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  VARIAÇÕES EM TORNO DE UM TEMA 

    

  "A palavra batista nos sai do período apostólico como significação rica, autorizada, 

permanente no cristianismo puro. 

  Os batistas modernos são os únicos que atualmente conservam na sua inteireza esta 

permanente, gloriosa e vital contribuição do Espírito Santo ao nosso conhecimento da 

verdade e vontade de Deus. 

  (...) 

  Não admiramos a mera tolerância. Insistimos na liberdade de crença, a separação da 



igreja e o estado, a voluntariedade em religião, na família, no estado, na escola e em toda a 

vida cristã. 

   Morreremos para que outros tenham a liberdade de anunciar seus princípios 

religiosos, embora discordemos dos mesmos princípios".  

  (W.C. TAYLOR [1]) 

    

    

   

Não dá para ignorar o pensamento de um grupo religioso como os batistas, nascidos na 

Inglaterra elizabetano, desenvolvidos nas colônias e estados norte-americanos e inseridos no 

Brasil imperial. 

  Não dá para ignorar um pensamento inscrito nas próprias origens do liberalismo 

europeu, gestado no interior do voluntarismo [2] do individualismo norte-americano e 

autopensado como força capaz de introduzir o Brasil à modernidade barrada pelo catolicismo 

romano. 

  Não dá para ignorar um pensamento esposado por mais 800 mil pessoas 

(adolescentes e adultas) no Brasil e mantido coesa por meio de dezenas publicações 

periódicas e centenas de livros nas mais diversas áreas. 

  Assim, os batistas como tópico de estudo se justificam em si mesmos, pela sua 

antigüidade e presença no Brasil, marcadas por um certo tipo de compromisso social e por 

uma certa regularidade em termos de crescimento e institucionalização. Eles são hoje a maior 

denominação (823 mil membros registrados) do protestantismo de missão no Brasil, mas seu 

pensamento não foi ainda objeto de estudos. Ademais, internamente, não tem feito parte da 

reflexão deste grupo religioso refletir sobre sua reflexão. Não se busque uma história da 

teologia batista, porque o esforço será imenso pela sua ausência na bibliografia 

denominacional. 

  Mais especificamente, registre-se o lugar dos batistas no pensamento cristão em geral 

e no protestante em particular, tanto em termos de produção de reflexões quanto no plano da 

sua contribuição para a expansão das idéias cristãs. 

  Os batistas fazem parte da gênese do pensamento liberal inglês. Não se pode dizer 

que sejam tributários do liberalismo, porque é mais verdadeiro dizer que integram o mesmo 

movimento que se consolidou no liberalismo primitivo, embora não tenha ido para o deísmo, 

por exemplo, entre outros racionalismos. De qualquer modo, com certeza, a ênfase na 

liberdade individual e no princípio da separação entre igreja e estado são uma evolução do 

puritanismo ou uma apropriação do liberalismo. 

  Quando alguns batistas emigraram para as Treze Colônias americanas, o ideário 

permaneceu e esteve onipresente na sua relação com o novo mundo. O modo de pensar se 

transformou mas conservou e consolidou o espírito inglês. Se a ênfase à liberdade era uma 

necessidade de sobrevivência na Inglaterra, nos Estados Unidos também o seriam. Se a 

ênfase à separação do estado era, na Inglaterra, uma questão de vida, nos Estados Unidos o 

era de morte. Por isto, esses valores permaneceram intocados. 

  A expansão batista pelo mundo deve ser creditada aos norte-americanos, mas em 

diálogo com os europeus. Isto é: o pietismo germânico fez retornar ao cenário a preocupação 

com os outros, esquecida do protestantismo de estado, em que se tornaram o luteranismo e o 

presbiterianismo. Esse pietismo inspirou os batistas norte-americanos acerca dessa tarefa, 

embora tenha sido um inglês (William Carey) o primeiro a tomar o "ide por todo o mundo" 

como uma tarefa para sua igreja e sua geração. 



  Os batistas no Brasil são tributários dessa visão salvacionista. Os primeiros (e por que 

não dizer? todos os) missionários designados para a América do Sul vieram para salvar o 

continente, que era considerado pagão, já que estava catolicizado, mas não cristianizado. 

Evidentemente, todo arcabouço teológico herdado trazia este anticatolicismo, preexistente 

nos Estados Unidos. [3] 

  De resto, é preciso considerar que a teologia batista como um todo é, erroneamente, 

considerada muito pobre. Os manuais de história da teologia protestante praticamente a 

ignoram, talvez por achá-la escrava de um didatismo, que lhe furta toda originalidade. No 

entanto, repita-se, há uma especificidade no seu pensamento, conquanto, evidentemente, o 

substrato cristão e o substrato protestante são maiores, se se pudesse quantificar idéias. 

  No início deste século, um batista norte-americano, E.Y. Mullins, escreveu 

apologeticamente que o que distingue os batistas é a sua "doutrina da competência da alma 

em matéria de religião, em subordinação a Deus", ênfase que "une e concentra em si" três 

princípios da modernidade: o princípio intelectual da Renascença, sobre a "capacidade e 

direito do homem" para o exercício da liberdade"; o "princípio anglo-saxônico da liberdade 

mental", e o princípio reformado da justificação pela fé. 

  Segundo esse mesmo autor, os batistas têm transformado e modificado estas 

tendências, dando-lhes estruturas mais nobres e tornando-as mais frutíferas. Ao insistir na 

"competência religiosa do homem", os batistas têm, a um tempo, "livrado a liberdade 

intelectual de todas as espécies de repressão humana", e, a outro, guiado essa liberdade a 

meta do homem, que é alcançar a Inteligência por trás do universo visível. É o que diz 

Mullins: 

    

  "A intelectualidade humana iluminada pela intelectualidade divina, eis o ponto de 

vista batista. Defendendo o individualismo, têm livrado o princípio anglo-saxônio de uma 

tendência desumana e egoísta, definindo-o como um impulso moral e religioso sob a direta 

tutela do guia moral da humanidade -- Jesus Cristo. Têm, outrossim, levado o princípio da 

Reforma, da justificação pela fé, para além dos sonhos de Lutero e dos outros reformadores. 

Têm apoiado tudo o que está implícito no princípio da justificação. 

  A grande luta pela liberdade religiosa e pela separação entre a Igreja e o Estado, que 

os batistas iniciaram, tem sido o desabrochar coerente de um ideal maior do que o que Lutero 

acariciou, o qual tem ajuntado, de forma a constituir uma perfeita unidade, todos os tesouros 

morais e espirituais da própria Reforma. 

  (...) 

  Este princípio da competência da alma, subordinado a Deus em assuntos religiosos, 

tem (...) a sua oculta filosofia. (...) O princípio da competência presume que o homem é feito 

à imagem de Deus, e que Deus é uma pessoa apta para se revelar a si mesmo ao homem, o 

que constitui o teísmo cristão. O homem tem capacidade para Deus, e Deus pode 

comunicar-se com o homem. Esta filosofia (...) é a base de todo o movimento cristão. A 

encarnação de Deus em Cristo é a grande prova histórica que temos disso". [4] 

    

  Esta percepção por si justifica um estudo para verificar a natureza desta 

especificidade. Eis o que se pretende fazer. 

  Antes, porém, de se adentrar ao objeto da análise empreendida, é necessário 

considerar os vocábulos "protestante" e "batista", se se pretende um pouco mais de precisão 

conceitual. Será preciso discutir o conceito de liberalismo adotado. 

  Conquanto o protestantismo hoje designe diversas confissões, estritamente só deveria 



descrever os luteranos, uma vez que o termo surgiu popularmente para designar os príncipes 

que, minoritários na Dieta de Speier de 1529, protestaram contra a ab-rogação do princípio 

"Cujus regius, cujus religius", aprovado na Dieta anterior. 

  Pelo uso na história, passou a ser aplicado a todos os grupos religiosos decorrentes 

dos movimentos reformadores (cisores) do século 16: os matrizes (luteranos, presbiterianos 

[calvinistas e zwinglianos], anglicanos e anabatistas; os herdeiros (congregacionais, batistas 

e metodistas) e os vice-herdeiros (adventistas e pentecostais, entre os principais). O traço de 

genericidade é dado pela afirmação dos três princípios de Martinho Lutero (1483-1546): 

"solus Christus", "sola Fide" e "sola Scriptura". 

  No Brasil, o adjetivo tem sua história entre os próprios protestantes, marcada pela 

aceitação majoritária e pela recusa parcial do termo, trajetória sempre dependente do tipo de 

relações mantidas com a religião cristã hegemônica. Os grupos matrizes aceitam o 

designativo sem problemas, com alguns deles usando-o pouco pela coloração (possível) 

polêmica que pode assumir; dos herdeiros, os metodistas utilizam-no sem receios, mas 

congregacionais e batistas preferem o genérico "evangélicos", o mesmo ocorrendo com os 

vice-herdeiros. 

  "Evangélicos" e "protestantes" referem-se a seguidores de qualquer dessas 

confissões. Pode-se, porém, observar uma tendência pelo segundo, para evitar uma confusão 

(própria da língua inglesa) possível: como designar aqueles evangélicos de posição 

ético-teológica conservadora inaugurada por uma conversão pessoal súbita? Pode-se 

comparar um evangélico para quem sua confissão de fé tem um sentido vagamente cultural 

com um cuja afirmação religiosa tem um significado densamente moral e existencial (mesmo 

que numa igreja de extração majoritariamente étnica, por exemplo)? Como traduzir o termo 

evangelical, que é como os norte-americanos têm epitetado os fiéis desse segundo grupo? [5] 

  Quanto aos batistas, surgidos na Inglaterra do século 17 para responder a 

necessidades específicas, ultrapassaram os séculos e as fronteiras. São hoje no Brasil mais de 

800 mil crentes batizados, cifra que exclui, como os batistas o fazem, seus filhos e familiares, 

bem como outros freqüentadores habituais. 

  Entender o que pensam eles exige esforços específicos, a começar pela fixação de 

uma tipologia. 

  Desde Max Weber e Ernst Troeltsch, acostumou-se a olhar os fenômenos religiosos 

com o auxílio da tipologia religião/igreja/seita. Os chamados novos movimentos religiosos 

(ultra-cristãos, extra-cristãos e para-cristãos), aparecidos no cenário após a segunda guerra 

mundial e com mais nitidez nos anos 60, como parte do movimento conhecido como 

contra-cultura, tornaram ainda mais insuficiente essa tipologia. 

  Tradicionalmente, tem-se pensado nas religiões como grandes sistemas, bem 

elaborados, e que comportam igrejas (pode-se falar em igreja com referência a movimentos 

religiosos orientais bem cristalizados?) e seitas. As igrejas são a formalização 

hierárquico-jurídica de um conjunto doutrinário no interior de uma religião, enquanto as 

seitas são movimentos no interior de uma igreja e que exigem de seus fiéis uma radicalidade 

maior de opção. 

  Numa tentativa de recuperar esta tipologia e de abarcar outros fenômenos, uma 

tipologia possível, a partir da experiência cristã, é a seguinte: 

    

  - religiões 

  - igrejas 

  - movimentos 



  - seitas 

  - agências 

  - denominações 

    

  Assim, religiões são sistemas antigos, bem elaborados e universais, com 

divindade(s), cosmogonias, teodicéias e soteriologias próprias, todas expressas num livro 

sagrado absoluto. 

  Por sua vez, igrejas são instituições que, através de cânones conhecidos, rotinizam as 

crenças e práticas dos fiéis de uma determinada religião. 

  No outro pólo, movimentos religiosos são manifestações de religiosidade paralela e 

tributárias das grandes religiões. Eles canalizam e satisfazem necessidades que transcendem 

o plano das carências meramente religiosas. Enquanto movimentos, não se preocupam muito 

em ser uma organização burocrática. [6] 

  Seitas são manifestações religiosas centralizadas em torno de um líder e de um 

conjunto de regras doutrinárias e práticas bem definidas. Grupos de associação voluntária 

surgem no interior de uma religião e/ou igreja estabelecida [7]e recrutam adeptos pela 

conversão ou conhecimento/aceitação da doutrina do grupo. Além disso, dão ênfase à reta 

doutrina, cuja defesa é tarefa de todos (daí, motos como "defesa da sã doutrina"), impõem um 

código de ética (escrito ou não) rígido, afirmam o sacerdócio universal dos crentes, pelo que 

incentivam a participação dos leigos e destacam a irmandade pessoal, e mantêm uma atitude 

de afastamento da sociedade (do Estado, da política, etc.), constituindo-se numa espécie de 

contra-cultura ou sub-cultura auto-sitiada. [8] 

  Agências não governamentais de origem religiosa são organizações de serviço social 

ou de serviço religioso. Estas têm seus integrantes recrutados geralmente nas igrejas e que 

atuam por meio delas ou ao longo delas. 

  Essa tipologia não é suficiente para o entendimento das várias manifestações 

protestantes. Se algumas delas podem ser classificadas como seitas, a maioria não pode, entre 

outras razões porque não têm um líder e nem se comportam como se estivessem sitiados no 

seu meio. Também não são igrejas, porque não são tão inclusivas, no sentido que Troeltsch 

deu ao termo, já que alguns dos seus grupos se constituem à parte dos outros, embora sigam 

as mesmas linhas gerais doutrinárias e administrativas. [9] 

  No caso dos batistas, a insuficiência da tipologia é evidente. Não centralizam suas 

práticas em função de um líder, embora sejam uma associação voluntária. Se recrutam 

adeptos pela conversão ou aceitação tácita da doutrina do grupo, cada vez mais sua 

membresia é formada por filhos de batistas, que refletem mais em termos existenciais e 

menos doutrinários. Com isto, até mesmo o código de ética, antes estrito, torna-se frouxo. 

  De igual modo, o sacerdócio universal dos crentes vai se tornando letra morta, com o 

profissionalização dos servidores da comunidade local. Se mantêm uma atitude de separação 

entre igreja e estado, não se pode dizer que constituam uma contracultura ou subcultura. 

  A seita do século 17 inglês torna-se a partir do século 19 norte-americano uma 

denominação, que pode ser caracterizada pela tomada de posse dos valores cristãos como se 

lhes fossem exclusivos. Assim, no interior do cristianismo, as denominações podem ser 

vistas como conjuntos de tradições seguidas por igrejas. 

  Denominação, portanto, é a forma específica e histórica que uma igreja toma. No 

interior do cristianismo, as denominações podem ser vistas como conjuntos de tradições 

seguidas por igrejas. Os batistas integram uma denominação. 

  Nessa condição, seu pensamento será analisado como parte do quadro geral do 



liberalismo, essa utopia que "comporta uma larga variedade de valores e crenças" [10]e 

"penetra em toda a estrutura vital do mundo moderno". [11]Aqui, por agora, esse fenômeno, 

de difícil definição, [12]será conceituado genericamente como um sistema de pensamento 

que valoriza a livre expressão da personalidade individual, a capacidade humana em tornar 

essa expressão em algo útil para o indivíduo e a sociedade e que defende as instituições e 

práticas que protejam e nutram a livre expressão e a confiança nesta liberdade. [13] 

  Dito de outro modo, o liberalismo é "uma nova filosofia, uma nova ética, uma nova 

teoria jurídica e uma nova política" pela qual, "explorando as profundezas de sua 

subjetividade", o homem firma, a partir do século 17, "o princípio da liberdade de 

consciência, indispensável à sua salvação e realização plena". [14]Foi, portanto, um 

movimento em defesa do indivíduo contra o arbítrio dos governos. [15]Seus postulados 

básicos se cingiram em torno do naturalismo, do racionalismo, do individualismo, do 

progressismo e do relativismo, entre outros aspectos. 

  Esse liberalismo se pluralizou em vários focos, segundo a tipologia de Roque Maciel 

de Barros: o clássico, o romântico, o cientificista e moderno. [16]Interessa aqui só o 

primeiro, que é demarcado por grandes quatro etapas na sua constituição: liberalismo 

religioso, liberalismo político, liberalismo econômico, sistematizado por Adam Smith, e 

liberalismo ético, pensado por Rousseau e Kant. [17]A estes deve ser acrescentado o 

liberalismo teológico, também chamado de modernismo teológico, que consistiu num 

esforço de submeter a teologia aos crivos da razão e da experiência. [18] 

  Assim, as origens do liberalismo devem "ser buscadas nas mesmas raízes de que 

nasce o moderno pensamento ocidental", vale dizer, "naquela época que se convencionou 

designar por Renascimento e que se espraia, sem fronteiras nitidamente definidas", pelos 

séculos seguintes. Em síntese, o liberalismo está intimamente associado à nova concepção do 

mundo, ao novo posto do homem no cosmos e ao novo sentimento da vida, "típicos do 

nascente homem moderno, em contraposição ao homem medieval". [19] 

  O protestantismo integra esse novo sentimento que converteu o homem em 

"indivíduo espiritual", que só poderia florescer como consciência livre. "Essa reivindicação 

de liberdade de consciência constitui a primeira peça na constituição do sistema do 

liberalismo clássico". [20] 

  O princípio da liberdade religiosa foi formulada genericamente por Lutero e Calvino 

(1509-1564), a partir de duas grandes idéias-forças: a fé (como confiança em Deus e também 

em si mesmo), pela qual o indivíduo adquire um íntimo sentido de confiança e de 

responsabilidade, e o livre-exame (da Bíblia e também das faculdades mentais e das 

atitudes), que remove os obstáculos da tradição escolástica e da dogmática. [21] 

  Esses princípios foram radicalizados pelos puritanos ingleses não-conformistas, ao 

ponto de William E. Gladstone (1809-1898) ter-lhes considerado "a espinha dorsal do 

liberalismo", especialmente pelo fato de seu sucesso estar ligado à iniciativa, à propaganda e 

à concorrência. [22]De fato, por necessidade de sobrevivência, os não-conformistas, entre os 

quais os batistas, organizaram-se a partir do princípio de liberdade de consciência, cuja 

decorrência foi a idéia de igrejas livres em sociedades livres, proposta que servia de modelo 

também para a organização política. [23] 

  Depois, Locke integrou o princípio de liberdade de consciência ou de religião ao 

sistema geral da liberdade, [24]contribuindo para que a revolução puritana desenvolvesse, 

estendesse e oferecesse seus princípios como uma "orientação aos tempos modernos em 

termos dramáticos e inesquecíveis". [25] 

  É deste liberalismo que se ocuparão as páginas seguintes. 
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  PROTESTANTISMO: A CONTINUIDADE DE UMA RUPTURA 

    

  "O protestantismo se entende como o espírito da liberdade, da democracia, da 

modernidade e do progresso. O catolicismo, por oposição, é o espírito que teme a liberdade e 

que, como conseqüência, se inclina sempre para soluções totalitárias e se opõe à 

modernidade. (...) 

  Se perguntarmos à história: 

  -- De que lado estás? Qual o teu destino? 

  Ela responderá: 

  -- O catolicismo é o passado de onde venho. O protestantismo é o futuro para onde 

caminho". 

  (RUBEM ALVES  [26]) 

    

    

   

Os batistas são protestantes. 

  A afirmação, tautológica, tem tantas dificuldades de passar pelo crivo desse grupo 

denominacional quanto uma corda perpassar o fundo de uma agulha. 

  Apesar desta negativa, não há como considerá-los exceto como parte deste 

movimento religioso moderno. 

  Entender suas idéias e seus compromissos no Brasil demanda o mesmo 

procedimento. 

  Por isto, será preciso começar pelo protestantismo, mesmo que isto represente uma 

incursão mais etnográfica do que filosófica. A pressuposição que subjaz a esta análise é que, 

no interior de cada denominação, há um protestantismo completo, que não admite reparos. 

Há diferenças. Umas denominações as absorvem. Outras as toleram. E ainda outras as 

expulsam. Os batistas sorvem-lhe o veio, destacam-lhe algumas marcas, convivem com 

outras e rechaçam umas poucas. 

  Obviamente, o cristianismo é a fonte, localizada quilômetros de anos atrás. Formado 

na funda do tempo, farto de águas, fecundo de formas, firme de curso, forte de correnteza e 

fundo de leito, o rio acabou por se fender no século 16. O catolicismo europeu tornou-se 

fonte. Só que o protestantismo começou como uma negação. Por isto, protestantismo... 

  No Brasil, o que chegou foi o protestantismo norte-americano, transplantado da 

Europa. O transplante de um transplante é o que se tem aqui. E nem por isto ele é um 

protestantismo menor. 

  Se não desbancou o catolicismo brasileiro em termos numéricos, alcançou dos seus 

seguidores um grau de fidelidade diferente da fidelidade católica. Rural quando o Brasil era 

rural e urbano quando o Brasil se fez urbano, o protestantismo brasileiro tornou-se uma 

alternativa religiosa para o homem brasileiro, oferecendo símbolos mais decodificáveis, 

entendido como mais racionais, para consumo do grupo de fé, o qual está ao alcance do olhar, 

diferentemente da multidão na missa ou na procissão... católica. 

  Mesmo quando o pentecostalismo trouxe a multidão para o templo, estes símbolos 

continuaram acessíveis, por serem apresentados como uma repetição viva dos ritos do Novo 

Testamento. Logo, são passíveis de exame pelo fiel. Esta volta ao passado longínquo, 



codificado num livro à mão (a Bíblia), representa, paradoxalmente, diferentemente do 

catolicismo, sempre comprometido com a manutenção da tradição, cuja origem é 

apresentada como mistério numa língua (o latim) que pouca gente conhece, uma revolução. 

  Este protestantismo se constituiu também numa forma de pensar e de ser para os 

brasileiros. Nos seus inícios, foi, pelo menos para um intelectual, a possibilidade de conciliar 

as exigências da modernidade com os caminhos da fé. O liberalismo religioso de Rui Barbosa 

(1849-1923) é emblemático. Conquanto continuasse católico na prática até o fim de sua vida, 

sua teologia esteve mais próxima do pensamento protestante, tanto no que se refere à relação 

entre igreja e estado quanto à natureza do relacionamento homem-Deus. Por isto, não é 

casual que os protestantes tenham eleito Rui seu maior tribuno. [27] Também não foi por 

acaso que o clero brasileiro o elegeu como seu inimigo quando ele se fez candidato à 

presidência da república. 

  Esta oferta de cidadania se mostrou outra vez no Brasil urbano da segunda metade do 

século 20. O evangélico, especialmente o pentecostal, se traja diferente. Este seu vestir, um 

tanto exótico para o resto da população, dá-lhe a certeza de ser alguém, não apenas um rosto 

na multidão anônima. Na igreja, os cargos não são preenchidos necessariamente conforme a 

escolaridade ou a condição financeira do fiel. Em princípio, qualquer um pode ser o 

presidente da igreja. No caso dos cultos ultra-pentecostais, qualquer um pode ser pastor, 

missionário, presbítero ou diácono. Até mesmo as mulheres. [28] 

  Uma demonstração do papel deste tipo de percepção está na recorrência de um 

fenômeno. Quando essas igrejas adotam posturas em direção a um desenho mais confortável 

e mais sofisticado dos seus templos, a uma educação teológica formal de seus pastores, a uma 

profissionalização dos seus líderes, a uma secundarização das restrições impostas no campo 

da chamada moral dos costumes e a uma elevação da qualidade editorial e gráfica das suas 

publicações, entre outros aspectos, do seu interior irrompem outros grupos, a pretexto de 

retomar a vocação originária da igreja. 

  Richard Niebuhr (1894-1962) já tinha observado este movimento, ao descrever a 

passagem das seitas a igrejas: 

    

  "O tipo sectário de organização é válido apenas para uma geração. Os filhos nascidos 

dos membros voluntários da primeira geração começam a fazer da seita uma Igreja, muito 

antes de chegarem à maturidade. Com o advento deles a seita deve assumir o caráter de 

instituição educacional e disciplinar com o propósito de levar a nova geração à conformidade 

com os ideais e costumes que se tornaram tradicionais. Raramente a segunda geração assume 

as convicções no calor do conflito e sob o risco do martírio. Como as gerações se sucedem, o 

isolamento da comunidade em relação ao mundo torna-se mais difícil. (...) Assim, a seita se 

transforma em Igreja". [29] 

    

  Como no interior das novas igrejas, as insatisfações voltam e se cristalizam em novas 

tendências sectárias, o protestantismo vive uma espécie permanente do mito do eterno 

retorno. No interior de cada igreja, teologia e prática verdadeira são as consideradas fiéis às 

suas próprias origens, identificadas com as origens do próprio cristianismo. 

  Sob certo aspecto, os primeiros protestantes propuseram-se precisamente a recriar 

uma igreja fiel ao Novo Testamento. Se é verdade que os anabatistas colocaram 

explicitamente o ideal da restauração como meta do seu movimento, [30]Lutero fez o 

mesmo, ao restaurar o princípio paulino da justificação pela fé. De igual modo procedeu 

Calvino, ao centrar sua concepção de igreja na doutrina também paulina da amplitude do 



pecado original. 

    

  ENTRE O VELHO E O NOVO 

  Uma pergunta que os historiadores do pensamento se têm feito é se o protestantismo 

pode ser considerado um fenômeno moderno ou ainda medieval. [31]Em outras palavras, seu 

ideário diz respeito a perguntas modernas ou antigas? A pergunta se aplica à própria natureza 

do humanismo/renascentismo. 

  Como pressuposto à resposta a este problema, pode-se afirmar, com James Adams, 

que "a era moderna com sua tremenda criatividade resultou da fé protestante com a 

humanista", [32]daí decorrendo as noções de tolerância, educação e democracia, das quais o 

protestantismo se considera fundador. 

  Problemas de precedências, paradoxos e semelhanças à parte, a Renascença e o 

humanismo são aqui tomados como duas dimensões de uma mesma epistéme, diante da 

dificuldade conceitual de se distingui-los. Ambos representam uma tomada de consciência 

"de uma missão tipicamente humana através das humanae litterae". [33]A questão é saber se 

o humanismo/renascimento representou uma ruptura com a era medieval anterior. [34] 

  Burckhardt sugeriu, e nisto foi acompanhado por outros historiadores, que o 

Renascimento (no seu caso, o italiano) é a síntese de um novo espírito, que rompeu 

definitivamente com o espírito da época medieval, inaugurando a época moderna. [35]Ao 

pensar assim, Burckhardt se inscreve na galeria inaugurada por Georgio Vasari, para quem, a 

partir da arte, o período medieval não passou da "grosseria e da desproporção". [36]Na 

mesma linha, o Dictionaire générale des letres, de Bachelet e Dezobry, também achava que a 

arte tinha "morrido no mesmo naufrágio que a sociedade romana", embora com a Renascença 

"parecia reflorir e, depois de dez séculos de trevas, brilhar com novo fulgor". [37] 

  Analisando a experiência italiana, Burckhardt observa que 

    

  "na Idade Média, ambas as faces da consciência -- aquela voltada para o mundo 

exterior e a outra, para o interior do próprio homem - jaziam, sonhando ou em estado de 

semivigília, como que envoltas por um véu comum. De fé, de uma prevenção infantil e de 

ilusão tecera-se esse véu, através do qual se viam o mundo e a história com uma coloração 

extraordinária; o homem reconhecia-se a si próprio apenas enquanto raça, povo, partido, 

corporação, família ou sob qualquer outra das demais formas do coletivo. Na Itália, pela 

primeira vez, tal véu dispersa-se ao vento; desperta ali uma contemplação e um tratamento 

objetivo do Estado e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto, 

ergue-se também, na plenitude de seus poderes, o subjetivo: o homem torna-se um indivíduo 

espiritual e se reconhece enquanto tal". [38] 

    

    

  O pensador russo Nicolas Berdyaev avalia a Renascença e o Humanismo na mesma 

perspectiva, embora seja seu crítico. Para ele, o humanismo, que "se constitui o fermento da 

história moderna", [39]foi uma revolução que provocou a liberação das forças criativas do 

homem, com uma descentralização espiritual. Com ela, "a ciência, a arte, a vida política e 

econômica, a sociedade e a cultura se tornaram autônomas", num processo que seculariza a 

cultura humana, inclusive a religião. [40] 

  Quanto ao problema da ruptura, Berdyaev está certo que 

  "a Renascença marca um conflito turbulento e apaixonado com o novo conteúdo 

espiritual da vida cristã que tinha se formado vagarosamente ao longo da Idade Média, da 



alma humana que tinha desenvolvido uma saudade por um mundo transcendental e que não 

se satisfazia com este mundo". [41] 

    

  Em sua síntese, o humanismo significa a rebelião, a afirmação e a descoberta do 

homem, "liberando-o de sua submissão medieval e dirigindo-o aos caminhos livres da 

auto-afirmação e da criação". [42] 

  Voegelin, no entanto, acha que essa idéia -- "de uma realização radicalmente 

imanente", isto é, a secularização -- "cresceu de forma muito vagarosa, num processo que, 

grosso modo, pode ser caracterizado como uma transição do humanismo ao iluminismo". Em 

sua visão, só no século 18, a história se tornou um fenômeno completamente intramundano, 

sem irrupções transcendentais. [43] 

  Na mesma linha antitética, Régine Pernoud argumenta que não houve qualquer 

rebelião ou conflito. Se a Renascença foi uma espécie de imitação da Antigüidade, durante a 

Idade Média já se cultivava o conhecimento do mundo clássico. Ademais, "o Renascimento 

não se poderia produzir, se os textos antigos não tivessem sido conservados em manuscritos 

recopiados durante os séculos medievais". [44] 

  Reale e Antiseri apõem a estas teses de ruptura e continuidade a explicação da 

diversidade, segundo a qual o renascimento é um movimento diverso, o que permite 

"distinguir as duas épocas sem contrapô-las, mas também identificar facilmente os seus 

nexos e as suas tangências, bem como as suas diferenças, com grande liberdade crítica". [45] 

  Antes da pergunta sobre a modernidade ou medievalidade do protestantismo, 

impõe-se reafirmar, com Dilthey, que a Reforma é parte da "concatenação dos eventos 

espirituais do século 16". [46] 

  A relação entre protestantismo e Renascença tem suscitado leituras diferentes e 

merece ser tratada no que interessa ao problema aqui discutido. 

  Ernst Troeltsch (1865-1923) reconhece que, como resultado dos dois movimentos, "a 

posição do homem diante do mundo e da vida tornou-se essencialmente diferente do que era 

na cultura medieval". Intimamente ligados "no conteúdo e na forma", eles se interpenetram 

de várias maneiras. [47] 

  O pensador alemão, no entanto, a partir dos desdobramentos posteriores, vê mais 

contradição do que complementaridade entre eles. [48]Para Troeltsch, a fusão foi uma 

construção filosófica. 

  "Quando, após o fim da era das batalhas confessionais, o protestantismo sob a 

liderança de Locke e Leibniz apropriou-se de toda a cultura erudita da modernidade e o novo 

protestantismo da Ilustração surgiu aliado à filosofia moderna e ciência natural, então a 

Renascença e a Reforma apareceram como as grandes conquistas modernas que tinham se 

encontrado e se unido para fundar um novo cristianismo ético-religioso, ao mesmo tempo 

instruído e humanisticamente esclarecido". [49] 

    

  Para Troeltsch, o espírito da Renascença não pode ser formulado uniformemente nem 

pode ser ingenuamente igualado às idéias modernas. Ademais, a afirmação de que a 

Renascença descobriu "o individualismo moderno" não é adequada para a dimensão total do 

movimento e não esgota a alta Renascença. Sua peculiaridade "reside não num 

individualismo irrestrito, mas na mudança de direção dos interesses". [50] 

  De igual modo, o espírito da Reforma não pode também ser compreendido à luz das 

esquematizações em uso. Assim, a fórmula do chamado "princípio formal da Bíblia como 

única autoridade e do princípio material da justificação é completamente dogmática". 



Troeltsch considera "completamente obscura e inútil" a fórmula do chamado 

"individualismo religioso e da santificação da vida no mundo através da certeza individual da 

salvação", já que a "certeza do protestante é individual somente enquanto segurança interior, 

intelectual e espiritual, podendo ser alcançada somente individual e pessoalmente". [51] 

    

  "O objeto pelo qual é alcançada, a Bíblia, a proclamação da salvação da obra 

reconciliadora entre Deus e o homem e segurança sacramental desta salvação, é também 

completamente sobrenatural, dada e autoritativa. (...) Este individualismo religioso nunca é 

baseado diretamente em Deus e sua presença na alma, mas sempre na Bíblia e na Palavra do 

perdão dos pecados em Cristo. A comunicação com Deus é sempre objetivamente mediada, 

embora esta mediação não se dê num aparato de salvação hierárquica e sacramental". [52] 

    

  Na síntese troeltschiana, enquanto o individualismo da Renascença é "realmente livre 

da autoridade, com plena autonomia do sujeito" e é "plenamente flexível em sua concepção 

artística e limitado na obra intelectual apenas pelas regras da lógica", o "individualismo da 

Reforma é apenas um aprofundamento e uma espiritualização das realidades puramente 

objetivas e dadas sobrenaturalmente, mas nunca uma autonomia religiosa incondicional". 

[53] 

  Troeltsch só aceita que o individualismo protestante é individualismo apenas se 

comparado ao sacramentalismo católico. Ele tende a ver a Reforma mais como 

anti-humanista. Berdyaev percebe nela a convivência de um princípio humanista e 

anti-humanista, ao mesmo tempo. 

  "O humanismo da Reforma germânica afirma a verdadeira liberdade da natureza 

humana contra a compulsão experimentada no mundo católico e contra a falsa liberdade que 

levaria o homem à sua perdição. Esta foi a contribuição essencial da Reforma: de um lado -- 

e isto foi seu ato mais autêntico e positivo --, afirmou a liberdade do homem e, de outro, 

colocou-o no plano inferior ao que a consciência católica o tinha colocado". [54] 

    

  Enquanto, diz Berdyaev, o cristão católico "aceitava a existência de dois princípios, o 

divino e o humano" e "afirmava a independência do homem diante de Deus", por sua vez, "a 

consciência religiosa e mística do protestantismo" afirmava "unicamente Deus e a Natureza 

Divina", negando "a independência original do homem e os fundamentos ontológicos da 

liberdade humana". Em resumo, Lutero "asseverou a autonomia da consciência religiosa do 

homem, mas negou os fundamentos básicos da liberdade do homem". [55] 

  Reinhold Niebuhr (1893-1971) mostra como os dois movimentos têm a mesma 

preocupação, mas com resultados diferentes. Enquanto "a Renascença se opõe ao controle 

eclesiástico de toda a vida cultural em nome da autonomia da razão humana", colocando o 

fundamento para todo o desenvolvimento cultural moderno, "a Reforma opõe-se ao controle 

dogmático do pensamento religioso pela igreja em nome da autoridade das Escrituras". Os 

pais da Reforma insistem que "nenhuma autoridade humana (nem mesmo a da igreja) pode 

pretender a posse ou a interpretação da verdade do evangelho", tomado como estando "além 

de toda a sabedoria humana", "invariavelmente corrompida" por essas mesmas 

interpretações. [56] 

    

  A partir daí emergem concepções em diferentes níveis. A Renascença interessou-se 

basicamente pela vida humana livre, especialmente na área do conhecimento. Por sua vez, a 

Reforma intentou garantir principalmente "o direito e a capacidade de cada alma se apropriar 



da graça de Deus pela fé", sem a interposição de qualquer instituição restritiva dessa graça. 

[57] 

  O resultado são dois tipos de espiritualidade, a "santificacionista", que triunfou, e a 

"justificacionista", centrada na graça e que perdeu. Niebuhr considera que a visão 

renascentista "representa um retorno consciente às concepções clássicas da condição 

humana", por afirmar a capacidade do homem em realizar "os mais transcendentes objetivos 

de vida". Neste sentido, a Renascença é "definitiva para a espiritualidade moderna". 

[58]Como resultado deste triunfo, "as percepções mais características da Reforma se 

perderam na consciência de grandes porções do cristianismo protestante". [59] 

  A perda foi uma conseqüência daquilo que Niebuhr chama de "derrotismo da 

Reforma luterana" e "tendência calvinista para o obscurantismo". Em suma, a Reforma 

"falhou em relacionar a resposta última da graça ao problema da culpa" nas várias dimensões 

da vida. [60] 

  A tensão entre as visões Reformada e humanista fica bem evidente na meditação de 

Lutero, cujas propostas evidenciam que nem sempre as rupturas são completas. 

Independentemente da evolução interna do seu pensamento, é consensualmente aceito que 

ele verbalizou "com voz potente e até prepotente aquele desejo de renovação religiosa, 

aquele anseio de renascimento para uma nova vida e aquela necessidade de regeneração que 

constituem as próprias raízes do Renascimento". Neste sentido, o seu movimento pode ser 

visto "como um dos resultados desse grande e multiforme movimento espiritual". 

  Mais que isto, lembram Reale e Antiseri, ele retomou e levou 

    

  "às últimas conseqüências o grande princípio do "retorno às origens", ou seja, do 

retorno às fontes e aos princípios, que os humanistas haviam procurado realizar através do 

retorno aos clássicos, que Ficino e Pico pretendiam através do retorno aos prisci theologi (às 

origens da revelação sapiencial: Hermes, Orfeu, Zoroastro, a cabala) e que Erasmo já havia 

claramente apontado no Evangelho e no pensamento das origens cristãs e dos Padres da 

Igreja". [61] 

    

  Este retorno, no entanto, diferente do de Erasmo, por exemplo, é revolucionário e 

subversivo, no sentido que considerou um peso sufocante toda a construção filosófica e 

teológica anterior. [62]Afinal, se o alicerce era católico romano e se o catolicismo pecava 

pela base, nada penetrada por ele poderia ser aproveitado. 

  A recusa pode ser ilustrada pelo lugar que atribuiu ao estudo da Bíblia nas 

universidades. 

  "As universidades também precisam de uma boa e ampla Reforma, (...) pois tudo o 

que o papa instituiu e comandou está dirigido somente para o aumento do pecado e do erro. 

Que esperar das universidades, se sua situação presente continua inalterada, (...) as Sagradas 

Escrituras e a fé cristã são pouco ensinadas e o cego e pagão mestre Aristóteles reina sozinho, 

mesmo mais que Cristo? Neste sentido, meu conselho seria que a "Física", a "Metafísica", 

"Sobre a alma" e a "Ética", de Aristóteles, tidas como suas melhores obras, sejam todas 

descartadas, junto com o resto de sua obras das quais (...) nada se pode aprender acerca das 

coisas da natureza ou das coisas do Espírito. (...) Temo fortemente que as universidades 

sejam enormes portas do inferno, se não ensinarem diligentemente as Sagradas Escrituras e 

impregnarem com elas a juventude". [63] 

    

  Esta profissão de fé anti-humanista precisa ser cotejada com uma outra, em que a 



afirmação da independência do homem é bastante eloqüente, embora no contexto específico 

da liberdade de consciência religiosa: 

  "O regime temporal tem leis que apenas abrangem o corpo e os bens e as outras coisas 

exteriores na terra. (...) Sobre a alma, Deus não pode e não quer deixar ninguém governar a 

não ser somente ele. Por conseguinte, se a autoridade secular se atreve a impor uma lei à 

alma, aí ela interfere no regime divino, seduzindo e corrompendo as almas". [64] 

    

  No caso da leitura da Bíblia, a Reforma e a Renascença tinham interesses diferentes. 

Enquanto os humanistas procuravam nela "um código de comportamento ético", os 

protestantes queriam encontrar a justificação pela fé, capaz de substituir qualquer código 

moral. [65] 

  A conclusão de Reale e Antiseri é legítima: Lutero rejeitou em bloco o humanismo. 

De fato, "o núcleo central da teologia luterana nega qualquer valor verdadeiramente 

construtivo à própria fonte de onde brotam as humanae litterae, bem como à especulação 

filosófica". O Reformador subordinava o plano da razão ao plano da salvação individual. 

[66] 

  Diante dessas percepções, fica claro que o protestantismo é humanista e 

anti-humanista, ao mesmo tempo. Em outras palavras, o paradoxo é este: o protestantismo é, 

ao mesmo tempo, moderno e antimoderno. 

  Ele rompeu com a heteronomia eclesiástica e ajudou a construir o arcabouço de uma 

visão completamente autônoma do homem. Ele mesmo, porém, sucumbiu à heteronomia, 

embora com roupagem diferente. 

  Para entender a natureza da ruptura, a descrição da sociedade alemã, feita por Lucien 

Febvre, é bastante útil: 

  "No século 16, (...) o cristianismo era o próprio ar respirado por toda a região que 

convencionamos designar por Europa e que constituía a Cristandade. Uma atmosfera em que 

o homem vivia sua vida, toda a sua vida -- e não unicamente sua vida intelectual; também sua 

vida privada em seus múltiplos comportamentos, sua vida pública em suas diversas 

ocupações, sua vida profissional onde quer que se enquadrasse. Tudo isto, automaticamente, 

sob qualquer condição, total e independentemente de toda vontade expressa de ser crente, de 

ser católico, de aceitar ou de praticar sua religião. 

  (...) 

  Atualmente se escolhe. Ser cristão ou não. No século 16 não havia escolha. Era-se 

cristão de fato. (...) Mesmo não querendo, mesmo não entendendo claramente, todos, desde o 

nascimento, se encontravam imersos num banho de cristianismo, do que não se escaparia 

nem na hora da morte. (...) Do nascimento até a morte, estabelecia-se uma imensa cadeia de 

cerimônias, de tradições, de costumes e práticas que, sendo todas cristãs ou cristianizadas, 

amarravam o homem, mesmo contra sua vontade, escravizando-o apesar de suas pretensões 

de tornar-se livre. E, acima de tudo, cercavam sua vida privada". [67] 

    

  De um modo, porém, as experiências da Renascença e da Reforma podem ser 

considerados como movimentos favorecedores da idéia de autonomia, contra a heteronomia. 

  Embora os dois termos venham sendo utilizados por vários pensadores, inclusive por 

Cornelius Castoriadis, a discussão em Paul Tillich (1886-1975) é mais rica para a nossa 

reflexão. Por isso, será preciso começar por uma revisão dos conceitos tillichianos. 

  Para ele, "autonomia não significa a liberdade de um indivíduo de ser uma lei para si 

mesmo", mas "a obediência do indivíduo à lei da razão, que ele encontra em si mesmo como 



um ser racional". [68] 

  "O nomos (lei) do autos (self) não é a lei da estrutura da personalidade própria. É a lei 

da razão subjetivo-objetiva. É a lei implícita na estrutura-logos da mente e da realidade. A 

razão autônoma, ao afirmar-se a si mesma em suas diferentes funções e em suas exigências 

estruturais, usa ou rejeita aquilo que é simplesmente uma expressão da situação de um 

indivíduo dentro dele ou ao redor dele. Ela resiste ao perigo de ser condicionada pela situação 

do eu e do mundo na existência. (...) Portanto, a razão autônoma tenta permanecer livre de 

"impressões não compreendidas" e de "impulsos não estruturados". Sua independência é o 

contrário de capricho. É a obediência à sua própria estrutura existencial, à lei da razão que é a 

lei da natureza dentro da mente e da realidade". [69] 

    

  Por sua vez, a heteronomia busca impor "uma estranha" lei "sobre uma ou todas as 

funções da razão" e "emite ordens a partir de `fora', sobre como a razão deveria compreender 

e estruturar a realidade". No entanto, "este `fora' não é meramente fora". Antes, representa, 

ao mesmo tempo, a profundidade da razão. [70] 

  A luta que se trava entre as duas é "perigosa e trágica", constituindo-se num conflito 

na própria razão. Por isto, "enquanto a razão for pré-racional" e continuar "uma massa 

confusa de impressões sensoriais, uma massa caótica de instintos, impulsos, compulsões, não 

aparecerá a genuína heteronomia". [71] 

  A estes termos, Tillich agrega um terceiro -- teonomia --, mas num sentido diferente 

de teocracia, como a palavra poderia sugerir. 

    

  "Teonomia não significa aceitação de uma lei divina imposta sobre a razão por uma 

autoridade mais elevada. Significa a razão autônoma unida à sua própria profundidade. 

Numa situação teônoma, a razão se atualiza a si mesma em obediência à suas leis estruturais 

e no poder de seu próprio fundamento inexaurível. Já que Deus (Theós) é a lei (nomos) tanto 

para a estrutura quanto para o fundamento da razão, eles estão unidos nele. Sua unidade é 

manifesta numa situação teônoma. Mas não há teonomia completa sob as condições da 

existência. Ambos os elementos que essencialmente estão unidos nela, lutam um contra o 

outro sob as condições da existência, e tentam destruir um ao outro. Nesta luta eles tendem a 

destruir a própria razão. Portanto, a pergunta pela reunião daquilo que sempre está partido no 

tempo e no espaço surge da razão, e não em oposição à razão". [72] 

    

  O pensador alemão sintetiza os passos da história da filosofia a partir de um conflito 

entre estes termos, tomado como a "chave para qualquer compreensão do desenvolvimento 

grego, bem como moderno, e de muitos outros problemas da história espiritual da 

humanidade". Neste caso, a história do pensamento ocidental 

    

  "começa com o período pré-filosófico, ainda teônomo (mitologia e cosmologia). 

Vem então a lenta elaboração das estruturas autônomas da razão (pré-socráticos). 

  Depois a síntese clássica de estrutura e profundidade (Platão), a racionalização desta 

síntese nas diferentes escolas (depois de Aristóteles), o desespero da razão em tentar criar 

autonomamente um mundo no qual viver (ceticismo), a transcendência mística da razão 

(neoplatonismo), a pergunta pelas autoridades do passado e do presente (escolas filosóficas e 

seitas religiosas), a criação de uma nova teonomia sob a influência cristã (Clemente e 

Orígenes), e a intromissão de elementos heterônomos (Atanásio e Agostinho). 

  Durante a alta Idade Média foi realizada uma teonomia (Boaventura) sob a 



predominância de elementos heterônomos (Tomás de Aquino). 

  Ao final do período medieval a heteronomia se tornou todo-poderosa (Inquisição), 

isto em parte foi reação contra tendências autônomas na cultura e religião (nominalismo). 

Mas destruiu a teonomia medieval". [73] 

    

  O Renascimento e a Reforma são vistos como parte de um mesmo movimento, mas 

com resultados diferentes. Enquanto o Renascimento, que teve nos seus primórdios 

platônicos (com Nicolau de Cusa e Marcilio Ficino) um caráter teônomo, acabou por se 

tornar "amplamente autônomo" no seu desenvolvimento posterior (com Erasmo e Galileu, 

por exemplo). A avaliação tillichiana da Reforma é de que ela, em alguns aspectos 

(especialmente na chamada ortodoxia protestante), se "converteu em uma heteronomia ainda 

pior do que a de Idade Média posterior", conquanto em seus primeiros momentos tenha unido 

autonomamente sua ênfase religiosa com a cultural, especialmente demonstrada na confiança 

de Lutero em sua consciência e na ligação com os humanistas, como ocorreu também com 

Zwinglio. [74] 

  Sem a vigência deste princípio, "a autonomia ganhou sua vitória quase completa", 

situação que Tillich lamenta, já que, guiada pela razão técnica, "a autonomia conquistou 

todas as reações, mas perdeu completamente a dimensão de profundidade", tornando-se 

vazia e superficial e produzindo desespero. Para ele, "a catástrofe da razão autônoma é total. 

Nem autonomia nem heteronomia, isoladas e em conflito, podem dar a resposta". [75] 

  Por isto, Tillich vê como tarefa urgente da filosofia a reinstalação da teonomia, no 

sentido que ele dá ao termo. 

    

  O MUNDO COMO ELE É 

  Max Weber (1864-1920) formulou claramente a pergunta inversa: está o 

protestantismo na gênese do espírito moderno (vale dizer: capitalista)? Em busca de uma 

resposta, no seu conhecido "A ética protestante e o espírito do capitalismo", de 1904/1905, o 

sociólogo alemão analisa o puritanismo inglês do século 16 e seus corolários como um 

movimento de significação fundamental, pois dele derivaram diretamente as denominações 

congregacional, batista, metodista e mitigadamente a presbiteriana, que são as versões 

pilares do protestantismo, ausente apenas o luteranismo clássico. 

  Weber foi taxativo quanto ao sentido autoritário do protestantismo emergente: 

  "O domínio do Calvinismo, como o introduzido no século 16 em Genebra e na 

Escócia, na passagem do século 16 para o século 17 em grande parte dos Países Baixos, no 

século 17 na Nova Inglaterra, e, por algum tempo, na própria Inglaterra, seria, por sua vez, a 

forma mais insuportável de controle eclesiástico do indivíduo que até então já pôde existir". 

[76] 

    

  Diferentemente do que se vulgarizou acerca de sua obra, Weber não aceitava a tese, 

que chamava de "tola", de que o "espírito do capitalismo" surgiu como uma "conseqüência de 

determinadas influências da Reforma", ou que o capitalismo foi "um produto da Reforma", 

como se lhe contrapõe "o fato de algumas formas importantes do sistema comercial 

capitalista serem notoriamente anteriores à Reforma". [77] 

  Para ele, o feito do puritanismo foi representar "a conclusão lógica do processo de 

eliminação da magia no mundo". [78]Agora, não havia espécie alguma de meio para se obter 

a graça de Deus, cuja obtenção era possível no mundo medieval através da participação nos 

sacramentos da igreja. 



  Na verdade, segundo Weber, particularmente os batistas e todos os predestinistas 

(calvinistas estritos) desvalorizaram radicalmente todo e qualquer meio de salvação, 

realizando assim "uma `desmistificação' religiosa do mundo". [79]Uma das conseqüências 

desta nova atitude foi a compreensão de que 

    

  "o homem é apenas um guardião dos bens que lhe foram confiados pela graça de 

Deus. Como o servo da Bíblia, deve prestar conta até o último centavo, não lhe sendo, pois, 

nem um pouco imaginável gastar o que quer que fosse sem uma finalidade que não a glória 

de Deus, mas apenas para a sua própria satisfação". [80] 

    

  A esse propósito, o próprio Reformador ensinou que "todas as coisas foram criadas 

para nós, a fim de que reconheçamos o Autor e agradeçamos sua bondade para conosco". 

Como "foram criadas para nós pela bondade de Deus, destinadas para nosso benefício e 

confiadas a nós", "deveremos um dia prestar contas delas". [81] 

  A conclusão de Weber é que 

  "à medida que se foi estendendo a influência da concepção de vida puritana -- e isto, 

naturalmente, é muito mais importante do que o simples fomento da acumulação de capital -- 

ela favoreceu o desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa. Era a sua mais 

importante, e, antes de mais nada, a sua única orientação consistente, nisto tendo sido o berço 

do moderno "homem econômico", [contribuindo] poderosamente para a formação da 

moderna ordem econômica e técnica, ligada à produção em série através da máquina". [82] 

    

  A posição de Weber, portanto, é que o protestantismo originário favoreceu o 

surgimento do espírito moderno, especificamente por sua ética do trabalho, segundo a qual 

a atividade, e não o ócio ou o lazer, contribui para aumentar a glória de Deus. A conclusão, 

que não fazia parte do projeto weberiano, é que conquanto a formulação religiosa básica do 

protestantismo fosse ainda medieval, as suas conseqüências no plano econômico tiveram um 

escopo profundamente moderno. 

  Em síntese, na percepção weberiana, 

    

  "a ética calvinista da vocação, com a sua sobriedade, o seu controle do trabalho, o 

seu tabu sobre a ociosidade de qualquer espécie, a sua utilização de toda oportunidade de 

ganho, a sua confiança na bênção de Deus, lançou as bases de um mundo de trabalho 

especializado e ensinou aos homens a trabalho pelo próprio trabalho, produzindo, assim, as 

condições para a atual vida burguesa". [83] 

  As conclusões de Weber deram margem às mais diversas vulgarizações, para 

aceitá-lo ou para recusá-lo. Parte daqueles que argumentavam a favor de sua tese 

fundava-se na superfície de sua pesquisa e nas conclusões também de outros autores. Suas 

conclusões chegaram a ser utilizadas por apologistas, interessados em mostrar o 

protestantismo como a alavanca principal do progresso tecnoeconômico. 

  A proposta de Tawney é diversa. Para ele, o protestantismo encontrou em gestação 

uma transformação econômica de natureza capitalista. Os reformadores queriam outra 

coisa e suas idéias ajudaram à formação de um espírito capitalista, foi à sua revelia, muito 

embora o puritanismo tenha efetivamente contribuído para a construção de um novo tipo de 

homem e de sistema econômico. Segundo este autor, 

    

  "as virtudes da empresa, da diligência e da frugalidade são as bases indispensáveis 



de qualquer civilização complexa e vigorosa. Foi o puritanismo que, investindo-as de uma 

sanção sobrenatural, transformou-se de uma excentricidade anti-social em um hábito e uma 

religião". [84] 

    

  Mais radicalmente, Robertson retoma Tawney e inverte Weber, para insistir que o 

protestantismo não influiu no capitalismo, mas, ao contrário, foi o capitalismo que influiu na 

ética protestante. [85] 

  Fanfani leva estas idéias às últimas conseqüências, ao argumentar que 

    

  "o mundo europeu evoluiu em sentido capitalista ao tempo em que se inicia a 

revolução protestante. A evolução capitalista do século 16 tinha começado a manifestar-se 

pelo menos um século antes. Não apenas indivíduos isolados, mas também grupos sociais 

completos, animados pelo novo espírito, lutavam contra a sociedade, que ainda não se 

encontrava impregnada dele, muito antes de se dar a revolução contra Roma. (...) O 

protestantismo não representou senão um desenvolvimento ulterior no processo de 

desvinculação das ações humanas dos seus limites sobrenaturais. Ao agir neste sentido, não 

produziu efeitos novos, facilitou as manifestações de um movimento que tinha dado provas 

sensíveis de vitalidade antes da Reforma e continuou depois dela". [86] 

    

  À parte essas perspectivas, a conclusão de Richard Niebuhr sintetiza bem uma 

posição aceitável: "não se pode discordar da afirmação fundamental de que existe nos 

tempos modernos estreita relação" entre o calvinismo e o protestantismo. [87] 

  Troeltsch segue na mesma direção, aceitando a contribuição substancial da Reforma 

para a consolidação do capitalismo moderno. Ao formular sua resposta ao problema, estava 

preocupado, não só com a relação entre teologia e economia, mas entre teologia e teologia. 

Por isto, observou que a cultura moderna é uma luta contra a cultura eclesiástica e sua 

conseqüente substituição por idéias culturais autonomamente elaboradas. Conquanto não 

sejam sinônimas, "a Renascença e a Reforma constituem o fim da cultura 

católico-eclesiástica do Ocidente, geralmente chamada de Idade Média". [88]Como 

corolários desta nova percepção, o individualismo nas convicções, o relativismo das teorias, 

a intramundanidade da orientação existencial e o otimismo humanista tornam difícil a 

sustentação de qualquer cultura eclesiástica. 

    

  "Como o protestantismo tira seu significado ao elaborar este individualismo 

religioso e transmiti-lo ao amplo campo da vida em geral, fica claro (...) que teve de 

cooperar consideravelmente na criação do mundo moderno". [89] 

    

  O pensador alemão distinguiu, no entanto, o velho protestantismo e o novo 

protestantismo. Para ele, o velho protestantismo luterano e calvinista representa, em que pese 

sua soteriologia anticatólica, "uma cultura eclesiástica no sentido da Idade Média e procura 

ordenar o estado e a sociedade, a educação e a ciência, a economia e o direito segundo os 

critérios sobrenaturais da revelação", [90]o que o torna, então, completamente antimoderno. 

Em síntese, para Troeltsch, este velho protestantismo 

    

  "responde, em primeiro lugar, à velha questão acerca da certeza da salvação, que 

pressupõe a [certeza] da existência de Deus e sua natureza ético-pessoal, em geral, a imagem 

bíblica e medieval do mundo, e converte em problema a necessidade de como, diante da 



condenação de todos pelo pecado original e da fragilidade ou nulidade de todas as forças da 

criatura humana, se poderá obter a salvação do juízo condenatório, a eterna beatitude e uma 

paz serena e esperançosa sobre a terra". [91] 

    

  A conclusão de Troeltsch, no entanto, é que este velho protestantismo foi se 

transformando, de modo que, se não é o criador do espírito moderno, pelo menos 

fomentou-o, condicionando-lhe o curso. 

    

  "No fundo, o protestantismo não tem feito mais que eliminar em seu âmbito os 

obstáculos que o sistema católico, apesar de todo o seu brilho, opôs ao nascimento do mundo 

novo e, sobretudo, tem proporcionado o terreno saudável de uma boa consciência e de uma 

força pujante para a plenitude de idéias seculares e livres da modernidade". [92] 

    

  Diante do neoprotestante Troeltsch, a pergunta a fazer é se os batistas representam o 

velho (e real) ou o novo (e ideal) protestantismo. Evidentemente, aplicado o postulado, os 

batistas representam o velho protestantismo, velho, porém, real. 

  Analista do protestantismo brasileiro, Rubem Alves faz a mesma pergunta para o 

protestantismo, particularmente para o de missão. Ele aceita parcialmente as argumentações 

de Weber e Troeltsch, ao ver no protestantismo "notáveis semelhanças estruturais com o 

espírito medieval", apesar de articular os temas da liberdade de consciência, do livre exame 

da Bíblia e da democracia representativa. Sua visão sacral, no entanto, conduz a uma 

sacralização da sociedade racional e burocrática moderna. 

    

  "A justaposição do espírito medieval ao espírito da modernidade tem, como 

resultado, a superposição de um outro discurso de natureza ontológica ao discurso utilitário 

de que a sociedade racional burocrática se vale para legitimar-se. O meramente funcional é 

elevado à condição de verdade". [93] 

  Além disso, Rubem Alves entende que o Brasil não conheceu o tipo de 

protestantismo descrito por Weber. Neste continente, a espiritualidade protestante não 

implicou numa ética de caráter político a exigir a transformação para a glória de Deus. Antes, 

a ética foi interiorizada e individualizada. O crente tende, por um lado, a se a adaptar "ao 

mundo tal como ele é", já que "suas leis, jurídicas ou funcionais, são uma expressão da 

vontade de Deus", e se comportar como um excelente "funcionário" interessado em aumentar 

a eficiência das estruturas existentes. Por isto, "ele é o bom empregado, o bom funcionário, o 

bom cidadão, aquele que obedece às regras do jogo, tais como foram impostas". [94] 

  Na mesma tradição crítica, Prócoro Velasques Filho interpreta o protestantismo 

brasileiro como uma anti-Reforma, pela perda, operada já nos Estados Unidos de onde vem, 

da ênfase na justificação pela fé. "Na prática, o protestantismo voltou a afirmar que a 

salvação se realiza através da aceitação de um corpo de doutrinas". [95] 

  Transcorridos quase cinco séculos da proposta original dos pais do protestantismo, o 

problema é determinar se se pode julgar o protestantismo por sua fidelidade a Lutero ou a 

Calvino, os teólogos que venceram. De qualquer modo, a reflexão se impõe, especialmente 

considerando-se o fato de que Lutero e Calvino, por exemplo, têm sido muito pouco lidos 

realmente no Brasil, inclusive pelos teólogos. Lutero tornou-se um patrimônio exclusivo dos 

luteranos. Só para mencionar outras três grandes denominações históricas, os batistas o 

ignoram porque a Reforma que fez não foi completa. [96]Os presbiterianos o esquecem 

porque têm seu próprio pai. Os metodistas também têm herói próprio. 



  No entanto, isto não significa que mesmo estes pais da fé foram lidos no Brasil. Basta 

olhar-se para a bibliografia teológica. Lutero só ganhou traduções de poucos dos seus livros. 

Sua obra completa não está disponível em português. Quanto a Calvino, só as Institutas 

foram traduzidas. Wesley ganhou a tradução dos seus sermões e mais nada. 

    

  Apesar dessa realidade, determinada por fatores que não convém considerar aqui, o 

protestantismo brasileiro é ainda protestantismo. Se é verdade que foi transformado em 

religião civil nos Estados Unidos, também é verdade que foi retransformado aqui numa 

contra-religião civil. Percorrer este itinerário ajuda a compreender o modo brasileiro de ser 

protestante. 

    

  A SÍNTESE DO NOVO 

  O nascimento do protestantismo faz parte de um movimento histórico integrado por 

setores interdependentes. Há uma correlação, sem necessariamente haver uma precedência, 

entre Renascença/humanismo e Reforma/protestantismo. 

  Assim, o protestantismo, com seu humanismo teocêntrico (sic), seu secularismo 

psicológico (sic) e sua ética metafísica (sic), integra um mesmo movimento, de que fazem 

parte o humanismo e o capitalismo. 

  O sólido humanismo fez como os primeiros filósofos cristãos da era patrística, que 

adaptaram o pensamento helênico genericamente tomado aqui como um discurso (poético, 

teológico, filosófico e científico) secularizante da felicidade, da natureza e da história pelo 

homem, classificado, enfim, como o cânon de si mesmo. 

  O nascente capitalismo ofereceu condições para o surgimento de um pensamento 

gestado por um novo tipo de determinação histórica, o liberalismo, que faz surgir a mítica 

figura do mercado como regulador da polis. De certo modo, o individualismo protestante só 

pôde florescer neste novo solo industrial. 

  Ao invés, pois, de se falar numa filiação de um ao(s) outro(s), talvez seja melhor 

buscar uma paternidade comum, esta: a exaustão das respostas, o cansaço das instituições e o 

esgotamento das culturas medievais. 

  Por isto, quando proclamou que a salvação se recebe na justificação pela fé ("sola 

fide"), Lutero catalisou os anseios expressos num grande medo de punição pessoal diante das 

desgraças que se abateram sobre os seus contemporâneos, então insatisfeitos com a resposta 

sacramental (isto é, operação da salvação pelas obras) organizada pela Igreja Católica. 

Quando insistiu que a mediação do homem com Deus se faz por meio de Jesus Cristo ("solus 

Christus"), o monge de Erfurt dispensou uma instituição cuja mediação era vista por muitos 

como tendo fracassado e mesmo que não o tivesse, era preferível, na concepção humanista, 

ser mediado pelo próprio Deus (isto é, não ser mediado). Quando propôs a Bíblia como guia 

infalível para teologia e para a vida ("sola Scriptura"), o agostiniano ofereceu uma autoridade 

normativa diante de tantos nomos existentes, todos falíveis (a Igreja mesmo, a filosofia 

disponível, a física de então) porque humanos. [97] 

  A Reforma era vista pelos primeiros protestantes como uma nova plenitude dos 

tempos a libertá-los do caos romano. No funeral de Lutero, Philip Melanchton sintetizou 

assim o trabalho do seu mestre: 

  "Lutero trouxe à luz a doutrina verdadeira e necessária. Que as densas trevas 

existentes afetaram a doutrina do arrependimento é evidente. Em suas discussões, ele 

mostrou o que é o verdadeiro arrependimento e qual é o refúgio e o conforto seguro da alma 

que teme a ira de Deus. Ele expôs a doutrina de Paulo, que diz que o homem é justificado pela 



fé. Ele mostrou a diferença entre a lei e o evangelho, entre a justiça da fé e a justiça civil. Ele 

também mostrou o que é o verdadeiro culto a Deus e reconvocou a igreja da superstição pagã 

que imaginava que Deus é cultuado, mesmo quando a mente, agitada por alguma dúvida 

acadêmica, afasta-se de Deus. Ele nos ofereceu o culto em fé e com uma boa consciência e 

levou-nos ao único Mediador, o Filho de Deus, que está assentado à mão direita do Pai 

Eterno e intercede por nós -- não às imagens ou a homens mortos". [98] 

    

  Olhando para sua experiência, Lutero recordou, poeticamente: 

    

  "Fui prisioneiro de Satã  

  a noite me envolvia. 

  A minha vida, triste e vã, 

  nas trevas se esvaía. 

  Abismo horrível me tragou, 

  o mal de mim se apoderou, 

  fui preso no pecado". 

  (LUTERO, c. 1525) [99] 

    

  Como lembra bem Christopher Hill, o protestantismo interiorizou o sentido do 

pecado, ao descartar os mediadores e afirmar que cada fiel tinha um sacerdote em sua própria 

consciência. A substituição da penitência e da absolvição externas pela penitência interna 

  "libertou alguns homens dos terrores do pecado. Os eleitos eram os que sentiam 

dentro de si o poder de Deus. Deus falava diretamente às suas consciências, sem passar pela 

mediação de sacerdotes ou sacramentos. A doutrina luterana do sacerdócio de todos os fiéis 

destruiu a velha moldura hierárquica da Igreja e colocou o homem diretamente na presença 

de Deus". [100] 

    

    

  Se isto é novo, o velho continua: "os homens emanciparam-se dos padres, porém não 

dos terrores do pecado, ou do padre interiorizado em suas consciências". [101] 

  Em certo sentido, pode-se dizer que as primeiras (preocup)ações de Lutero 

resultaram num protestantismo de espírito (ou da misericórdia), com uma dimensão profética 

(na acepção judaico-cristã). Os desdobramentos europeus do seu movimento 

transformaram-no num protestantismo de Estado, designação válida para as experiências nos 

países onde os princípios Reformados se tornaram hegemônicos, sejam de contorno luterano, 

presbiteriano ou anglicano. O Lutero da misericórida teve que ceder (ou conviver) ao Lutero 

do Estado. Com Calvino não foi diferente. Nem com Zwinglio. 

  O(s) protestantismo(s) daí resultante(s) conserva(ra)m esta tensão. O percurso interno 

das igrejas protestantes de igual modo mantém o paradigma: começam orientadas pelo 

profetismo (interessadas no protesto, na Reforma da sua igreja e do mundo) e passam para o 

denominacionalismo (preocupados com a expansão da igreja e com a manutenção da 

doutrina estabelecida). 

  A tipologia de Reinhold Niebuhr pode ser útil para a compreensão do fenômeno 

protestante. Ao considerar a relação dos cristãos com a sociedade, ele os classifica em três 

grupos. Os perfeccionistas (ou santificacionistas) se recusam a se comprometer com a 

sociedade. Os profetas insistem em despertar as consciências para as necessidades de 

vivência das responsabilidades sociais. Os estadistas são capazes de encetar compromissos 



com o mal em benefício da justiça social. [102] 

  Há outras tipologias, mas preferimos sugerir (mais) uma, inspirados na de Niebuhr, 

mas com outra preocupação. O desenvolvimento do protestantismo pode ser interpretado a 

partir de dois pólos: o protestantismo de doutrinas e o protestantismo de princípios. [103] 

  Cedo, muito cedo, os princípios formal (sola Scriptura) e material (sola fide) da 

Reforma passaram a ser controlados por grupos que, nos Estados Unidos, acabaram 

recebendo o nome de denominações, as quais se ocuparam de erigir sistemas religiosos 

completos, numa espécie de escolástica sem filosofia. Assim, os princípios acabaram se 

subordinando às doutrinas e o indivíduo protestante tornou-se aquele que se submete a estas 

doutrinas, mesmo que ignorante do princípio que as deveria ter gerado. 

  Este protestantismo de doutrinas é basicamente denominacional, desenvolvendo-se a 

partir de si mesmo. Como conseqüência, voltou-se para a expansão, isto é, para o aumento do 

número de pessoas a ele ligados enquanto membros. Assim, protestante não é quem diz que 

é, como o católico, mas quem adere às doutrinas e se empenha por sua disseminação. 

  No plano do pensamento, o protestantismo de doutrinas não se preocupa com as 

perguntas da filosofia, porque se entende fazendo uma meditação apenas para explicitar o 

que já está posto numa fonte divina (a Bíblia). No máximo, a filosofia é utilizada para 

explicar essas mesmas doutrinas, nunca para questioná-las. 

  Historicamente, no interior do protestantismo denominacional triunfou a perspectiva 

calvinista, na verdade, um sistema de pensamento que pervadiu praticamente todas as 

denominações. Isto é verdade para o protestantismo europeu e para o norte-americano. Para o 

brasileiro, também o é, mas com tantas transformações que se torna difícil identificá-lo, 

apesar de ser a sua uma teologia da repetição. [104] 

  Na Europa, houve muitas Reformas. A luterana passou ao largo, por razões teológicas 

e geográficas, do calvinismo. A influência só viria mais tarde, com a irrupção do movimento 

pietista. Por igual, a Reforma anabatista, que não gerou nenhuma grande denominação, 

porque acabou derrotada, também não bebeu de Calvino. A Reforma inglesa inicialmente 

não era propriamente uma Reforma, porque a teologia continuava mais católica do que 

protestante. Até hoje se discute se o anglicanismo é protestantismo ou um paracatolicismo. O 

desenvolvimento posterior do puritanismo, no entanto, foi uma construção mental do 

calvinismo, tanto na sua cosmologia quanto na sua teoria política. Quanto ao 

presbiterianismo, ele é a própria carne do calvinismo. 

  Os batistas são um caso especial, porque, herdeiros do puritanismo, tiveram pouco a 

ver com ele e muito menos ainda com o anglicanismo. No entanto, eles são o exemplo da 

tensão entre calvinismo e anticalvinismo vivida pelas diversas denominações. A dificuldade, 

na verdade, nunca foi resolvida. O calvinismo não afirmado foi sempre vivido na prática. 

Basta ler os manuais batistas de teologia. 

  Ainda na Europa, cedo se desenvolveu um outro tipo de protestantismo, mais 

interessado nos princípios protestantes e menos na expansão das igrejas. Se o protestantismo 

de doutrinas estava pouco interessado no método da correlação (no sentido tillichiano), o de 

princípios estava mais voltado para as implicações culturais da fé. Por isto, esses 

protestantes, teólogos e filósofos, queriam uma Reforma que fosse além e não se tornasse 

apenas uma contrafação do catolicismo. 

  Esta tendência permaneceu por entre as frestas das igrejas e do protestantismo de 

princípios. Na verdade, o protestantismo de princípios se desenvolveu no interior do 

protestantismo denominacional. O resultado do seu trabalho resultou numa espécie de 

reconciliação entre religião e ciência, entre religião e filosofia, entre religião e economia. 



Todo o movimento iluminista faz parte deste movimento. 

  Outro conceito de Tillich ajuda a entender este protestantismo ilustrado. É o chamado 

método da correlação. Tillich entende que a filosofia e a teologia "não andam separadas, nem 

são idênticas, mas correlatas". A filosofia coloca as perguntas, para as quais não pode dar 

respostas "finais ou existenciais", [105]tarefa que cabe à teologia, que "considera o que nos 

preocupa de maneira inescusável, final e incondicional. Não enquanto é, mas na media em 

que é para nós. [106] 

  "Ao buscar o objeto ou questão da filosofia, descobrimos que o que lhe dá impulso é 

o elemento teológico expresso na preocupação suprema do ser humano. Ao buscar o objeto 

ou questão da teologia, descobrimos que nela explicita-se o elemento filosófico expresso na 

questão do significado e da estrutura do ser e suas manifestações nos diferentes domínios do 

ser. Assim, a filosofia e a teologia são, ao mesmo tempo, convergentes e divergentes. 

Convergem na medida em que são existenciais e teóricas ao mesmo tempo. (...) Divergem 

quando a filosofia se mostra basicamente teórica e a teologia, existencial". [107] 

    

  Embora expresso nos meados do século 20, o método da correlação ajuda a entender 

o percurso da meditação de alguns dos mas importantes filósofos e teólogos modernos, como 

Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard e Schleiermacher. Esses pensadores protestantes não 

fizeram teologia protestante, mas filosofaram dentro de um quadro protestante. São filhos 

desta percepção dos limites entre filosofia e teologia. 

  Eles são produtos e produtores daquilo que Tillich chama de era protestante, outro 

conceito-chave, para se entender o desenvolvimento da Reforma na Europa. Usado para 

explicar a fusão entre protestantismo e humanismo nos últimos quatro séculos, o termo 

também ajuda a compreender o protestantismo do tipo religião civil que acabou 

predominando nos Estados Unidos. 

  O protestantismo de princípios se pretende uma crítica constante à Reforma do século 

16. Tillich a critica por ter traído o "princípio protestante", entendido como "uma expressão 

da vitória sobre as ambigüidades da religião, sua profanização e demonização". Só este 

princípio, que não se restringe a nenhuma igreja, pode enfrentar a "auto-elevação 

trágico-demoníaca da religião e liberta a religião de si mesma para as outras funções do 

espírito humano, ao mesmo tempo em que liberta essas funções de sua auto-reclusão contra 

as manifestações daquele que é último". [108] 

  Na verdade, o que se pretende é uma religião emancipada tanto da autonomia quanto 

da heteronomia. 

  Os Estados Unidos foram um solo fértil para os dois tipos de protestantismo. Se o 

denominacionalismo praticamente aí se realizou como expressão, o princípio protestante foi 

transformado num novo tipo de religião civil. Nesse país, os dois protestantismos se 

fundiram, já que as denominações se tornam a religião da maioria. Evidentemente, 

sobreviveu algum tipo de protestantismo de princípio, mas à margem, porque absorvido pela 

religião civil. Como no Brasil, a população protestante sempre foi minoria, o protestantismo 

de doutrinas nada teve a ver com a religião civil, uma proposta aqui católica. 

  Assim, nos EUA, são protestantes a formação das colônias, a independência do país, 

o ensino fundamental e universitário, o desenvolvimento tecnológico, a conquista do 

mercado mundial. No Brasil, o protestantismo não teve nada a ver com nenhum dos grandes 

dramas do país. 

  O próprio desenvolvimento das denominações está ligado aos lugares que tomaram 

nestes movimentos da história norte-americana. 



  Como o protestantismo brasileiro veio dos EUA, ele teve que traduzir aqui as 

categorias de lá. O conceito de religião civil, evidentemente, não pôde ser traduzido. A 

experiência no campo da educação foi repetida aqui, mas sem o mesmo fôlego. Não se pode 

esquecer: aqui o protestantismo foi minoria e como tal se comportou. 

  Predominou aqui o protestantismo de doutrinas. Alguns teólogos, como Erasmo 

Braga (este menos, pelo seu próprio tempo) e Rubem Alves (este mais, pelo tempo e pela sua 

própria formação intelectual), para mencionar dois exemplos, pensaram na categoria de 

protestantismo de princípios, mas foram exceção. 

    

  PRIMEIRA CONCLUSÃO 

  Permanece presente a pergunta pela modernidade ou não do protestantismo. Uma 

compreensão do problema exige considerar diferentes questões, aqui levantadas em forma de 

conclusão. 

    

  1. Uma primeira resposta exige uma outra pergunta: há ruptura em história? 

Conquanto não seja aqui o lugar adequado para esta resposta, o problema pode ser adaptado 

para a problemática das idéias religiosas. Neste sentido, o historicista Wilhelm Dilthey vê na 

história da humanidade, "não somente uma continuidade da aprendizagem progressiva, mas 

também um desenvolvimento religioso-moral". No caso específico da religião, a eventual 

insuficiência das respostas leva o "homem verdadeiramente religioso" a buscar 

transformações "a partir da sua experiência ético-religiosa interior e profunda", mas "dentro 

de um quadro existente". [109] 

  Aceito o pressuposto diltheyano de que "uma das leis da história da religião" é que 

"somente na continuidade histórica e na comunidade religiosa a fé humana tem uma vida 

forte e um desenvolvimento contínuo", [110]a pergunta acerca da modernidade ou 

medievalidade da proposta humanista-protestante perde sua razão de ser. 

  Neste sentido, a crítica de Troeltsch-Alves, de que a preocupação última do 

protestantismo é responder a uma pergunta medieval (é possível a certeza da salvação?), 

torna-se vazia. A proposta da Reforma teria que necessariamente estar próxima da pergunta 

medieval, pelo simples fato de suas raízes estarem fincadas na Idade Média. No 

protestantismo e no humanismo, ainda estão presentes e convivem com visões medievais. 

[111] 

  De qualquer modo, como o lembra David Bosch, alguns elementos do protestantismo 

foram uma continuação do modelo religioso tipificado pelo Catolicismo medieval. Ambos, 

por exemplo, insistiram na correta formulação doutrinária como um paradigma. [112]Há 

outro ponto que mereceu também uma dura crítica de Troeltsch: a Reforma não separou 

igreja e estado, embora tenha colocado as bases para que isso ocorresse depois com alguns 

anabatistas e com os batistas em geral. 

  "Desde Constantino, a idéia de estado "cristão" e de interdependência entre igreja e 

estado foi simplesmente tomada como assentada. Os dirigentes católicos logo perderam sua 

hegemonia sobre certas áreas de Europa, que vieram a ser governadas, então, por reis e 

príncipes luteranos, reformados e anglicanos. A única diferença foi que os protestantes 

pareciam crer que "já que o exercício do poder absoluto pela igreja papal estava errado, seu 

exercício pelos adversários do papado estava certo". As guerras religiosas foram feitas para 

estabelecer que tipo de fé cristã seria soberana numa determinada área. Uma solução foi 

encontrada na Paz de Augsburg (1555) e na Paz de Westphalia (1648), onde a famosa regra 

do cuius regio eius religio (...) foi promulgada e fez com que as hostilidades chegassem ao 



fim". [113] 

  2. Provavelmente, a problemática pode ser colocada em outra dimensão: em que 

sentido o protestantismo se relaciona ao humanismo? 

  Descartado o estabelecimento de uma relação do tipo causa e efeito, fica evidente que 

os corolários básicos da fé protestante (solus christus, sola fide, sola scriptura) são uma 

espécie de atualização do espírito humanista. No entanto, resta saber se a prática destes 

princípios resultou completamente reformada, vale dizer, revolucionária em relação ao 

período histórico anterior. 

  Há alguns pontos de aproximação. Não há dúvida de que o protestantismo é 

humanista no sentido de que representou uma volta a uma fonte clássica, no caso, a Bíblia. 

Há até uma certa radicalidade nesta escolha: os protestantes têm uma incontida preferência 

pelos livros do Antigo Testamento, inconscientemente considerada a fonte das fontes. A 

opção se demonstra até pelos nomes dados aos filhos, a maioria tirada da personália 

veterotestamentária. [114] 

  Há também pontos que os afastam. Um deles: o humanismo é radicalmente otimista 

em relação ao homem, enquanto a visão reformada (batista, inclusive) é fundamentalmente 

pessimista. [115]O agostinianismo radical não dá espaço para o desenvolvimento de 

qualquer tipo de pelagianismo. Posteriormente, no protestantismo de princípios (em 

oposição ao de doutrinas) a perspectiva de Pelágio foi ganhando corpo. Na origem, no 

entanto, o bispo de Hipona reinou absoluto, sem frestas. 

  É sob este pano de fundo teológico que deve ser compreendido o problema da certeza 

da salvação. A preocupação estava no cerne da meditação de Lutero e de Calvino, mas por 

caminhos diferentes. A irrupção da graça em Lutero era de tal forma que não sobrou qualquer 

lugar para o mérito humano. Em Calvino, a doutrina da predestinação, conquanto radical e 

garantidora da certeza da salvação, oferecia um espaço para algum tipo de especulação: de 

que modo o crente pode saber que foi eleito para ser salvo? A prova era a vida da pessoa 

posterior à sua conversão. 

  O protestantismo de doutrinas, fiel a Lutero e a Calvino, tem reafirmado a 

possibilidade da certeza da salvação. Poucas denominações não a têm como pedra angular do 

seu edifício. A doutrina é uma necessidade que distingue o protestante do católico, mas 

distingue também o protestante do homem moderno, que não abre mão do seu direito à 

dúvida. [116] 

  De qualquer modo, em relação ao período medieval, a formulação protestante é uma 

resposta não-sacramental, porque centrada na noção de dignidade pessoal do indivíduo. 

Nisto, a proposição é moderna. 

  3. Em resumo, o protestantismo, que é cristianismo e isto não se pode esquecer, não 

superou a tensão entre autonomia e heteronomia. A própria Renascença não teve a 

radicalidade que prometia. Ela navegou sem conflito pelas águas de um neoplatonismo 

difuso. Além disso, não teve pejo em reafirmar o idealismo, retomado visceralmente por 

Hegel, na mesma tradição. 

  Diante destas considerações, se por moderno se entende a passagem do homem para 

uma visão autônoma da história contra qualquer tipo de heterodeterminação, seja ela 

teonômica, eclesionômica ou hieronômica, a conclusão preliminar a que se pode chegar é que 

o protestantismo vive uma tensão. 

  A partir destas percepções, pode-se resumir: a Renascença e a Reforma racharam a 

rocha. Depois disto, cada movimento seguiu seu próprio curso. O caminho da Reforma vem 

sendo plural. Os batistas são uma de suas singularidades. 
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  AS (RE)FORMAS DA REFORMA 

    

  "Os teólogos reformados -- como a maioria dos pensadores cristãos da época -- 

achavam que igreja e mundo, Cristo e cultura, existiam num relacionamento pleno de tensão. 

Cristo e mundo não estavam em disputa, mas nenhum devia ser dominado pelo outro. 

  A partir deste consenso, os pensadores reformados consideraram fortemente o mundo 

como um desafio ao controle e disciplina cristãos. Embora a cultura fosse entendida como 

decaída, pervertida e oposta a Cristo, devia ser formada e regulada ou "convertida". 

  (...) 

  Os líderes reformados, então, foram excessivamente otimistas em seus planos de 

reorganizar a sociedade e as instituições conforme suas interpretações da lei de Deus. De 

fato, ficaram firmes em seus propósitos pela crença de que eram apenas instrumentos no 

plano de Deus para reordenar a sociedade humana".  

  (SYDNEY E. AHLSTROM  [117]) 

    

    

   

Com a reforma, os cristianismos que eram dois se tornaram cinco ou mais. No entanto, 

mesmo a Reforma, que se queria o único cristianismo, não pôde negar in totum o cristianismo 

que quis reformar, sob pena de não ser mais cristã. 

  Obviamente, por ser cristão, o protestantismo se erigiu sob crenças comuns aos 

Catolicismos romano e ortodoxo, que poderiam ser assim sintetizadas: 

    

  . Deus como Criador e Pai 

  . Cristo como Senhor e Salvador 

  . A Igreja como o Corpo de Cristo e a comunidade dos crentes 

  . A Bíblia como tendo valor religioso único 

  . A relevância do cristianismo para a moral pessoal e social [118] 

    

  A partir desses fundamentos, as compreensões se ampliaram para abrigar as ênfases e 

diferenças de cada tradição. A justificação pela fé (sola fide), o sacerdócio universal dos 

crentes (solus Christus) e a autoridade normativa da Bíblia (sola Scriptura) são o modo de 

apreensão protestante daquelas crenças básicas cristãs. Em continuação ao processo, no 

interior do protestantismo, cada confissão apôs novas ênfases e novas diferenças. 

  Esquematicamente, esses elementos poderiam ficar assim representados: [119] 

    

  CRENÇAS 

  DENOMINACIONAIS 

    

  CRENÇAS 

  PROTESTANTES 

    

  CRENÇAS CRISTÃS 

    

    



  A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ 

  Conquanto tenha nascido três, a Reforma protestante logo se tornou seis ou mais. Aos 

nomes de Lutero, Calvino e Zwinglio se juntaram outros reformadores e outros movimentos 

pouco depois: o anabatismo, o puritanismo e o metodismo, entre os mais representativos 

numericamente. Estes nomes e movimentos fizeram suas histórias de modo interdependente, 

embora se entendessem independentes. 

  Todos, ao seu modo e ao seu tempo, afirmaram os três princípios fundamentais da 

Reforma, os quais, no entanto, ficaram mais como símbolos para fins de síntese do que como 

declarações normativas de fé. Os desdobramentos e fusões posteriores, oriundos de 

controvérsias e desenvolvimentos eclesiásticos, levaram a teologia protestante a reelaborar 

esses princípios, embora sempre procurando apontar para eles. 

  Os três pais fundadores aceitavam tacitamente essas percepções, conquanto as 

ênfases e os programas de ação fossem diferentes, conforme o solo em que promoviam suas 

idéias. 

    

  Um quadro sinótico, a partir de algumas preocupações específicas, pode ser útil para 

ilustrar estas diferenças e semelhanças. Deve ficar evidente que todas as percepções 

decorrem da primeira: o homem é justificado diante de Deus pela fé. Este é o ponto de partida 

de toda a teologia protestante. 

    

    

    

  Quadro 1 

    

  OS EIXOS DA JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ 

    

 

 EIXOS                            LUTERANISMO                            CALVINISMO           

   ZWINGLIANISMO                            ANABATISMO 

  SÍNTESE                            misericórdia de Deus                            soberania de 

Deus              supremacia da Bíblia                            nova vida em Cristo 

 

 FONTE                            Cristo                                          Bíblia                            

Bíblia                                          Espírito Santo 

  ANTROPOLOGIA              depravação total                            depravação 

total              doença moral                            depravação total 

  SOTERIOLOGIA              predestinação dos eleitos              predestinação 

dupla              predestinação simbólica              regeneração indispensável 

 

 MORALIDADE                            utraquismo                                          taborismo 

                           utraquismo                                          utraquismo 

  ECLESIOLOGIA              corpo universal de santos              comunidade 

peregrina              corpus permixtum                            associação voluntária de salvos 

  TEORIA POLÍTICA              estado como ordenança              estado como 

ordenança              aliança igreja e estado              separação igreja e estado 

    

  As diferenças dificilmente foram de fundo. O eixo central, conquanto as ênfases 



fossem diferentes, era praticamente o mesmo. Todos aceitaram o princípio básico da 

justificação pela fé, nada cabendo ao mérito humano, já que a fé é um dom de Deus e não 

uma conquista humana. Mesmo os anabatistas, que tinham preocupações teológicas menos 

sistemáticas, concordavam que a salvação era pela fé, embora reinterpretassem o conceito 

para incluir nele a noção (um pouco mais mística) de uma nova vida habitada por Cristo. 

[120] 

  Para Lutero, a fonte da teologia e da vida era Cristo, Cristo que estava presente na 

Bíblia. Calvino insistia na validade integral da Bíblia, noção difícil para Lutero aceitar. 

Zwinglio cria na normatividade da Bíblia, embora, por vezes, a interpretasse de modo 

subjetivista. Os anabatistas ensinavam que a fonte para a vida é a Palavra de Deus 

experimentada pela presença do Espírito Santo, numa espécie de mística doutrina da 

iluminação interior. 

  Na soteriologia, as diferenças também eram de forma. Calvino foi o único a 

sistematizar a doutrina de uma predestinação dupla e condicional. Os outros a deram por 

aceita, embora os anabatistas preferissem ignorar o problema e destacar a necessidade da 

regeneração como condição para a nova vida. 

  Quanto à antropologia, só Zwinglio admitia que o pecado original era uma doença 

moral e imaginava que, pela razão, algumas pessoas poderiam se salvar. Voz solitária, seu 

pelagianismo mitigado só encontraria eco no liberalismo teológico posterior. 

  Para entender a teologia moral, é útil empregar uma tipologia desenvolvida pelos 

teólogos hussitas do século 15. Os utraquistas entendiam que somente aquilo que a Bíblia 

proibia expressamente devia ser proibido na vida da comunidade cristã. Mais radicais, os 

taboritas ensinavam que tudo aquilo que não estava expressamente autorizado pela Bíblia 

devia ser rejeitado. Lutero era utraquista e só rejeitava o que a Bíblia não aprovava. Zwinglio 

e os anabatistas em geral esposavam a mesma idéia, apesar de seus conceitos diferentes do 

que era a comunidade cristã. Calvino era taborita e rejeitava tudo o que não podia ser provado 

pela Bíblia. Por isto, era rígido na doutrina e na prática. Os anabatistas, embora utraquistas, 

não eram menos rígidos. 

  Na eclesiologia, houve diferenças. Lutero, Calvino e Zwinglio concordavam que a 

igreja era a comunidade daqueles atingidos pela misericórdia de Deus. Nela, todos são 

vocacionados para serem sacerdotes de si mesmos. Os anabatistas também estavam de 

acordo, mas destacavam ainda que a igreja é uma associação voluntária dos salvos, com 

destaque para o adjetivo. 

  Na teoria política, as diferenças eram maiores. Lutero concebia o Estado como uma 

ordenança de Deus, que o criou para evitar a desordem. Os cristãos deviam obedecer as 

autoridades do Estado. Calvino foi mais além: era dever do Estado proteger a religião. Aos 

cristãos cabia obedecê-lo. Melhor: aos cristãos caberia controlá-lo, numa espécie de 

neoteocracia. Num ponto, no entanto, Calvino se antecipou ao que seria princípio caro e 

necessário aos anabatistas e aos batistas: o dever de resistir às autoridades que se tornassem 

tiranas em assuntos de religião. Ele escreveu, referindo-se a magistrados encarregados de 

restringir os erros dos governantes: "estou muito longe de lhes proibir que, no cumprimento 

do seu dever, resistam à cruel licenciosidade dos reis. Se acenam para os reis que 

violentamente derrubam e assaltam o povo comum, declaro que sua dissimulação envolve 

uma nefanda perfídia, por traírem desonestamente a liberdade do povo, de quem sabem que 

foram nomeados protetores por ordenança de Deus". [121]Zwinglio propôs que igreja e 

estado deviam fazer uma aliança, pressuposto que a "lei" do Evangelho era válida também 

para o Estado. [122]Assim, a autoridade final estava na comunidade cristã, que exercia sua 



força através de um governo civil eleito para agir com base na autoridade da Bíblia. [123]De 

certo modo, todas estas percepções eram ainda medievais. Os primeiros a propor algo novo 

foram os anabatistas, para quem igreja e estado deviam ser radicalmente separados, ao ponto 

de um cristão não poder exercer qualquer função pública. A maioria [124]dos anabatistas 

entendia que o Estado era uma instituição necessária, mas, paradoxalmente, não achava ser 

possível assumir qualquer responsabilidade nele, seja na paz, seja na guerra. [125] 

  Em síntese, a Reforma pode ser entendida em função de (suas) cinco chaves: 

    

   . o ponto de partida da justificação pela fé 

  . a visão do homem a partir da perspectiva da queda 

  . a ênfase à dimensão subjetiva da salvação 

  . a redescoberta do sacerdócio de todos os crentes  

  . a centralidade das Escrituras na vida da igreja [126] 

    

  Assim, a justificação pela fé "é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai", por 

expressar a convicção básica da Reforma: "há uma enorme distância entre Deus e sua 

criação; no entanto, este Deus, em sua soberania e por sua graça, tomou a iniciativa de 

perdoar, justificar e salvar os seres humanos". Deste modo, toda a teologia da Reforma parte 

de uma perspectiva da queda, em decorrência da qual o homem é incapaz de fazer algo por si 

mesmo, diferentemente do que ensinava Tomás de Aquino, com sua valorização da razão. 

Para os reformadores, a humanidade jazia no mal e marchava para o mal. Para ser salvo, o 

indivíduo precisava ser resgatado do mundo. O problema da salvação tornou-se uma questão 

pessoal. Salvo e na igreja, o crente permanecia num relacionamento direto com Deus, 

mediado apenas pela leitura da Bíblia. [127] 

  Foi este o protestantismo que venceu na Europa. Foi este protestantismo que foi para 

a Inglaterra. Como se observou anteriormente, suas crenças respondiam a necessidades 

específicas e concretas. Não foram idéias fora do lugar. Assim mesmo, por mais que esta 

síntese faça parecer, o protestantismo não foi um monolito. Cedo, muito cedo, ao tempo 

ainda dos seus protoformuladores, essas idéias ganharam oposição, que ficou na margem, 

mas não morreu. Idéias não morrem. 

  A história da Reforma na Inglaterra é uma demonstração, como percebera 

Montesquieu, de que o povo inglês é o que melhor "soube prevalecer-se ao mesmo tempo, 

dessas três grandes coisas: da religião, do comércio e da liberdade". [128] 

    

  A SEGUNDA REFORMA 

  Uma prova da força das idéias foi a chamada reforma anglicana, esse "teto que 

abrigou muitas opiniões, segundo o dizer de Ragasdale Canon. [129] Embora tenha se 

pretendido, por razões diversas, constituir-se numa síntese [130]entre protestantismo e 

catolicismo romano, acabou tornando-se uma antítese. 

  Tornou-se antítese por causa de outra antítese: o puritanismo, esse "corpo alternativo 

de idéias", [131]tributário do luteranismo, do calvinismo, do anabatismo e do próprio espírito 

inglês. [132] 

  Por sua adesão ao calvinismo, o puritanismo fustigou o anglicanismo, mudou o 

calvinismo, gerou novas confissões e influenciou todas as outras, em sua própria e curta 

época e nas épocas seguintes. 

  Como anotou Tawney, 

    



  "o crescimento, triunfo e transformação do espírito puritano foi o movimento mais 

fundamental do século 17. O puritanismo, e não a secessão de Roma pelos Tudors, foi a 

verdadeira Reforma inglesa, e é de sua luta contra a velha ordem que uma Inglaterra 

indiscutivelmente moderna emerge. (...) A revolução que o puritanismo efetuou na Igreja e 

no Estado foi menor que a operada nas almas dos homens". [133] 

    

  Sob certo aspecto, realmente, como intuiu Weber, "o puritanismo representou a 

conclusão lógica do processo de eliminação da magia no mundo", [134]ao considerar como 

superstição "todos meios mágicos de salvação", incluído aí, por exemplo, a ausência de 

música ou ritual nos sepultamentos de parentes, a fim de evitar que a "crença nos efeitos de 

forças de salvação mágicas ou sacramentais, pudesse ser restabelecida". [135] 

  Foi este tipo de cristianismo protestante que aportou nos nascentes Estados Unidos, 

onde, no dizer de Ahlstrom, "a tumultuada Reforma inglesa foi recapitulada", constituindo 

um legado "não menos significativo que o impacto de Lutero sobre a nação germânica". 

[136] 

  Por via de conseqüência, é impossível entender o cristianismo protestante brasileiro, 

os batistas em particular, sem uma compreensão da reforma puritana. Neste esforço, é 

preciso ter-se logo em conta que 

    

  "os puritanos criam que tudo no mundo estava ordenado por Deus. Ao mesmo tempo, 

exigiam que os homens fossem cristãos ativos, com vida que mostrassem a glória de Deus 

transformando em seu nome a vida e a sociedade. Eram ao mesmo tempo predestinistas e os 

mais ativistas dos cristãos. Essa combinação paradoxal oferece a chave para o entendimento 

do ethos puritano". [137] 

    

  Seus ensinos não estavam muito distantes dos eixos proto-reformados, conquanto 

usassem uma terminologia por vezes distinta: [138] 

    

  Quadro 2 

  PRINCÍPIOS DO CALVINISMO PURITANO 

  SÍNTESE              soberania de Deus, que fez um pacto com o homem 

  FONTE              Bíblia como extensivamente normativa 

  ANTROPOLOGIA              depravação total do homem 

  SOTERIOLOGIA              predestinação experimentada (confirmação da eleição) 

  MORALIDADE              taborismo (ênfase na santificação) 

  ECLESIOLOGIA              igreja como comunidade bíblica da fé 

  TEORIA POLÍTICA              estado como subordinado a Deus (resistência aos 

tiranos) 

    

  Numa espécie de reação aos novos tempos e atualização do calvinismo, os puritanos 

tentaram evitar o que consideravam um desvio da teologia da soberania de Deus. Perkins e 

seus seguidores ensinavam que Deus contratou com os próprios eleitos a sua salvação, 

seguindo as formalidades legais. Fizeram o mesmo, ao utilizarem o contrato social como uma 

moldura conceitual, conquanto suas teses em nada dependam de ter ele algum dia existido 

enquanto fato histórico. [139] 

  A nova [140]teologia não era uma abdicação à ênfase calvinista na soberania de 

Deus, já que radicava na premissa de que Deus fez um acordo com Adão na criação, 



prometendo-lhe vida eterna se ele lhe obedecesse. Como o primeiro homem falhou, Deus fez 

um segundo acordo com Cristo, prometendo aos eleitos perdão e vida eterna com base no seu 

sacrifício na cruz. [141] 

  O conceito ajudou os puritanos a sublinharem o valor da atividade humana sem 

negarem a soberania de Deus. A noção essencial é que, assim como Deus tem sido fiel em 

cumprir suas promessas, cabe ao homem cumprir as suas obrigações como parte do acordo. 

De certo modo, a teologia do pacto é uma conseqüência da doutrina do sacerdócio universal. 

Como recordam Dillenberger e Welch, ela ajudou os puritanos a entender que 

    

  "cada indivíduo era responsável diante de Deus e ninguém podia ocupar o seu lugar. 

(..) O pacto compreendia também um povo destinado a viver em comunidade sob Deus. O 

plano de Deus para o mundo tinha uma natureza social; incluía a participação dos indivíduos 

numa unidade comum que sustentava e dava sentido a todos. Compreendia uma comunidade 

santa sustentada por Deus, mas expressa por homens dedicados a fazer todas as coisas de 

acordo com a sua vontade e para a sua glória". [142] 

    

  Esta visão era nutrida na Bíblia, também entendida como a única fonte de orientação 

para a vida. Nela estava o critério adequado para todos os problemas. Além disso, só por seu 

intermédio se podia conhecer e experimentar Deus, cuja natureza íntima nela estava 

revelada. [143] 

  Na tradição de Calvino, sua leitura indica que Deus controla a história e predestina 

umas pessoas para a salvação e outros para a perdição. Com a inserção da noção de pacto, 

esta perspectiva deixou de ser quietista, para ser militante. Muitos deles acreditavam que suas 

ações eram um sinal de sua eleição. O problema da certeza da salvação, cuja resposta o 

calvinismo não tinha, estava resolvido, pelo menos parcialmente. 

  Um elemento que seria destacado mais tarde (a santificação) ajuda a entender a moral 

puritana. O pressuposto era simples: toda a vida, pública e privada, devia ser organizada de 

acordo com os padrões bíblicos. No plano pessoal, a santificação era, no dizer de Weber, um 

"intercâmbio" com Deus, "desenvolvido em um profundo isolamento espiritual". [144]Como 

está em O Peregrino, de John Bunyan, este intercâmbio se dá numa caminhada áspera, 

marcada por várias outras possibilidades (tentações). Para esse autor, o agir do cristão deve 

ter supremacia sobre o falar da fé. Certo modo, o céu tem que ser conquistado na luta. Como 

diz a personagem principal do romance "a alma da religião é a parte prática". [145]No 

entanto, não se pode esquecer o que Bunyan escreveu sobre Lutero, depois de ler seu 

Comentário de Lutero a Gálatas: 

    

  "Encontrei minha condição em sua experiência de um modo tão amplo e profundo 

como se seu livro tivesse sido escrito direto para o meu coração. Isto me impressionou. (...) 

Eu prefiro este livro de Martim Lutero sobre os Gálatas, afora a própria Bíblia Sagrada, mais 

que todos os livros que tenho visto, como o mais adequado para a consciência quebrantada". 

[146] 

    

  Em geral, na vida privada e comunitária, permanecia o princípio calvinista da busca 

da glória de Deus. Na síntese weberiana, para o calvinista em geral e para o puritano em 

particular, 

  "o mundo existe para a glorificação de Deus, e somente para este fim. O cristão eleito 

está no mundo apenas para aumentar esta glória, cumprindo seus mandamentos ao máximo 



de suas possibilidades. Mas, Deus requer obras sociais do cristão, porque Ele deseja que a 

vida social seja organizada segundo seus mandamentos, de acordo com aquela finalidade. A 

atividade social do cristão no mundo é primeiramente uma atividade "in majorem gloriam 

Dei". Este caráter é assim partilhado pelo labor especializado em vocações, justificado em 

termos de "amor ao próximo". O que era ele, entretanto, permaneceu uma sugestão 

puramente intelectual, incerta, tornou-se para os calvinistas um elemento característico de 

seu sistema ético. O amor ao próximo desde que só podia ser praticado para a glória de Deus 

e não em benefício da carne -- é expresso, em primeiro lugar, no cumprimento das tarefas 

diárias dadas pela "lex naturae", assumindo então um caráter peculiarmente objetivo e 

impessoal -- aquele de serviço em prol da organização racional do nosso ambiente social. 

Essa organização e o arranjo maravilhosamente cheio de objetivos deste cosmos, tanto 

segundo a Bíblia como para uma intuição natural, são evidentemente destinados por Deus a 

servir à utilidade da raça humana. Isto faz com que o labor a serviço dessa utilidade social 

impessoal surja como promotor da glória de Deus e, portanto, como desejada por Ele". [147] 

    

  Esta meta rege também a eclesiologia e a teoria política puritanas. A eclesiologia 

ficou mais clara com os desdobramentos posteriores, quando se perceptível a distinção de 

propostas, como ilustrado no diagrama a seguir: [148] 

   

IGREJA ALTA 

    

  ANGLICANISMO 

    

  CONFORMISTAS 

    

  PURITANOS 

    

  NÃO-SEPARATISTAS 

    

  NÃO-CONFORMISTAS 

    

  BARROWISTAS 

    

  SEPARATISTAS 

    

  BATISTAS 

    

  Os conformistas intentaram inicialmente fazer uma reforma purificadora no interior 

da própria igreja anglicana. Mesmo com as dificuldades posteriores, aceitavam a idéia de 

uma igreja nacional, conceito que tiveram que abandonar pela recusa anglicana. Sua visão foi 

consubstanciada pela Confissão de Fé de Westminster: 

  "A Igreja Católica, ou Universal, que é invisível, consiste de todo o número de 

eleitos. (...) A Igreja visível, que é também Católica ou Universal sob o evangelho (...), 

consiste de todos os que, através do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com 

seus filhos, e é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há 

possibilidade regular de salvação. Esta Igreja Católica tem sido às vezes mais, às vezes 

menos visível. E as igrejas particulares -- que são membros daquela -- são mais ou menos 



puras, de acordo com a doutrina ensinada e esposada. (...) Não há outra cabeça da Igreja 

senão Jesus Cristo; nem pode o papa de Roma ser a sua cabeça em nenhuma hipótese; antes, 

ele é aquele Anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se eleva na Igreja 

contra Cristo e contra tudo que é chamado Deus". [149] 

    

  Os não-conformistas exigiam igrejas locais independentes, formadas por cristãos 

puros, conceito que, depois, seria transformado em exigência de experiência pessoal de 

conversão. Cada congregação deveria escolher e remunerar seus líderes. Alguns chegavam a 

negar a necessidade de alguma forma de clero formal à parte da massa dos crentes, 

[150]preferindo que um leigo bem preparado pregasse no domingo depois de seis dias 

regulares de trabalho. [151]A profissão de fé era um pré-requisito para a admissão na igreja. 

A idéia de pacto estava presente aqui também. [152] 

    

  Entre outros aspectos, defendiam a tolerância para todos os grupos protestantes, razão 

pela qual repeliam a censura eclesiástica e todas as formas de jurisdição eclesiástica. A 

disciplina devia ser mantida internamente às congregações, sem qualquer aval de sanção 

coercitiva externa. Como os puritanos em geral, atribuíam pouca ou nenhuma importância a 

muitos dos sacramentos tradicionais da Igreja. Realmente, se levado a cabo literalmente, o 

que não aconteceu, porque derrotado, cooptado ou alterado, seu programa, como avalia Hill, 

destruiria a Igreja nacional, por deixar a cada congregação a responsabilidade de seus 

próprios negócios. Vitoriosas estas propostas, a Igreja da Inglaterra não teria mais condições 

de moldar a opinião segundo um padrão único, para punir o "pecado" ou para proibir a 

"heresia". [153] 

  Embora Robert Browne (1550-1633) tenha retornado à Igreja Anglicana oficial, seu 

"Treatise of reformation", de 1582, indicava, entre outras propostas, que os crentes devem se 

unir um ao outro por um pacto voluntário e que nenhuma igreja local deveria ter jurisdição 

sobre a outra. [154] 

  Uma das primeiras confissões batistas de fé, firmada em Londres em 1644, seguia o 

espírito de Browne, ao estabelecer que 

    

  "igreja é uma companhia de santos visíveis, chamados e separados do mundo pela 

palavra e pelo Espírito de Deus, para a profissão visível de fé do Evangelho, sendo batizados 

para esta fé. (...) Cada igreja tem poder que lhe é dado por Cristo para seu bem-estar, a fim de 

escolherem entre eles pessoas capazes. (...) Ninguém tem o poder de lhes impor estes ou 

aqueles". [155] 

    

  A idéia de congregações locais autônomas aparece também na Declaração de Savoy, 

de 1658, que recusa a idéia de qualquer outra igreja além das comunidades particulares. [156] 

  Essa visão seria levada ao extremo entre os batistas do sul dos Estados Unidos num 

movimento que ficou conhecido sob o nome de landmarkismo. [157] 

  A partir desses conceitos, a teoria política dos puritanos também variava de tom. 

[158]Os conformistas não pensavam numa separação entre igreja e estado, mas numa 

cooperação, preservada a liberdade de consciência, conquanto os que ameaçassem a "paz 

externa" e "a ordem de Cristo" poderiam ser chamados a prestar contas ao "magistrado civil". 

A esses magistrados, a Confissão de Westminster autorizava "convocar sínodos, estar 

presente a eles e providenciar para que tudo o que neles seja feito o seja conforme o espírito 

de Deus". [159] 



  Os não-conformistas queriam uma separação do Estado, inicialmente de modo menos 

radical que os anabatistas alemães e holandeses. Os batistas, no entanto, contribuíram para 

solidificar o princípio da liberdade religiosa. A primeira confissão da nascente corrente dizia 

que o Estado não devia se intrometer em questões religiosas, já que Deus "deu leis e regras 

suficientes, nas suas palavras, para o seu culto". Assim, "acrescentar qualquer outra coisa é 

censurar a Cristo por falta de sabedoria ou fidelidade". 

  Nesta linha, estabelecia a tarefa do Estado: 

    

  "É dever do magistrado proteger a liberdade das consciências (...) Sem elas, todas as 

outras liberdades nem merecem ser mencionadas. (...) Nem podemos impedir que seja feito o 

que nosso entendimento e consciência nos obriga a fazer. E se os magistrados nos obrigassem 

a fazer de modo diferente, deveríamos comportar-nos de modo passivo perante seu poder. 

(...) É assim que queremos dar a Cristo o que é seu. (...) Se qualquer homem impuser sobre 

nós aquilo que não vemos ser mandado por nosso senhor Jesus Cristo, preferimos morrer (...) 

mil mortes a fazer qualquer coisa (...) contra a luz de nossa consciência". [160] 

    

  Assim, os puritanos parecem ter levado o princípio do sacerdócio de todos os crentes 

a outras conseqüências, especialmente por lhe associaram a doutrina da predestinação ao 

princípio da justificação pela fé, numa diferente valorização da natureza das obras. [161]Em 

termos práticos, como salienta Hill para o protestantismo em geral, mas que se aplica melhor 

aos puritanos, 

  "os eleitos compreendem os propósitos de Deus e colaboram com eles, e essa 

convicção de uma intimidade com o governante do universo dá-lhes uma tal confiança, uma 

certeza interna, que pode capacitá-los a prosperar neste mundo tanto quanto a conquistar o 

Reino dos Céus". [162] 

    

  Embora atualizando-o, essas concepções continuaram uma parte integrante do 

calvinismo. É bastante problemática a conclusão, a que chegou Hill, de que o sistema 

calvinista faliu completamente no século 16, "como se ele tivesse esgotado sua tarefa 

histórica ao instaurar uma sociedade dominada pela ética protestante". [163] 

  Tomados os princípios básicos do calvinismo, nota-se que eles continuaram de pé. A 

teologia do pacto era-lhe mais uma adaptação do que um contraponto. 

  Mesmo o arminianismo, que esmigalhou uma das colunas do edifício calvinista, com 

uma reformulação da doutrina da predestinação, não conseguiu derrubar o prédio todo, 

mesmo porque não o pretendia. 

  O protestantismo que chegou aos Estados Unidos era calvinista, menos segundo uma 

ortodoxia original e mais segundo a interpretação puritana, que incorporou sem pejo a 

descoberta de Armínio (1560-1609). [164] 

  Uma comparação sintética entre os ensinos calvinistas e os arminianos ajuda a 

perceber como foi possível esta fusão. 

    

  Quadro 3 

  EIXOS DO CALVINISMO PURITANO E DO ARMINIANISMO [165] 

  SÍNTESE              CALVINISMO PURITANO              ARMINIANISMO 

  SÍNTESE              soberania de Deus              livre-arbítrio 

  FONTE              Bíblia como extensivamente normativa              regra para a 

teologia e para a vida 



  ANTROPOLOGIA              incapacidade humana de receber a 

graça              capacidade humana de receber a graça 

  SOTERIOLOGIA              predestinação experimentada              predestinação 

condicional (infralapsarianismo) 

  MORALIDADE              taborismo                                          taborismo 

  ECLESIOLOGIA              igreja como comunidade bíblica da fé              igreja 

como comunidade dos que crêem 

  TEORIA POLÍTICA              estado como subordinado a Deus              estado como 

subordinado a Deus 

    

  Em síntese, em sua antropologia e soteriologia, Armínio aceitava a idéia da soberania 

de Deus, mas sem o determinismo do calvinismo. Não aceitava, portanto, que Deus 

determina os atos dos seres humanos, que são livres. Deus também era acessível à capacidade 

humana, já que o ser humano reteve a autodeterminação. A prova disso é que criou o homem 

à sua imagem, revelando-se de vários modos até à plenitude por meio de Jesus Cristo. Esta 

revelação é uma indicação de sua boa vontade para com os homens e da capacidade receptiva 

destes. 

  Assim, a dupla predestinação não pode proceder de Deus, porque lhe rebaixa à 

condição de criatura. Infralapsarianamente, Armínio aceitava uma predestinação 

condicional, o que significa dizer que Deus só predestinou após a queda, a partir da sua 

presciência. Em outras palavras: Deus sabia que o homem iria cair. Deste modo, a 

predestinação decorria do ato humano e nunca de um decreto divinamente pré-estabelecido 

por Deus. Ficava, assim, destacada a responsabilidade da criatura, já que Deus não era o 

autor do pecado. Como era livre e senhor do seu destino, o homem merece o castigo de sua 

escolha. Deus, portanto, podia pedir contas dos seus atos. 

  Segundo Armínio, o homem salva-se não porque foi eleito, e sim ao contrário; isto é: 

ele se torna eleito por aceitar a Cristo como Salvador. Assim, a eleição é uma decorrência da 

identificação do pecador redimido com a obra do Filho eterno de Deus. [166]Sobre o valor 

das Sagradas Escrituras, Armínio, numa carta, as considerava como "a única regra de pensar 

e falar". Por isto, garantia nunca ter escrito algo contra a palavra de Deus, à qual as igrejas 

deviam submeter sua fé. [167] 

  A mais perfeita síntese da doutrina arminiana está nos chamados "cinco artigos" dos 

"Remonstrants", de 1610, que, entre outras asserções, afirmavam:  

    

  ". Por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo", [Deus], "antes que fossem postos 

os fundamentos dos mundo, determinou salvar (...) aqueles que pela graça do Santo Espírito 

crerem neste seu Filho e que pela mesma graça perseverarem na mesma fé e obediência da fé 

até o fim", bem como "deixar sob o pecado e a ira os contumazes e descrentes, e de 

condená-los como alheios a Cristo. (...) 

  . Jesus Cristo (...) morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para 

todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados; contudo (...) ninguém é 

participante desta remissão senão os crentes. 

  . O homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria 

livre vontade, de modo que em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si 

mesmo não pode pensar nada que seja bom. (...) É necessário que, por Deus em Cristo e 

através de seu Santo Espírito, [ele] seja gerado de novo e renovado em entendimento, 

afeições e vontade e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar 



querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a Palavra de Deus. 

  . A graça não é irresistível". [168] 

    

  Diferentemente, para os puritanos, ainda calvinistas, totalmente depravado (desde o 

pecado de Adão), o homem não pode cooperar para a sua regeneração. Os arminianos 

aceitavam o pressuposto, mas não a sua conseqüência, pelo que insistiam que, apesar de sua 

condição, o homem pode cooperar para a sua regeneração. 

  Se, para os calvinistas, a eleição era incondicional e não dependia dos méritos 

humanos e a expiação limitada aos predestinados, para os arminianos, o homem caminha 

para Deus e Deus vem ao seu encontro, já que Cristo morreu por todos, pelo que todos podem 

se beneficiar de sua obra de redenção. 

  Longe deles estava a idéia de aceitar que o homem não consegue resistir à graça de 

Deus. Também recusavam a doutrina calvinista da perseverança dos salvos, assumindo que 

esta perseverança não depende de Deus, por seus decretos, mas dos homens, por suas 

atitudes. 

  O homem reformado inglês e holandês se movia entre o calvinismo e o calvinismo, 

porque o arminianismo ainda era calvinismo, apesar de seu desvio em alguns pontos. Os 

batistas também eram calvinistas. 

    

  A EXPERIÊNCIA BATISTA 

  Por pouco conhecida, faz-se útil recordar a história do desenvolvimento dos batistas, 

geralmente provenientes de estratos pobres da sociedade inglesa [169]para entender-lhes o 

pensamento. 

  Sua gênese e primeiros desenvolvimentos se deram numa Inglaterra 

pré-revolucionária e revolucionário e em meio a uma feroz guerra civil, filha de uma 

compreensão pré-moderna de liberdades públicas. O período que antecedeu a garantia da 

liberdade religiosa (1689) viu o puritanismo, na sua forma presbiteriana, apropriar-se da 

máquina da igreja estatal [170]e do Estado mesmo. No entanto, a Inglaterra teve que 

conviver com transformações que "explodiram o velho puritanismo em muitos fragmentos", 

[171]chocando os ingleses, especialmente em função de algumas idéias políticas e religiosas, 

consideradas avançadas. Neste ambiente, nem sempre era possível distinguir claramente 

independentes, batistas (que eram muito poucos), diggers, familists, fifth-monarquians, 

levellers, quakers, ranters e seekers, para horror dos puritanos presbiterianos, liderados 

principalmente por Thomas Cartwright, e queriam (conseguindo-a por um período) uma 

igreja de eclesiologia presbiteriana e não episcopal. Calvinistas na teologia, propunham um 

sistema presbiteriano de governo em que a igreja ficaria sob o controle de um presbitério 

formado por bispos/anciãos com funções espirituais cada igreja local escolheria seus 

ministros. [172] 

  Os puritanos congregacionais, liderados por Henry Jacob, queriam outro tipo de 

avanço, numa direção mais (agora se pode dizer) democrática. Por isto, pretendiam que cada 

congregação fosse livre da igreja oficial para escolher seu pastor, determinar sua conduta e 

administrar seus negócios. Jacob, por exemplo, foi um dos subscritores da "Petição 

Milenária" (1603) ao rei James II, por mudanças no episcopado. A assinatura custou-lhe 

emigrar para a Holanda, onde foi ministro aos exilados ingleses. Ao voltar, pastoreou uma 

congregação independente em Londres, fundada em 1616. 

  Ainda mais radicais, os puritanos separatistas recusavam qualquer vínculo com a 

igreja anglicana. Constituídos em duas facções, apareceram ao final do reinado de Elizabeth 



I. Seguindo Robert Browne, os congregacionais sustentavam que os crentes deviam se unir a 

Cristo e uns aos outros para uma aliança voluntária, que os oficiais da igreja deviam ser 

escolhidos pelos membros e que nenhuma congregação deveria ter autoridade sobre outra. 

Por essas idéias, Browne fugiu (1582) para a Holanda, mas, ao regressar, reconciliou-se com 

a igreja oficial e se fez seu ministro, em 1584. 

  Pouco depois, surgiu outra congregação separatista (1587), liderada por John 

Greenwood, Henry Barrow e John Penry, que também emigrou para a Holanda, onde teria 

Francis Johnson como pastor. Muitos desses barrowistas voltaram depois para a Inglaterra. 

Seus líderes em Londres (Barrow, Greenwood e Penry), tomados como ameaça, foram 

enforcados em 1593. 

  Mais um grupo apareceu em Gainsborough e Scrooby (1606), liderado por John 

Smyth (c. 1561-1612) [173]e John Robinson (c. 1575-1625), respectivamente. A maioria dos 

de Scrooby emigrou, pastoreada por Robinson, para os EUA (os pioneiros "Pilgrim Fathers") 

no Mayflower (1620). 

  De Gainsborough, o grupo, pastoreado por John Smyth e que se entendia como "povo 

livre do Senhor", foi perseguido e em 1608 emigrou para Amsterdam, provavelmente com 

recursos de Thomas Helwys (c. 1550-c. 1616). Eles queriam liberdade civil e religiosa, já que 

o momento britânico era de prosperidade na economia. [174]Chegaram em 1608/1609. O 

ex-ministro anglicano, ex-puritano e agora separatista batista concluiu que uma congregação 

só pode ser formada por crentes adultos, batizados segundo a consciência. [175]Por isto, 

sugeriu a Helwys que batizasse a congregação. Com a recusa, o pastor desincumbiu-se da 

tarefa: primeiro, aspergiu-se a si mesmo e depois aos outros membros, inclusive Helwys. Lá, 

encontraram outros grupos separatistas, mas mantiveram sua identidade. 

  Sobre esses passos, Smyth escreveu, apologeticamente: 

    

  "Que nós deixamos a profissão do puritanismo para o brownismo e do brownismo 

para o verdadeiro batismo cristão não mal ou reprovável em si mesmo, exceto se ficar 

provado que nós deixamos a verdadeira religião. Se nós, entretanto, estando anteriormente 

enganados no caminho do pedobatistério, agora abraçamos a verdade no verdadeiro batismo 

cristão apostólico, então que nenhum homem nos impute isto como erro". [176] 

    

  O grupo original de Gainsborough se dividiu. Desde o início, os imigrantes ficaram 

turbados pela decisão de terem deixado a Inglaterra [177]A maioria do grupo (cerca de 14 

homens e 17 mulheres no primeiro pedido), liderada por Smyth, procurou se unir aos 

menonitas e o conseguiu cinco anos depois, em 1615, menos seu pastor, que foi recusado e 

morreu em 1612. Provavelmente, neste mesmo ano (ou em 1611), sob a influência de Helwys 

(cerca de dez pessoas), o grupo dissidente voltou para a Inglaterra. Antes de regressar, 

preparou uma declaração de fé, em que afirmava o batismo como uma manifestação exterior 

da morte com Cristo e novidade de vida, pelo que não deveria ser ministrado a criança, e 

defendia a independência entre a consciência e lei. Assim, os dissidentes, todos arminianos 

como Smyth, constituíram uma igreja (1612), em Stapfields (nos arredores de Londres), 

considerada a primeira igreja batista em solo inglês, embora batizasse por aspersão. 

  Esta igreja, dirigida exclusivamente por leigos, sustentava que Cristo morreu 

propiciatoriamente por todos os homens e não apenas para os eleitos (conforme a proposta 

calvinista). Por isto, receberam o nome de batistas gerais (conforme a sugestão arminiana). 

Preso e morto Helwys, a liderança passou para John Murton, defensor também da liberdade 

de consciência. A congregação, que em 1626, tinha quatro outras coirmãs, teve uma vida 



ininterrupta até o final do século 19. As igrejas gerais depois se multiplicaram e se 

caracterizam por uma centralização administrativo-eclesiástica, diferentemente dos batistas 

particulares. Os poucos simpatizantes de 1612 chegaram a 150 em 1626 em cinco igrejas, 

número que chegou a 40 em 1644 e 131 em 1660. [178] 

  O surgimento dos batistas calvinistas tem uma história mais incerta 

documentalmente. Em 1616, organizou-se em Southwark (Londres) uma congregação 

independente puritana não-separatista, pastoreada por Henry Jacob (1563-1624) até 1622, 

que também fora imigrante em Leyden durante seis anos sob a direção de Robinson. Pouco 

depois, mudou-se definitivamente para os EUA. Seu sucessor, John Lathrop, junto com 30 

membros da igreja, também emigrou em 1634. No seu lugar, ficaram Praise-God Barebone 

(membro do Parlamento de Cromwell) e Henry Jessey (1601-1633). A igreja conheceu várias 

divisões, duas das quais devido ao problema do batismo infantil. Em 1633, Samuel Eaton 

liderou uma delas. Em 1638, John Spilbury, a outra. A dificuldade da primazia pode ser 

resumida no seguinte parágrafo de John Shakespeare: 

    

  "Em 1638, surgiu a primeira igreja batista calvinista, com John Spilbury como pastor, 

tendo Samuel Eaton, Mark Lucar e outros. Ou (...) No mesmo ano, havia duas igrejas batistas 

calvinistas em Londres, uma sob [a liderança] de John Spilbury e a outra sob [a liderança] de 

Samuel Eaton". [179] 

    

  Nas duas igrejas, o batismo, embora de adultos, ainda se fazia por aspersão. Qual a 

melhor forma de o fazer, porém? Um membro da igreja particular (Richard Blunt), certo de 

que a imersão era o modelo neotestamentário, começou a procurar alguém que o imergisse: 

não o encontrando na Inglaterra, viajou para a Holanda, onde um grupo de dissidentes do 

menonismo ("Collegiants") agia assim. Batizado em 1641, voltou à Inglaterra, imergiu a 

Blacklock, mestre da igreja, e ambos batizaram a 51 outros em 1642. Adotada a prática, 

passou para a primeira Confissão de Fé dos batistas particulares, de 1644. Logo, os gerais 

também adotaram a imersão como única forma legítima de se ministrar o batismo. Eles se 

expandiram, formando 47 comunidades em 1644 e 115 em 1660. [180] 

  Certamente, alguns fatores contribuíram para a solidificação dos grupos batistas. Um 

deles foram os debates em torno da liberdade religiosa (garantida só em 1689), 

transformados numa espécie de estratégia de expansão. Contribuíram para este crescimento. 

Ademais, não se pode esquecer que a maioria provinha de estratos pobres da sociedade. 

[181]Deve ser mencionada aqui também que a perseguição de que foram vítimas também 

contribuiu para forjar sua teoria política de separação entre igreja e estado. Outro fator foi a 

participação no exército e no governo de Cromwell, envolvimento que gerou muita disputa 

no próprio meio batista, vez que alguns consideravam esta proximidade com o poder 

prejudicial à causa da liberdade e enquanto viam-na como uma garantia para ela. [182] 

  Outro fator para esta expansão e marca distintiva dos batistas, explicativa de parte da 

sua coesão, foi a organização em associações voluntárias de igrejas. [183] 

  A partir delas se desenvolveu uma consciência propriamente denominacional, 

posteriormente fortalecida nos Estados Unidos. 

  Assim, por volta de 1655, o título "associação" era bem reconhecido entre os batistas. 

Em 1660, uma Assembléia Geral, ou reunião anual, das igrejas de todas as associações de 

igrejas batistas gerais da Inglaterra foi organizada em Londres. [184] 

  Resumidos os primeiros momentos dos batistas na Inglaterra, pode-se agora chegar 

ao seu pensamento, como expresso por Smyth, Helwys e as primeiras confissões de fé. 



  Por volta de 1644, as linhas básicas já estavam definidas, titubeando entre o 

calvinismo e o arminianismo. Em resumo, a teologia batista deste período era 

puritano-calvinista, exceto quanto ao problema da predestinação, área em que não havia 

unanimidade. 

  Os primeiros batistas eram arminianos. Demonstram-no os ensinos de Smyth, 

expostos numa longa confissão, com mais de 100 artigos, que preparou na Holanda. 

  Sobre a natureza do homem, cria Smyth que Deus o criou com livre-arbítrio. Ele 

também não aceitava a doutrina da predestinação para a morte, embora Deus tenha previsto o 

caminho da salvação (que "consiste em Cristo") e o da perdição (que "consiste em 

infidelidade e impeninente"). É o sacrifício de Cristo na cruz que nos reconcilia com Deus e 

não o contrário, já que Deus nunca nos odiou nem foi nosso inimigo. Smyth criticava o termo 

"pecado original", por entender que Deus ameaçou com a morte apenas a Adão e não a sua 

posteridade; por isto, o homem é concebido e gerado sem pecado, pelo que as crianças que 

morrerem são salvas. 

  A igreja visível, na qual não existe sucessão, consiste das pessoas que crêem em 

Cristo, os quais dão frutos dignos de arrependimento. Todos os crentes fiéis são irmãos na 

comunhão da igreja visível onde quer que estejam. Todos devem participar do batismo e da 

Ceia do Senhor, que não conferem graça ou regeneração, mas servem para apoiá-los no 

arrependimento e na fé. São dois os oficiais da igreja: pastores (mestres ou anciãos) e 

diáconos. 

  Sua teoria política o aproximava dos anabatistas, ao sustentar que o ofício de 

magistrado é uma ordenança permitida por Deus para o bem da humanidade e para que a 

justiça seja preservada entre os homens, mas não é um cargo que um cristão deve exercer. 

Ademais, todos os membros da igreja de Cristo não devem procurar a lei diante dos 

magistrados civis, mas resolver suas disputas entre si. Ele foi um dos primeiros, na língua 

inglesa, a levantar sua voz em defesa da liberdade religiosa plena: 

    

  "Cremos que o magistrado não deve em função do seu ofício imiscuir-se em religião 

ou assuntos de consciência para forçar e compelir os homens a esta ou aquela forma de 

religião, mas deixar a religião cristã livre para as consciências dos homens e tratar apenas de 

transgressões civis, ofensas e erros dos homens contra o homem, como assassinato, adultério, 

roubo, etc., pois apenas Cristo é o rei e o legislador da igreja e da consciência". [185] 

    

  Helwys concordava com Smyth. O título de um dos seus livros sintetiza bem a 

essência do seu pensamento: "A short and plaine proofe, by the Word and Works of God, that 

Gods decree in not the cause of anye mans sinne ou condenmnation: e that all men are 

redeemed by Christ; as also that no infants are condemned" [186] (sic). 

  Sua voz em defesa da liberdade de consciência era cristalina. 

    

  "Nosso senhor, o rei, é apenas um rei terreno e não tem autoridade senão como um rei 

em causas terrenas. Se o povo do rei for obediente e súditos verdadeiros, obedecendo a todas 

as leis humanas feitas pelo rei, nosso senhor e rei não pode exigir mais, pois a religião dos 

homens diante de Deus é entre Deus e eles. O rei não responderá por isto, nem poderá o rei 

julgar entre Deus e o homem. Sejam eles hereges, turcos, judeus ou o que forem, não 

compete ao poder terreno julgá-los. 

  (...) 

  Ouça, oh, Rei e não despreze o conselho do pobre e deixe seus reclamos chegarem 



diante de ti. O rei é um homem mortal e não Deus. Portanto, não tem poder sobre as almas 

imortais dos seus súditos para fazer lei e ordenanças para eles e colocar senhores espirituais 

sobre eles. Se o rei tem autoridade para fazer senhores e leis espirituais, então ele é um Deus 

imortal e não um homem mortal. Oh, rei, não se deixe seduzir pelos enganadores para pecar 

contra Deus a quem tudo deves obedecer ou contra teus pobres súditos que precisam e devem 

obedecer-te em todas as coisas com corpo, vida e bens". [187] 

    

  O nascimento dos batistas é autotestemunhado por uma prolífica produção teológica, 

típica desse século inglês. Dois autores dessa época, tidos como batistas, inscreveram seu 

nome na história da literatura mundial: John Bunyan e John Milton. 

  Outros autores houve, além destes de filiação discutida. No entanto, não há melhor 

fonte para compreender a evolução do pensamento batista do que as confissões de fé, 

[188]aparecidas em profusão nesta época, algumas com varias edições revistas. Depois, a 

prática de se autodefinir por meio de confissões tornou-se menos usual. [189]Os batistas 

contemporâneos, por exemplo, dão pouquíssima importância a estas confissões (ou 

declarações, como preferem) de fé, por temerem que seu uso limite "a liberdade de 

pensamento ou investigação" no campo religioso e "em outros campos da vida", preocupação 

expressa pelos batistas norte-americanos em 1924. [190] 

  No entanto, no século 17, elas foram abundantes, como forma de se defenderem do 

que consideravam acusações infundadas. A confissão de fé de 1644 sintetiza: os batistas 

eram acusados de, arminianisticamente, sustentar o livre-arbítrio e a possibilidade de queda 

da graça e negar a doutrina do pecado original, bem como desprezar os poderes constituídos, 

"negando-se a atendê-los em pessoas ou recursos em alguns de seus legítimos 

mandamentos", e tomar atitudes abusivas na dispensação da ordenança do batismo, práticas 

pelas quais não eram "contados entre os cristãos". Por estas "calúnias", as sete congregações 

de Londres publicaram a primeira confissão completamente batista. [191] 

  A primeira confissão de fé batista era arminiana e foi redigida em 1609, na Holanda. 

Seus 20 artigos eram apologeticamente anticalvinistas e ensinavam que não existe pecado 

original. A igreja era definida como a companhia dos fiéis "batizados após a confissão do 

pecado e da fé". A declaração previa a excomunhão para os "irmãos" que permanecessem no 

pecado. A palavra "sacramento" era usada, mas de modo distinto do uso católico e anglicano. 

O texto não fez qualquer alusão à liberdade de consciência e ao poder civil. 

  A segunda confissão, também arminiana, foi redigida pelo grupo de Smyth, a 

primeira assinatura do documento que, na realidade, nos seus 38 artigos, tinha quase nada da 

confissão anterior e quase tudo da confissão menonita holandesa, de 1580. A predestinação é 

negada e ressaltada a justificação pela fé, em termos bem próximos de Lutero. Estabelece-se 

que a igreja deve exercer a disciplina para com os pecadores, afastando-os, mas não se 

emprega a palavra "excomunhão". O poder civil é apresentado como necessário e instituído 

por Deus, pelo que deve ser obedecido, exceto naquilo que "contrariar a Palavra do Senhor". 

Ao mesmo tempo que recomenda que se ore pelas autoridades, fixa-se que nada têm a ver 

com a igreja. Segundo a tradição do anabatismo pacifista, os juramentos são vedados. 

  Ainda na Holanda, o grupo de Helwys, insatisfeito com o desejo de ingresso de 

Smyth ao menonismo, prática classificada como sucessionista, fez sua própria confissão em 

1611, com 27 artigos. Na mesma linha das anteriores, a predestinação dos eleitos é fundada 

na presciência de Deus, que não é o autor da perdição dos homens. A igreja é composta por 

uma "companhia de pessoas fiéis, separadas do mundo. O princípio congregacional foi 

também afirmado. O poder civil é tido como ordenança de Deus, mas, como ensinavam os 



anabatistas em geral, não pode ser exercido por um membro da igreja, que também não deve 

fazer juramentos. 

  Morto Smyth e retornado Smyth para Londres, o grupo de Smyth seguiu tentando 

integrar-se aos menonitas. Para este fim, elaboraram uma confissão, entre 1612 e 1614, cujo 

texto original não se conhece, mas apenas reedições posteriores. O documento, de 100 

artigos, insiste que Deus não é responsável pelo pecado e que o homem foi criado livre. A 

igreja visível é a figura mística da igreja invisível, formada por pessoas regeneradas, nela não 

havendo qualquer tipo de sucessão. 

  Quanto ao poder civil, é definido como uma ordenança permitida por Deus, 

estabelecendo-se claramente que a autoridade constituída não deve se imiscuir na religião ou 

assuntos da consciência, "para forçar ou compelir os homens a esta ou aquela forma de 

religião ou doutrina", devendo deixar livre a religião cristã e a consciência dos homens, 

cuidando apenas das transgressões civis. A seguir, são apresentados os deveres dos 

magistrados e de tal forma que lhes é impossível exercer este tipo de ofício. [192] 

  Nesta tradição, apareceu em 1644, conhecendo edições posteriores revistas, a 

chamada "London Confession", a primeira declaração batista formal. Nela, pela primeira 

vez, se estabelece que o batismo deve ser por imersão. A confissão aceita a predestinação dos 

eleitos, num calvinismo abrandado. A idéia do pacto está aí presente, mas em termos pouco 

jurídicos, como nos puritanos radicais. O poder civil é visto como uma ordenança divina para 

a organização da sociedade, recomendando-se a oração pelos governantes. Os seis artigos 

finais tratam da relação entre igreja e estado, compreendida à luz do desejo de dar a Deus o 

que é de Deus e a César o que é de César. [193] 

  Em 1651, reunidas em Lincolnshire, 30 congregações subscreveram outra 

declaração, que também transita entre o arminianismo e o calvinismo. A imersão é afirmada, 

mas sem muito destaque. As doutrinas do livre-arbítrio e da dupla predestinação não são 

afirmadas. A ênfase é à competência do indivíduo. Quanto às autoridades, um pós-escrito 

defende o parlamentarismo vigente e se compromete a reconhecer os magistrados com 

argumentos, bens e vidas, para que a "justiça possa reinar e o vício possa ser vencido, 

independentemente de pessoas". 

  Outras confissões apareceram, merecendo destaque a de Somerset, elaborada entre os 

batistas particulares em 1656. Com 46 artigos, ela 

    

  "é notável por dois registros: primeiro, representa o mais antigo esforço importante 

para levar os batistas particulares e gerais a um acordo e união, e, segundo, ela claramente 

enuncia três princípios distintivamente batistas: o dever da igreja em receber somente 

aqueles que desse evidência de terem sido regenerados, o direito de convocar e ordenar seus 

próprios ministros e a obrigação da igreja de enviar representantes para pregar o evangelho 

ao mundo". [194] 

    

  Entre os batistas gerais, surgiram três outras importantes confissões: a de 1660 

(conhecida como "Standard" e auto-intitulada "Brief confession ou declaration of faith"), a 

de 1677 (conhecida como "Second London Confession") e a de 1679 (autodenominada 

"Orthodox Creed" ou "Protestant Confession"). 

  A "Standard Confession" nega que Deus tenha predestinado alguém para a 

condenação, "que torna a graça de Deus em imoralidade". [195]O princípio a liberdade 

religiosa é destacada, valor pelo qual se deve sofrer se os poderes civis impuserem qualquer 

norma contrária à consciência. Neste caso, "não cederemos, nem (...) os obedeceremos". 



  A Segunda Confissão de Londres tende para o calvinismo, se comparada com a de 

1644, refletindo um pouco da Confissão (presbiteriana) de Westminster (1646). A Bíblia é 

afirmada como regra infalível. A idéia do pacto é explanada detalhadamente e a doutrina da 

dupla predestinação é afirmada, embora a perdição seja decorrência da decisão livre do 

homem. O calvinismo está mais forte na ênfase na impossibilidade de perda da salvação, bem 

como na possibilidade de se ter certeza da salvação. A função do poder civil integra o quadro 

das declarações anteriores. 

  A confissão de 1679 pretendia "unir e confirmar todos os verdadeiros protestantes 

nos artigos fundamentais da religião cristã contra os erros e heresias de Roma". Seu 

calvinismo é ainda mais forte que a Segunda Confissão, conquanto presente também a noção 

do livre-arbítrio. A idéia do pacto é reforçada. A recusa à liberdade de consciência e religião 

por parte dos poderes constituído é considerada uma traição. 

  A evolução do pensamento batista pode ser percebida a partir dos extratos de suas 

confissões mais maduras (1610, 1611, 1644 e 1677). [196] O quadro a seguir pode ser uma 

boa representação do pensamento batista, às vésperas de sua chegada aos EUA. 

    

  Quadro 4 

  PRINCÍPIOS DA TEOLOGIA BATISTA NO SÉCULO 17 

    

  SÍNTESE                            sabedoria soberana de Deus, que quer redimir o homem 

  FONTE                            Bíblia como regra infalível para a fé e para a prática 

  ANTROPOLOGIA              depravação total do homem a partir da queda 

  SOTERIOLOGIA              tensão entre predestinação e livre-arbítrio 

  MORALIDADE              taborismo (ênfase na santificação) 

  ECLESIOLOGIA              igreja como comunidade de regenerados (batismo por 

imersão) 

  TEORIA POLÍTICA              Estado como ordenança dada ou permitida 

    

  Como se vê, as diferenças com os puritanos em geral não são assim tão essenciais. 

Como Calvino, os batistas ingleses falavam muito nos decretos soberanos de Deus, mas o 

destaque era mais para a sabedoria e misericórdia destas decisões do que para uma soberania 

autocrática. Alguns conceitos, como o da normatividade da Bíblia, foram radicalizados e 

outros ficaram irresolvidos, como o da predestinação. O problema da predestinação, com 

todos os seus corolários, nunca foi solucionado pelos batistas, permanecendo uma tensão 

entre calvinismo e arminianismo. A teologia do pacto também estava presente, mas sem os 

contornos jurídicos dos outros puritanos. 

  A teoria política, aparentemente conservadora, seguia a doutrina do tempo, mas 

ficava implícita a diminuição do poder real absoluto. A divisão entre os poderes de Deus e de 

César, este subordinado àquele, está bem presente, apesar das variações determinadas pelas 

circunstâncias. Estavam colocadas as bases para o princípio posteriormente solidificado, de 

separação entre igreja e estado. 

  A marca distintiva -- o princípio de representação congregacional -- já estava bem 

desenvolvida no século 17. A autonomia da igreja local estava afirmada e não encontrava 

ameaçada no associacionismo emergente. Só no século 18 isto constituiria problema. Não 

havia ainda uma doutrina acerca do dízimo como a forma de sustentação financeira da 

máquina da igreja, simplesmente porque não havia ainda esta máquina. 

  Foi esta autocompreensão que os primeiros batistas americanos também tiveram. O 



novo continua conheceria estas visões e deixaria também sua contribuição. 

    

  PRIMEIRA CONCLUSÃO 

  Vista como menor, a Reforma anglicana gestou sub-reformas, cuja compreensão é 

fundamental para o entendimento da mente moderna em geral e protestante em particular, 

especialmente pelos desdobramentos norte-americanos. Se na Europa, o protestantismo ficou 

atrelado ao Estado (no caso luterano) ou numericamente inexpressivo, à falta de uma teologia 

expansionista de missão, nos EUA ocorreu exatamente o oposto. A separação entre igreja e 

estado esteve na origem da formação da cultura norte-americana. A teologia expansionista 

veio num segundo momento, praticamente concomitante à revolução americana. 

  Se o luteranismo ficou monolítico, o resto do protestantismo se esfarelou, sem perda 

de identidade. As denominações que resultaram da sectarização continuaram protestantes, 

afirmando aqueles princípios básicos de Lutero e Calvino. 

  A Inglaterra dos séculos 16 e 17 foi uma espécie de turbilhão, como o seria a França 

pouco depois. Todas as plataformas, desde a vencedoras às derrotadas, passearam por 

algumas de suas cabeças. Entre estas plataformas, uma das vigorosas foi a puritana, sem a 

qual -- repita-se -- não dá para compreender os protestantes em geral e os batistas em 

particular. 

  Embora nascido na Holanda, o arminianismo, com sua revalorização da obra (mais 

do que das obras), pôde vicejar no solo inglês, embora oficialmente negado. O puritanismo 

conseguiu o paradoxo de ser calvinista na doutrina e arminiano na prática, ao mesmo tempo. 

  Isto explica em parte o fato de a segunda reforma (na Inglaterra) ter sido mais popular 

que a calvinista e a luterana. Se o movimento de Lutero encontrou respaldo do Estado da 

aristocracia rural, levando-o a abominar a revolução das massas, e se a pregação de Calvino 

encontrou guarida no Estado da aristocracia urbana, o movimento puritano teve relações 

muito tempestuosas com o poder. Dele pode-se dizer que seu triunfo em nada deveu ao 

Estado, embora possa ter se apossado dele em alguns momentos. 

  Uma indicação disso é que na Inglaterra não há um reformador. As reformas são 

várias, porque os reformadores são vários, alguns praticamente anônimos. A história dos 

batistas o ilustra. Por isto, os batistas, que são parte da revolução inglesa, gestada no interior 

do amplo movimento puritano, [197]embora o tenha excedido, precisam ser compreendidos 

a partir desse movimento. Muitos dos seus primeiros seguidores foram confundidos com os 

revolucionários de então. 

  Sua teologia posterior, desenvolvida nos EUA, já está antecipada em praticamente 

todos os seus aspectos essenciais. Com exceção de algumas práticas anacrônicas (como a 

proibição de juramentos), o pensamento batista setecentista é o mesmo no final do século 20. 

Aquilo que foi desenvolvido posteriormente já está presente nas Confissões de Fé de 1609 a 

1677. 

  Isto não quer dizer que o pensamento posterior ficou engessado, mas que as linhas 

básicas já estavam colocadas. Esta percepção permite evitar-se o equívoco de colocar sobre 

os ombros do metodismo a transformação da teologia batista, embora possa ser verdade que a 

prática tenha ganho novos contornos ao contato com a experiência wesleyana. 

  A doutrina santificação, por exemplo, já está presente com todas as letras. A Segunda 

Confissão de Londres esclarecia que os regenerados travam dentro de si uma guerra 

"contínua e irreconciliável" entre a Carne e o Espírito, que será vencida pelos santos graças 

ao "contínuo suprimento de força vinda o Espírito santificador de Cristo", que faz com que os 

crentes cresçam e aperfeiçoem sua santidade. [198] 



  Faltava aos batistas uma metodologia individual e comunitária de santificação, 

instrumento que seria dado por Wesley mais tarde. Faltava-lhes também uma doutrina da 

conversão pessoal instantânea, que tomaria também de empréstimo ao metodismo. [199] 

  Ainda em função da doutrina geral da eleição, na Inglaterra, a necessidade da 

conversão pessoal estava intuída, mas pouco desenvolvida, mesmo entre os batistas. A 

Segunda Confissão dizia que a pregação do arrependimento era necessário, mas o definia 

como uma conseqüência da eleição. [200]No entanto, aos poucos, os puritanos em geral e os 

batistas em particular passaram "a perceber a experiência específica da regeneração como um 

sinal essencial da eleição". Além disso, como até hoje pode ser percebido no Brasil, ao 

significar uma ruptura com o seu passado, a experiência dava ao homem a possibilidade de 

começar uma nova vida, liberta "do fardo que portava nos ombros e adquiria um senso de 

dignidade e de confiança em si mesmo enquanto indivíduo". [201]Com isto, na Europa e nas 

colônias (especialmente depois da ascensão de Cromwell), a conversão foi se transformando 

"numa exigência para os membros da igreja". [202] 

  Está também ausente ainda uma conclamação à pregação do evangelho como tarefa 

máxima de todo cristão. Esta visão, cristalizada mais na hinologia do que nos manuais de 

teologia [203]viria posteriormente, à medida que o calvinismo foi cedendo terreno ao 

arminianismo. 

   

4 

  A GRANDE TRANSFORMAÇÃO 

    

  "O puritanismo não era apenas uma doutrina religiosa; confundia-se ainda, em vários 

aspectos, com as teorias democráticas e republicanas mais absolutas. 

  Por causa dessa tendência, tinha ganho os seus mais perigosos adversários. 

Perseguidos pelo governo da mãe-pátria, ofendidos no rigor de seus princípios pela marcha 

cotidiana da sociedade em cujo seio viviam, os puritanos procuravam uma terra tão bárbara e 

tão abandonada pelo mundo que nela pudessem ainda viver à sua maneira e rezar a Deus em 

liberdade.  

  (...) 

  Não se há de imaginar que a piedade dos puritanos fosse apenas especulativa, ou que 

não reconhecesse a marcha das coisas terrenas. 

   O puritanismo (...) era uma teoria política quase tanto quanto uma doutrina 

religiosa". 

  (ALEXIS DE TOCQUEVILLE [204]) 

    

    

   

Os desenvolvimentos filosóficos e teológicos não pararam com a imigração para as colônias 

da América do Norte. Antes, deram-se numa dupla mão geográfica, da metrópole para as 

colônias e vice-versa. Os movimentos foram contemporâneos de si mesmos. 

  Como recordam Dillenberger e Welch, 

  "na nova situação americana, os puritanos se dedicaram a realizar o que se lhes havia 

sido impossível na Inglaterra. O ideal puritano do ordenamento de tudo sob Deus foi 

combinado com um conceito congregacionalista de igreja. A maioria dos puritanos da Nova 

Inglaterra era formada por congregacionalistas não-separatistas que tinham abrigado a 

esperança de reformar a partir de dentro a Igreja da Inglaterra e sentiam que era precisamente 



isto que estavam fazendo na América. A igreja devia ser formada somente por crentes 

professos, unidos por um pacto de igrejas locais, mas dominados pelo ideal calvinista de uma 

sociedade organizada no culto e em todos os aspectos da vida por uma única compreensão 

religiosa. Esta era uma esperança que surgira em solo inglês, mas que só se tornava efetiva na 

América". [205] 

    

  Depois das renovações puritana e arminiana, tipicamente européias, o protestantismo 

de doutrina especificamente conheceu outras renovações, banhado por outras influências e 

guiado por novos ideais. Em certo sentido, de tal monta foram as transformações que se pode 

dizer que, afora o luteranismo, o protestantismo é uma invenção norte-americana. Foi a partir 

do amálgama americano que ele ganhou o mundo. 

  Isto pode parecer em desacordo com os fatos, especialmente quando se considera que 

as primeiras sociedades missionárias foram inglesas. Se se pudesse fazer uma divisão do 

desenvolvimento filosófico, poder-se-ia dizer que os ingleses foram os primeiros no mundo 

moderno a explorar o mundo, validando aquele juízo de Montesquieu. Eles o fizeram 

realmente no comércio, na filosofia, de que o liberalismo foi sua maior construção, Neste 

sentido, como ensinou Louis Hartz, os EUA surgiram como uma nação constituída à imagem 

do liberalismo e, sem dúvida, sem o feudalismo que o liberalismo havia destruído [206]e 

também na religião, da qual a puritanização do calvinismo foi a síntese. Depois, na mesma 

tradição, junto com a colonização do mundo e apresentação de uma religião para ingleses 

ex-patriados, teve início um esforço específico de protestantização dos cidadãos dessas 

novas colônias, especialmente na África e na Ásia. Neste contexto, nasceram as sociedades 

missionárias, que declinaram, ao declinar o domínio britânico. 

  Estas declinaram também porque o protestantismo inglês nunca foi propriamente 

vigoroso. O vigor se mudou para os Estados Unidos, que realizaram seu ideário, em 

associação aos ideais liberais, vale dizer, a afirmação da liberdade e do individualismo.  

  A partir dos Pais Peregrinos começou a se gestar um novo perfil do protestantismo, 

produto que, segundo a análise de Tocqueville, "os americanos conseguiram incorporar um 

ao outro e combinar maravilhosamente": o espírito de religião e o espírito de liberdade. 

[207]A fonte das idéias ainda era o protestantismo, especialmente o calvinismo puritanizado. 

O que ocorreu nos EUA transformou-lhe a fronte. Foi este novo protestantismo que correu o 

mundo. Entendê-lo é indispensável para se entender o pensamento e a prática protestante 

(batista, inclusive, como é o propósito desta pesquisa), mesmo no Brasil. 

    

  A FORMAÇÃO AMERICANA 

  Num esforço de generalização em torno das tendêncisa majoritárias, com todos os 

perigos dela decorrentes, as colônias nasceram calvinistas, a nação se fez calvinista e deísta e 

o império se implantou calvinista e pragmatista. 

  Em termos ainda gerais, como bem sintetizou Siegfried, três fatores entraram na 

formação religiosa do povo americano: o puritanismo, que comportava o dever missionário e 

uma conjunção íntima entre religião e vida prática, o iluminismo, com seu elogio à razão, e o 

metodismo, cujo sucesso pode ser explicado em função da sua dinâmica emocional. [208] 

  Surgiu, portanto, uma amálgama curiosa entre o pessimismo inicial, incluído na 

afirmação do pecado original, e a concepção rousseauniana, de um homem naturalmente 

bom. Assim, 

    

  "nascido calvinista e pessimista, o americano se revela discípulo de Jean-Jacques e 



confiante no futuro da humanidade. (...) O desenvolvimento, propriamente americano, do 

protestantismo é uma adaptação das doutrinas do antigo mundo às condições do novo. Não se 

trata mais de uma religião pessimista de protesto, mas de uma religião otimista de 

colaboração. A concepção não é, no entanto, contrária à orientação dada por Calvino. É 

preciso santificar a sociedade". [209] 

    

  Por outra perspectiva, ainda que sumarizadamente, o protestantismo norte-americano 

manteve algumas ênfases puritanas, desenvolvendo umas e criando outras. Entre as que 

fortaleceu ou criou, podem ser destacadas, entre outras: 

  . a teologia do pacto, que está na gênese da ideologia do destino manifesto e da 

religião civil americana; [210] 

  . o predestinacionismo modificado, que seria ainda mais modificado para abrigar os 

ditames da razão; 

  . o conversionismo, herdado do neopuritanismo morávio-wesleyano; 

  . o denominacionalismo, que o fragmentaria para sempre e pelo qual cada 

denominação absorveu um pouco da outra, tornando o protestantismo norte-americano uma 

realidade bastante complexa; [211] 

  . o missionarismo, que o tornaria multinacional, e 

  . o princípio da separação entre a igreja e o estado, com os seus corolários: o 

anticatolicismo e a doutrina da natureza espiritual da igreja. 

    

  Estas características já estavam cristalizadas na segunda metade do século 19, quando 

o protestantismo norte-americano começou o seu caminho em direção à globalização. Deste 

modo, pode-se dividir a história da formação protestante nos EUA em dois períodos, 

divididos pela emergência do pietismo no seu formato wesleyano. 

  Muito se tem escrito sobre o papel modelador do pietismo sobre a cultura e a religião 

norte-americanas. Ao destacarem a força deste movimento, é comum a sugestão dos 

historiadores de que o pietismo substituiu o puritanismo como fator formativo da vida 

americana. 

  No entanto, há nisto um equívoco, motivado pela necessidade determinada por uma 

epistemologia que exige sempre uma ruptura em história. Segundo a perspectiva aqui 

adotada, o pietismo é uma conseqüência do puritanismo, de onde veio e com o qual interagiu. 

Tomados os traços do pietismo na sua fórmula germano-britânica, nota-se que todos estavam 

presentes no puritanismo, mesmo que marginalmente. Nem mesmo a ênfase à experiência de 

conversão abrupta está completamente fora. 

  Em linhas muito gerais, o pietismo se organizou como movimento a partir da 

Alemanha e do luteranismo. Neste ambiente, a religião se concentrara mais no esforço para 

compreender a fé, erigindo-lhe um sistema teológico de características escolásticas para 

completar a herança da Reforma. O pietismo e o iluminismo, que não devem ser vistos como 

intrinsecamente opostos, [212]reagiram contra esta ordem de coisas, genericamente chamada 

de ortodoxia. Assim, devem ser vistos como esforços de autonomização do pensamento. Os 

ilustrados foram na direção percebida por Kant: 

    

  "O iluminismo é a libertação do homem de suas tutelas. Essas provêm de sua 

incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação dos outros. Essa tutela 

consentida resulta não na falta de razão, mas da falta de resolução e coragem para usar a 

razão sem a ajuda dos outros". [213] 



    

  Sob certo sentido, os pietistas queriam a mesma coisa: tirar a fé da tutela da 

experiência dos outros e colocá-la no espaço do indivíduo. Para eles, a ênfase à doutrina e ao 

dogma, posta em nome da razão, tirava do cristianismo o seu compromisso com a vida. Em 

nome também da razão, mas da razão crente, pediam, segundo as propostas [214]de Phillip 

Spener (1635-1705), uma "reforma visível" da igreja, possível através do uso mais extensivo 

da leitura da Bíblia, do estabelecimento da prática diligente do sacerdócio universal, da 

vivência prática do cristianismo, [215]da reforma das escolas e universidades [216]e a 

melhoria dos sermões na igreja. 

  A meta de Spener era uma só: levar os cristãos a captarem "a luz divina", que não 

pode ser alcançada "pelo esforço intelectual do homem, experiência que exige o abandono 

das "fantasias criadas pelo seu esforço intelectual". [217] 

  Era esse o tipo de autonomia que propunham os neomísticos germânicos. 

  Na Inglaterra, o contexto não era muito diferente do que motivou a proposta 

speneriana de restauração. Ao lado do puritanismo, emergiram as percepções de que a 

revelação cristã tem um caráter universal e está de acordo com a razão. Esta é, portanto, um 

exemplo da possibilidade da religião natural. Nisto, pontos até então considerados cruciais 

para a fé foram abandonados, como também fizera a ortodoxia germânica. [218] 

  Do pensamento de Locke e Hobbes, também se fez teologia. Alguns parágrafos de 

Matthew Tyndal (1657-1733) e John Toland (1670-1722) demonstram onde estava a 

reflexão teológica na Inglaterra na virada do século 17. 

  Tyndal escreveu: 

    

  "O Espírito Santo não pode lidar com os homens como sendo criaturas racionais a não 

ser propondo argumentos para convencer seu entendimento e influenciar suas vontades, da 

mesma forma como se fossem propostos por outros agentes; pois ir além disto seria produzir 

impressões nos homens como se imprime o selo na cera". [219] 

    

  Toland estava certo de que tudo o que é "contrário às idéias claras e distintas, ou às 

nossas noções comuns, é contrário à razão", já que "ambos procedem de Deus". Só não as 

reconciliamos "por causa do nosso entendimento corrupto e limitado". [220] 

    

  "Contudo pela autoridade da divina revelação somos obrigados a nelas crer e 

aceitá-las, ou como os padres ensinaram a se expressar, a adorar o que não compreendemos. 

(...) Com que finalidade exigiria Deus que crêssemos o que não podemos entender? Alguns 

dizem: para exercitar nossa diligência. Mas tal coisa parece, já à primeira vista, ser ridícula, 

como se os simples deveres do Evangelho e nossas necessárias ocupações não fossem 

suficientes para empregarmos todo o nosso tempo. Mas, como exercitar nossa diligência? 

É-nos possível, ou não, entender finalmente tais mistérios? Se é, então consegui tudo o que 

pretendia; pois nunca pretendia que o Evangelho pudesse ser entendido sem os devidos 

esforços e devida aplicação, não mais do que qualquer outro livro". [221] 

    

  Se a Bíblia deve ser lida como "qualquer outro livro", sua leitura deve ser feita não 

com o coração mas com a razão, essa "lâmpada", "guia" e "juiz" que Deus "colocou dentro de 

cada homem". Afinal, "a fé está longe de ser um assentimento implícito a tudo o que está 

acima da razão", perspectiva que "contradiz as finalidades da religião, a natureza do homem, 

a bondade e a sabedoria de Deus". Este é o verdadeiro conhecimento: a "compreensão do que 



é crido": "fé é conhecimento". [222] 

  Opera-se não só uma separação entre fé e religião, entre sentimento e razão, como 

uma oposição, hierarquizado o conhecimento como a expressão maior da experiência 

humana. 

  Estava, assim, afirmado o programa de Locke, que, para evitar "entusiasmos" e 

"extravagâncias", queria que as "províncias" da fé e da razão" fossem delimitadas, temeroso 

que, do contrário, não houvesse lugar para a razão no campo da religião. 

    

  "Nenhuma proposição pode ser recebida por revelação divina, ou obter o 

assentimento devido a todo semelhante, se isto foi contraditório ao nosso claro conhecimento 

intuitivo. As proposições, portanto, contrárias à clara percepção do acordo ou desacordo de 

quaisquer de nossas idéias, será vão frisá-las como questão de fé. Elas não podem atrair 

nosso assentimento sob este ou não importa que outro título. [223] 

    

  Assim como Spener propôs uma volta a Lutero, John Wesley retomou as ênfases do 

puritanismo, estabelecendo como básicos para a vida cristã a regeneração através da 

experiência religiosa individual, o legalismo ético e a simplicidade doutrinária. Na trilha de 

Armínio, Wesley mostrou que, como a graça de Deus é livre para cada pessoa, que está livre 

para aceitá-la ou rechaçá-la, o pecador deve buscar a perfeição com a ajuda do Espírito Santo. 

[224] 

  De novo, a tutela da autoridade externa passava para a autoridade interna, como 

também queriam Lutero, Calvino e os reformadores em geral, incluídos aí os puritanos. 

  Foi este velho puritanismo, sem Spener, sem Wesley (enfim, sem o pietismo do 

século 18), que fez a América. O pietismo traria sua contribuição... num segundo momento. 

  A colonização americana foi mesmo uma obra puritana, feita sob a égide da teologia 

do pacto. Na análise de Ahlstrom, "quando os Pais Fundadores desenharam o Grande Selo da 

república", estavam embebidos da idéia puritana de que "a Providência tinha designado uma 

missão à nação americana". Na prática, eles reafirmaram as palavras do primeiro governador 

da primeira colônia, John Winthrop (1588-1649), escritas em 1630: como "o Deus de israel 

está entre nós", "seremos como uma cidade [edificada] sobre a colina". [225] 

  O mesmo sentimento foi expresso por John Robinson (c.1575-1625), que pastoreava 

uma comunidade batista em Leyden e a incentivou a emigrar. Como parte do seu esforço para 

conseguir financiamento para o projeto migratório, ele escreveu o seguinte, numa carta: 

    

  "Nós cremos e confiamos que o Senhor está conosco, a quem e cujo serviço temos 

dado nossas vida em muitas lutas, e que ele graciosamente fará prosperar nossos esforços de 

acordo com a simplicidade de nossas corações". [226] 

    

  Winthrop escreveu também: 

    

  "Assim, permanece a causa entre Deus e nós: nós entramos no Pacto com ele para esta 

obra; nós aceitamos a Comissão. O Senhor tem dado a nós escrever nossos próprios Artigos. 

(...) Agora, se o Senhor se agradar nos ouvir e nos levar em paz ao lugar que desejamos, então 

ele ratificou este Pacto e selou nossa Comissão. (...) Mas se nós negligenciarmos a 

observância destes Artigos (...) e tergiversarmos diante de Deus, abraçando o presente 

mundo e seguindo nossas intenções carnais, buscando grandes coisas para nós mesmos e 

nossa posteridade, o Senhor certamente irromperá em ira contra nós e nos castigará como 



povo perjuro e nos fará conhecer o preço da ruptura de tal Pacto". [227] 

    

  O movimento maior para a Nova Inglaterra começou na década de 1630 sob a égide 

da Massachussets Bay Company. Eram todos puritanos e esperavam criar na colônia a 

verdadeira Igreja da Inglaterra. Em 1629, Winthrop via a migração como uma tarefa de 

natureza religiosa: 

    

  "Será um serviço de grande conseqüência levar o Evangelho a estas partes do mundo, 

ajudar na vinda da plenitude dos gentios e levantar uma fortaleza contra o reino do anticristo 

que os jesuítas se esforçam para levar a estas partes. (...) [Como todas as igreja da Europa 

vivem na desolação], Deus providenciou este lugar para ser refúgio para muitos que ele quer 

salvar da calamidade geral". [228] 

    

  Em termos denominacionais, a cena colonial foi dominada pelos puritanos 

congregacionais, que acabaram por transplantar o modelo anglicano. Sua confissão de fé era 

a de Westminster, que afirmava calvinisticamente a doutrina da dupla predestinação, nos 

seguintes termos: 

    

  "Deus, desde toda a eternidade (...), livre e imutavelmente, ordenou todo o porvir. (...) 

Para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna 

e outros preordenados para a morte eterna. Seu número é tão certo e definido que não pode 

ser aumentado ou diminuído. Ninguém mais é redimido por Cristo, realmente chamado, 

justificado, adotado, santificado e salvo, senão os eleitos apenas. 

  (...) 

  Nossos primeiros pais (...) decaíram de sua retidão e comunhão original com Deus e 

se tornaram (...) completamente manchados em todas as faculdades e partes da alma e do 

corpo. (...) Sendo eles a raiz da humanidade, a culpa deste pecado foi imputado e a mesma 

morte no pecado e natureza corrompida transmitida a toda a sua posteridade. (...) Por causa 

desta corrupção original, somos completamente indispostos, incapazes e feitos adversários 

de todo bem. [Por isto], a vontade do homem é feita perfeita e imutavelmente livre para o 

bem apenas no estado da glória". [229] 

    

  Quanto à Bíblia, sua autoria divina torna-a "verdade infalível", que nos persuade pela 

"obra interior do Espírito Santo". Para interpretá-la, "a regra infalível" é ela mesma. [230] 

  A teologia do pacto chega ao máximo de sua elaboração: 

    

  "A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais 

devam obediência a ele como seu Criador, jamais fruirão dele (...) senão por uma concessão 

voluntária da parte de Deus, que ele se dignou expressar através do caminho do pacto. O 

primeiro pacto que fez com o homem foi um pacto de obras, quando a vida foi prometida a 

Adão e, nele, para toda a sua posteridade, sob a condição de uma obediência perfeita e 

pessoal. Como o homem, por sua queda, tornou-se incapaz, (...) o Senhor se dignou fazer um 

segundo, geralmente chamado de pacto da graça, pelo qual ele ofereceu livremente aos 

pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, requerendo deles fé nele para que possam ser 

salvos e prometendo dar a todos quantos são ordenados para a vida seu Espírito Santo, a fim 

de torná-los desejosos e prontos para crer". [231] 

    



  No plano da moralidade, boas obras são apenas aquelas que Deus ordenou na Bíblia. 

    

  "Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as 

evidências de uma fé verdadeira e viva. Por elas, os crentes manifestam sua gratidão, 

fortalecem sua segurança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, calam a 

boca dos adversários e glorificam a Deus". [232] 

    

  A Igreja é definida como formada por todos aqueles, ao redor do mundo, que, junto 

com seus filhos, professam a verdadeira religião. Ainda tributário da eclesiologia 

católico-romana, a Confissão de Westminster deixa claro que a igreja "é o reino do Senhor 

Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há qualquer possibilidade de 

salvação". Anticatolicamente, esta igreja não tem chefe terreno, já que o papa, por tal 

pretensão, é o anticristo, "homem do pecado e da perdição, que se exaltou na igreja contra 

Cristo e contra tudo que provém de Deus". [233] 

  A separação entre igreja e estado não está completamente definida, já que os 

magistrados civis têm o direito de convocar sínodos e estar nele presentes. As autoridades 

foram ordenadas por Deus para o bem público. 

  Vista num quadro, foi esta a teologia que os puritanos levaram para a Nova Inglaterra. 

    

  Quadro 5 

  TEOLOGIA PROTESTANTE AMERICANA NO SÉCULO 17 

    

  SÍNTESE                            distância entre Deus e o homem, mediada por Jesus 

Cristo 

  FONTE                            Bíblia como regra infalível para a fé e para a prática 

  ANTROPOLOGIA              depravação total do homem a partir da queda 

  SOTERIOLOGIA              dupla predestinação 

  MORALIDADE              taborismo (ênfase no cumprimento à lei de Deus) 

  ECLESIOLOGIA              igreja como casa e família de Deus 

  TEORIA POLÍTICA              Estado como ordenança para o bem público 

    

    

  Na Nova Inglaterra, pouco depois, já em 1648, os puritanos adotaram esta Confissão, 

mas lhe acrescentaram uma plataforma eclesiológica para afirmar o modo congregacional 

como o sistema de governo ordenado por Jesus Cristo para sua igreja, que consistia "na 

companhia dos santos", "unidos" entre si por "um pacto santo para a adoração pública de 

Deus e a mútua edificação um dos outros". [234] 

  Há também uma reafirmação do Pacto, "feito pela família de Abraão e pelos filhos de 

Israel para serem a igreja e povo de Deus". Este Pacto bíblico, "expresso não somente por 

palavras mas por sacrifício", palavras escritas e "também pelo consentimento silencioso", 

lembra-nos de nossa "tarefa mútua". Por ele, os crentes são motivados a se encontrarem 

"constantemente em uma congregação, para a adoração pública de Deus e para sua mútua 

edificação". [235] 

  A eclesiologia congregacional colonial nada mais era que uma espécie de Igreja 

Anglicana puritana transplantada. A teologia, também. Os outros credos presentes na colônia 

não pensavam diferente. Na teologia geral não havia problema, só na eclesiologia. 

    



  MUDANDO O NOVO 

  O quadro foi alterado por quatro movimentos, que desempenharam papel decisivo na 

modelagem do protestantismo colonial e pós-colonial. Exatamente por isto, essas 

experiências precisam ser sintetizadas aqui. A primeira foi a luta pela liberdade religiosa, que 

também teve de ser transplantada para a colônia em função das práticas congregacionais. A 

segunda foi a eclosão dos chamados Grandes Despertamentos espirituais. A terceira foi a 

experiência da participação na guerra pela independência das colônias. A quarta foi o drama 

da secessão. 

  A primeira ferida no monolito foi provocada pela concepção de liberdade de 

consciência e de religião praticada pela maioria, tanto em Massachussets quanto na Virgínia. 

  Em 1644, Roger Williams (1603?-1683) publicou sua defesa da liberdade religiosa 

("The bloudy tenent of persecution for the cause of conscience discussed"), que procurou 

colocar em prática em Providence, onde todos poderiam "caminhar conforme os 

persuadissem suas consciências". [236] 

  Seu companheiro, John Clarke (1609-1676), [237]incluiu a liberdade de consciência 

em suas propostas políticas, garantindo que em Rhode Island ninguém seria molestado por 

"diferenças de opinião" religiosa. [238] 

  Evidentemente, a luta pela liberdade religiosa não foi exclusiva dos batistas. Em 

1670, o quaker William Penn (1644-1718) publicou o seu "The great case of liberty of 

conscience", no qual apresenta vários argumentos para provar que qualquer "imposição, 

restrição e perseguição por causa da consciência invade a prerrogativa divina e priva o 

Altíssimo de um direito". Ele adverte que a comunidade que procede assim está pretendendo 

ser infalível. [239] 

  A lista poderia ser ampliada, mas estas são suficientes para demonstrar que, neste 

momento, como já ocorrera na Inglaterra, o princípio da separação entre igreja e estado ainda 

não significava uma separação entre fé e política. Pelo menos, por enquanto, a afirmação de 

Tertuliano ("nada mais estranho ao cristão do que a política"), depois apreendida como uma 

teoria política, estava longe de se constituir um princípio protestante. 

  A propósito, pelo menos na Nova Inglaterra, só em 1691 a tolerância foi garantida, a 

partir dos termos do Ato britânico de Tolerância, de 1689. Os evangélicos em geral o 

consideram insatisfatório, porque queriam a completa separação do Estado. A igreja continua 

estatal; por isto, mesmo os não-congregacionais tinham que pagar impostos religiosos para 

sustentá-la. Na Nova Inglaterra, entre 1728 e 1733 e 1747 e 1753, os batistas e os quakers 

ficaram isentos dessas taxas. Os batistas, por exemplo, se organizaram contra o status quo, 

formando em 1767 uma associação de igrejas (Warren Association) para lutar pela liberdade 

religiosa. A "Bill of Rights", que a garantiria, só viria com a independência. 

  Isto explica a adesão à guerra americana, contemporânea de outro movimento 

igualmente modelador: o chamado Grande Despertamento ("Great Awakening") religioso, 

que tendo feito avançar as denominações, permitiu que elas também contribuíssem para a 

causa da independência. 

  Não houve propriamente um só despertamento, mas uma série deles, conquanto 

independentes entre si, [240]com a duração de um século, entre 1725 e 1825. Antes disso, a 

vitalidade puritana desaparecera e as denominações que emergiam não tinham ainda 

qualquer vigor. O calvinismo encontrava dificuldades para prevalecer num ambiente rodeado 

pelo deísmo e pelo arminianismo. Como aconteceu na Alemanha e na Inglaterra, 

    

  "a predestinação, a pessoa de Cristo e a natureza da redenção tinham sido constituídas 



no foco central das formulações ortodoxas. Uma interpretação mais racional tendia a tornar 

estas doutrinas mais aceitáveis, mas esta como as formulações ortodoxas tinham se 

convertido primordialmente em objetos de debate intelectual. Eram artigos para serem cridos 

e não expressões de fé viva. Uma mesma tendência racionalista se manifestava na ênfase 

sobre a decisão e responsabilidade humanas em função mais do pacto do que da iniciativa de 

Deus. Era preciso escolher entre um puritanismo desprovido de vitalidade e versões 

racionalizadas como substitutas. Nem um nem outro tocava o coração e a cabeça, ao mesmo 

tempo". [241] 

    

  O que se pedia, então, dos fiéis? 

  As palavras de um dos "pais" destes despertamentos podem ser úteis para 

compreender as mudanças esperadas. Um primeiro problema, em função do ambiente em 

que se vivia, a ser enfrentado era a supremacia da razão sobre a fé. Talvez, por isto, num 

sermão de 1733, o filósofo e pastor presbiteriano Jonathan Edwards (1703-1758) mostrava 

como o coração e a mente deviam estar envolvidos na verdadeira religião, já que há uma luz 

espiritual e divina, comunicada por Deus à alma e que é diferente da iluminação obtida por 

meios naturais. "Aquele que é iluminado espiritualmente verdadeiramente apreende e vê" o 

"verdadeiro sentido da excelência divina e superlativa das coisas da religião" e "o real sentido 

da excelência de Deus e Jesus Cristo e da obra da redenção", bem como "os caminhos e obras 

de Deus revelados no evangelho". Iluminado é aquele que 

    

  "não somente crê racionalmente que Deus é glorioso, mas tem o sentido da glória de 

Deus em seu coração. Não há apenas uma crença de que Deus é santo e que a santidade é uma 

coisa boa, mas um sentido da prazerosidade da santidade de Deus. Não somente um juízo 

especulativo de que Deus é gracioso, mas (...) um sentido da beleza deste atributo divino. (...) 

Há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e ter um sentido da 

prazerosidade e beleza desta santidade e graça". [242] 

    

  A toda hora, Edwards repete a expressão "é racional supor", como uma forma de 

dizer que sua doutrina também passa pelo crivo da razão, que ele considera um dom divino. 

Ele tentou dialogar com a filosofia européia, especialmente com Locke, mas no interior da 

perspectiva calvinista, cujo pensamento, diluído pelo arminianismo, pretendeu restabelecer. 

Mesmo assim, não tem dúvida de mostrar a superioridade da dimensão espiritual. 

    

  "Há uma dupla compreensão ou conhecimento do bem que Deus tornou capaz a 

mente humana. A primeira, que é meramente especulativa e nocional, é quando uma pessoa 

apenas especulativamente julga que é uma coisa. (...) A outra consiste no sentido do coração, 

quando há um sentido de beleza, amizades ou doçura de uma coisa, de modo que o coração 

sente prazer e se delicia na presença de uma determinada idéia. Na primeira, exercita-se 

meramente a faculdade especulativa ou a assim chamada compreensão ou a distinção da 

vontade ou disposição da alma. Na última, a vontade, ou inclinação, ou coração, é 

amplamente considerada". [243] 

    

  Sob este pano de fundo, Edwards propõe que o crente se deixe possuir pela luz divina, 

cujo fruto é uma ampla "santidade de vida" e "não uma mera compreensão nocional ou 

especulativa das doutrinas da religião". 

    



  "Esta luz, ao alcançar o centro do coração e mudar sua natureza, fará dele realmente 

disponível para a obediência completa. Ela mostra como a dignidade de Deus deve ser 

obedecida e servida. Ela desenha no coração um amor sincero a Deus, que é o princípio 

básico da obediência verdadeira, graciosa e completa, e o convence da realidade das 

gloriosas recompensas que Deus tem prometido para aqueles que o obedecem". [244] 

    

  Durante os despertamentos religiosos, deu-se à Bíblia não só o papel de guardiã da 

revelação, mas o instrumento cujos ensinos transformam as pessoas. Isto está muito claro 

num sermão, publicado um século depois pelo neto de Edwards, Timothy Dwight 

(1752-1817). Numa espécie de resumo do cristianismo evangélico, Dwight mostra que o 

Evangelho é a Palavra de Deus, que todos somos pecadores necessitados de perdão e 

salvação, que a Bíblia é o livro em que os termos e os meios da salvação são publicados de 

forma exclusiva e que, para ser salvo, os homens precisam compreender os meios e os termos 

desta salvação. A relação do crente com a Bíblia ganha, assim, contornos penetrantes no 

pensamento deste também representante da chamada escola teológica da Nova Inglaterra, de 

matriz completamente calvinista. Como o sermão é uma síntese do pensamento protestante 

sobre a Bíblia, vale transcrever alguns de seus parágrafos: 

    

  "As melhores opiniões de um homem são úteis apenas enquanto conselhos. As 

Escrituras são a Lei, possuídas de autoridade divina e obrigação. (...) Elas são a Palavra dEle, 

que não podem conter erro, engano ou ofensa. Conseqüentemente, elas contêm todas as 

coisas necessárias para a vida e a piedade. (...) Como a Palavra de Deus, as Escrituras nos 

anunciam que, a despeito de nossa rebelião, ele está disposto a se reconciliar conosco. (...) 

Como a Palavra de Deus, as Escrituras são a Palavra dEle, de quem dependemos diariamente 

para a vida, para a respiração e para todas as coisas. (...) Sem ele, somos pobres, miseráveis e 

carentes de tudo. Com seu favor, somos ricos e não precisamos de nada. 

  (...) 

  Como pecadores, estamos irreversivelmente condenados pela lei divina. (...) Se 

continuamos nesta situação, o inferno está diante de nós. (...) Fora do Evangelho, toda a raça 

de Adão está sob a sentença da condenação, sem um amigo, sem uma esperança. Para estes 

solitários e miseráveis, o infinitamente misericordioso Deus se dignou fazer conhecido um 

caminho de fuga, um livramento da destruição. (...) Esta grande salvação, no entanto, é 

proferida por Deus em seus próprios termos. Nas mesmas Escrituras, estes são encontrados. 

(...) Podemos obter vida e nos livrarmos da morte. O caminho da santidade, para a qual o 

Evangelho nos dirige, é um caminho elevado. (...) Nas Escrituras (...) somos ensinados, 

somos transformados em possuidores de um título para a vida eterna pela Fé, 

Arrependimento e Santidade. (...) Todas estas coisas não são apenas expostas nas Escrituras, 

mas introduzidas no coração com poder e eficácia supremos. Motivos de grande magnitude 

são nela apresentados para persuadir o pecador ao arrependimento". [245] 

    

  Os despertamentos foram o que foram porque ganharam a fronteira, [246]assim como 

os EUA são o que são porque ganharam a fronteira. A piedade em movimento era a piedade 

dos despertamentos, [247]cujo "evangelho simples" e emocional, de graça para todos, 

combinava método e mensagem, num contexto dominado pelo espírito democrático. [248] 

Como resultado, as denominações populares cresceram rapidamente. [249] 

  Participar da independência era decorrência do crescimento denominacional, para o 

qual também contribuiu. Partindo-se que, em 1776 e o seria por um bom tempo, as crenças 



prevalecentes "ainda eram o pecado original e a necessidade da graça", [250]não é exagero 

aceitar que "a religião foi a causa fundamental da revolução americana". [251]Não há dúvida 

de que "a revolução foi pregada às massas como um avivamento religioso" e tomada como 

"uma ação de Deus contra os maus". [252] 

  A profusão de sermões pró-independência o demonstra. Em 1780, Samuel Cooper 

pregou: 

    

  "Paz, paz, desejamos ardentemente, mas não em termos desonrosos para nós ou 

perigoso para nossas liberdades. (...) A voz da providência (...) invadiu o país e o lamento de 

todos nos estimula para prosseguirmos, todos unidos, a guerra com redobrado vigor". [253] 

    

  Uma reafirmação do espírito de religião civil não poderia ser mais explícita como no 

sermão de Ezra Stiles, em 1783. 

    

  "O Congresso pôs na chefia de seu animado exército o único homem [George 

Washington] sobre quem os olhos de todo o Israel estavam colocados. (...) Este Josué 

americano foi levantado por Deus e divinamente formado, por uma influência peculiar do 

Soberano do universo, para a grande obra de liderar os exércitos deste José Americano (agora 

separado de seus irmãos) e conduzir este povo através de um conflito duro e árduo para a 

liberdade e a independência". [254] 

    

  Um resumo do espírito americano aparece num artigo de jornal de Boston, em 1777: 

    

  "Esta nossa terra é uma propriedade de Deus, que no-la deu por herança. 

  Nenhum outro homem, ou corporação de homens, tem o direito a esta propriedade, ou 

de qualquer parte dela, a menos que nós tenhamos motivo para lhe (ou lhes) dar. (...) 

  A Grã-Bretanha, ao enviar um exército para nos retirar de nossa propriedade, 

simplesmente porque não renunciamos a nós mesmos e à nossa propriedade, (..) é injusta e 

bárbara.(...) 

  Como seu exército veio contra nós e não podemos confiar em um exército de carne, 

(...) devemos fitar nossos olhos em Deus para ele esposar nossa causa e pôr um fim à batalha. 

  (...) Quando Deus, em sua providência, nos chama para tomar a espada. Se alguém se 

recusa a obedecer, a terrível artilharia dos céus é apontada contra ele. (...) Maldito aquele que 

guardar a sua esposa do sangue. (...)" [255] 

    

  As motivações, para este engajamento, foram distintas. Entre os batistas, por 

exemplo, ficou bem explícito que queriam a independência para separar igreja e estado e, 

separando-os, "criar um verdadeiro estado cristão no qual os homens atenderiam a César 

somente naquilo que fosse realmente de César e devotariam o máximo de sua energia para 

servir a Deus". [256] 

    

  Deste modo, o perfil do protestantismo americano vai se delineando cada vez mais 

claramente. Anterior, contemporânea e posteriormente aos despertamentos e ao avanço 

territorial, gestou-se um outro movimento filosófico e teológico, que procurava conciliar a fé 

cristã com a perspectiva ilustrada européia, ainda de matiz britânico. Um protestantismo do 

coração e outro da razão (para usar a imagem de Edwards) conviveram tanto de modo 

separado como interpenetrado. O século de Thomas Paine, John Adams, Benjamin Franklin e 



Thomas Jefferson lia Locke, Hume, Berkeley, mas também Joseph Butler, William Paley e 

os filósofos escoceses do senso comum. 

  Nos EUA, o encontro desta nova visão com a herança puritana gestou uma nova 

teologia que, pelo seu significado, merece ser sintetizada: [257] 

    

  . valorização do papel do homem na obra da redenção: arminianisticamente, "a 

liberdade e a bondade do homem foram destacadas, foi admitida a possibilidade da queda da 

graça e negada a aplicação particular dos decretos predestinadores de Deus"; 

   . ênfase à simplicidade da fé cristã e recusa à complexa dogmática medieval e 

reformada, numa espécie de aceitação da máxima lockeana: creia em Jesus como Senhor e 

leve uma vida virtuosa; 

  . elevação da ética como finalidade da religião, com grande interesse da análise 

filosófica da moralidade; [258] 

  . em busca de um cristianismo racional, tendência a considerar as crenças sob o crivo 

da natureza objetiva; [259] 

  . desprezo pela tradição e pelos condicionantes socio-históricos da fé, já que a razão 

era vista como capaz de libertar o homem da opressão da história; 

  . aceitação da idéia de progresso como fundamental para o pensamento religioso e 

secular, [260]decorrendo daí, entre outras conseqüências, uma escatologia pós-milenista 

(com a convicção de que o reino de Deus seria realizado na história); 

  . concepção da relação do homem com Deus como sendo impessoal, considerando-se 

Deus como Poder e Princípio, incapaz de amar e se irar. 

    

  Estas visões estão em flagrante contraponto com o pensamento dos teólogos dos 

despertamentos. Ambos parecem concebidos com preocupação nitidamente apologética. 

Num entanto, em alguns aspectos eles se encontram (como ainda se verá). 

  Para finalizar o retrato, falta apenas considerar a experiência da secessão. A 

escravidão dividiu o povo americano. No protestantismo, esta divisão foi definitiva. 

  Em 1855, Samuel B. How (1790-1868) escreveu ao sínodo de sua igreja (Igreja 

Reformada Holandesa), sugerindo-lhe que aceitasse membros escravagistas. Para isto, 

arrolou os argumentos bíblicos para provar que "ter um escravo não é pecado". Para ele, 

quando Deus chamou, um grande escravagista, seus filhos e seus escravos comprados para 

um pacto, não expressou "a menor desaprovação por ter escravos", mas, antes, de maneira 

clara, autorizou-o a conservá-los "como parte de sua família". Em outros textos da Bíblia, 

fica evidente que Deus estabelece o direito de propriedade "não apenas a injusta privação de 

proprietário de seu direito de propriedade, mas até o desejo secreto de fazê-lo". As Escrituras 

ensinam que há uma divisão e direitos de propriedade, como há senhores e há escravos. 

Desobedecer a isto gera anarquia. 

    

  "Admitimos que há grandes desigualdades na posse da propriedade e nas condições 

dos homens, os quais são males que devem ser deplorados. No entanto, com todas as suas 

desigualdades e males, o pior despotismo na terra será preferível a um estado de constante 

anarquia e, conseqüentemente, de constante luta. (...) Sob a anarquia, nenhum está seguro na 

posse da vida ou da propriedade. Deus, portanto, exige de nós respeitar o direito de 

propriedade e deixar o proprietário legítimo dele na posse tranqüila dele, seja ele um servo ou 

uma serva". [261] 

    



  Diante da escravidão, concreta e ameaçada, era preciso elaborar-se uma "defesa 

intelectual" para ela. Alguns intelectuais prepararam-na, rejeitando o ensino de Locke, de 

que a lei natural a repudia, bem como a recomendação da Declaração da Independência. 

[262] 

  A Bíblia também serviu para oferecer as evidências em contrário. O presbiteriano 

Elijah Lovejoy (1802-1837), mártir da liberdade de imprensa e da abolição da escravatura, 

explicou em 1837: 

    

  "Os abolicionistas sustentam que a escravidão americana é um erro, um sistema 

legalizado de inconcebível injustiça, e um pecado. É um pecado contra Deus, cuja 

prerrogativa de proprietário legítimo de todas os seres humanos é usurpada, e contra o 

próprio escravo, que é privado do poder de dispor de seus interesses [services] como a 

consciência determina ou seu Criador deseja. Tudo aquilo que é moralmente errado jamais 

poderá ser politicamente correto e, como a Bíblia ensina, e os abolicionistas crêem, "a justiça 

exalta a nação, enquanto o pecado é uma reprovação a qualquer povo", eles também 

sustentam que a escravidão é um mal político de enorme magnitude, o que, se não for 

removido, fará desabar rapidamente nossas instituições civis e religiosas". [263] 

    

  A partir desta secessão hermenêutica, a teologia protestante retomou o velho conceito 

de Tertuliano, segundo o qual tudo que é humano é estranho ao cristão. Era um tipo de defesa 

para manter a unidade interdenominacional. Para evitar divisão, as associações de igrejas 

proibiram a discussão do tema da escravidão. As três principais denominações tiveram o 

mesmo procedimento. [264] 

  Esquematicamente, pode-se dizer que o protestantismo do final do século 19 não era 

muito diferente daquele dos primeiros colonos. 

    

  Quadro 6 

  TEOLOGIA PROTESTANTE AMERICANA NO SÉCULO 19 

    

  SÍNTESE                            Deus é alcançável pela experiência pessoal 

  FONTE                            Bíblia como regra infalível para a fé e para a prática 

  ANTROPOLOGIA              depravação total do homem a partir da queda 

  SOTERIOLOGIA              tensão entre predestinação (formal) e livre-arbítrio 

(informal) 

  MORALIDADE              taborismo (ênfase à santidade e à perfeição) 

  ECLESIOLOGIA              igreja como associação voluntária 

  TEORIA POLÍTICA              separação entre igreja e estado (com afirmação da 

função espiritual da igreja) 

    

  Se se pudesse resumir a teologia protestante americana seria pela afirmação de que 

Deus é alcançável pela experiência pessoal. Esta concepção voluntarista foi assumida até 

pelos livre-pensadores. 

  A doutrina da infalibilidade da Bíblia foi ainda mais desenvolvida, vindo depois a ser 

retomada no fundamentalismo, no início do século 20. Os germes foram colocados antes, 

numa espécie de reação às propostas deístas e iluministas, que encontraram grande aceitação 

entre as elites americanas, antes e depois da independência. O protestantismo dos séculos 17 

e 19 é um protestantismo de um livro, a Bíblia, entendida com manual de fé e de prática. 



  A antropologia e a soteriologia continuam calvinistas, mas apenas no papel; na 

prática, o calvinismo foi suavizado e introduzido um arminianismo informal. Tal foi a tensão 

que chegaram a surgir denominações do livre-arbítrio. [265]Os despertamentos, conquanto 

predestinacionistas na teologia, davam uma ênfase à conversão que exigia uma teologia mais 

arminiana. Isto se aplica mais à soteriologia. A antropologia continuou estritamente 

agostiniana e calvinista. 

  No plano moral, a conduta cristã devia ser perfeita. A proposta puritana alcançou, 

assim, o seu apogeu. A meta do crente é buscar a perfeição em todas as dimensões de sua 

vida, mirando-se no modelo de Cristo. [266] 

  A eclesiologia variou de denominação para denominação. O denominacionalismo 

recusa a idéia de que os cristãos devam se constituir sob uma só igreja. O individualismo 

denominacional gerou, de um lado, isolacionismo, mas, de outro, não afastou o respeito 

mútuo, conquanto nem sempre houvesse propriamente cooperação. Exceto em alguns grupos 

mais isolacionistas, prevaleceu a percepção de Wesley: 

    

  "Renuncio todas as outras marcas de distinção, mas dos verdadeiros cristãos, de 

qualquer denominação, sinceramente em nada desejo me distinguir. (...) Amas e temes a 

Deus? É o bastante. Eu te estendo a mão direita da comunhão". [267] 

    

  A teoria política levou ao ápice o princípio de separação entre igreja e estado. Tão 

radical foi a crença e prática do princípio que gerou uma hipertrofia: a reentronização da 

doutrina de que dar a César o que é dele e a Deus o que lhe pertence significa afastar-se da 

preocupação política. À luz de toda a experiência americana, desde os primórdios coloniais, a 

doutrina não deixava de ser uma contrafação. 

    

  A FORMAÇÃO BATISTA 

  Estas características estão presentes na experiência batista, cuja história não é 

propriamente uma sucessão eclesiástica, mas teológica, dos batistas ingleses. Não começou 

de um centro único e foi se desenvolvendo. À medida que os imigrantes iam chegando, as 

igrejas iam surgindo, como já ocorrera na Europa (mercê da imensa e forçada mobilidade 

entre a Inglaterra e a Holanda, especialmente). [268] 

  As dificuldades que tiveram para se reunir livremente reproduziram a experiência 

anterior na Inglaterra, em função do transplante da prática de uma igreja estabelecida. Esta 

realidade os levou a uma confrontação, decisiva para a formação do pensamento. No geral, 

mantiveram as crenças e práticas nascidas na Inglaterra, [269]tendo sempre uma relação 

amistosa com os batistas ingleses, exceto, obviamente, durante a guerra pela independência. 

  Em termos numéricos, seus adeptos eram pouco mais de 500 até 1733. [270]Em 

1795, o número era ainda pequeno: pouco mais de 73 mil membros em 1.152 igrejas, 

dirigidas por 1.125 pastores. [271]Em 50 anos, a membresia se multiplicou por dez, 

chegando a 776.371 pessoas (3,1% da população americana), com 7.376 pastores e 10.914 

igrejas. [272]Mais 50 anos, já na virada do século, a membresia estava em 4.181.000 (5,4% 

da população). [273] 

  É significativo que o período de maior crescimento numérico tenha se dado, pois, a 

partir da era revolucionária, quando ganharam popularidade, eles se expandiram porque se 

engajaram nas lutas do povo. [274]Outro momento foi a marcha para o oeste, quando, junto 

com os metodistas e outros grupos, acompanharam o movimento da economia para a 

"fronteira". Como avaliou Gaustad, "a força do apelo batista na fronteira" estava "na 



acessibilidade de sua teologia" para aqueles que faziam o oeste. 

    

  "O pregador rural era encontrado comumente na fronteira batista: era um homem que, 

como seus vizinhos, tinha feito sua vida como sitiante mas que, em acréscimo, tomava a 

direção da organização de uma igreja e da pregação do evangelho. Ele poderia ser entendido; 

mais ainda, ele podia ser encontrado, em grandes números, ao longo (...) da fronteira. As 

outras denominações tinham que esperar até que os amigos no Leste pudessem enviar um 

ministro adequadamente formado; os batistas, não. A teologia era acessível, o ministro 

também. A Bíblia era tão acessível quanto rios ou riachos para o ritual do batismo". [275] 

    

  Essa teologia acessível se manteve. Ao longo do período, apesar de seu sistema 

congregacional, os batistas se mantiveram de acordo na maioria dos pontos teológicos, com 

exceção para a natureza da predestinação. 

  Possivelmente, um fator para esta coesão foram as suas confissões de fé. Apesar da 

má-vontade que sempre houve para com elas, [276]assim mesmo, os batistas americanos as 

produziram, embora em menor número que os ingleses. 

  Em 1742, a Associação da Philadelphia adotou a Segunda Confissão Londrina 

(1689), apondo-lhe dois capítulos de natureza eclesiástica. [277]Por essa época, já circulava 

uma confissão, ignorada por Philadelphia, contendo, segundo Backus, as crenças 

fundamentais dos "pais da Plymouth Colony". [278] 

  A Confissão de Londres-Philadelphia continuou sendo o padrão, até o surgimento da 

de New Hampshire, em 1833. Neste ínterim, apareceram outras de escopo mais regional, 

como as da Associações de Kehukee (em 1777), Sandy Creek (1816) e Elkhorn-South 

Kentucky (1801). Todas se reportavam à de Londres-Philadelphia. Além disso, muitas 

igrejas firmavam pactos internos, que eram sínteses de suas crenças. Este material, mais os 

textos dos teólogos, dá o contorno da teologia batista. 

  O que T.B. Maston disse de um teólogo talvez se aplique a toda a produção teológica 

dos batistas: 

    

  "O teólogo Backus juntou a teologia e a teoria ética da "New Divinity", a 

administração eclesiástica do congregacionalismo dos batistas e a filosofia política de John 

Locke, fundindo-os num sistema mais ou menos consistente, pelo menos consistente o 

bastante para viver por ele". [279] 

    

  Toda a reflexão parece se centrar, como percebeu Backus também, na "pregação das 

doutrinas do pecado original, da justificação pela fé na justiça imputada de Cristo e na sua 

graça soberana e eficaz sobre as almas dos homens, para a sua eterna salvação". Para ele, por 

essa razão, fora feita a reforma na Inglaterra, ao tempo de Eduardo VI. [280] 

  Pelas suas características de síntese, vale reproduzir alguns desses compromissos 

teológicos. O primeiro é a confissão citada por Backus, como sendo dos colonos de 

Plymouth. O segundo é um resumo que aparece num pacto firmado em 1757 pelos membros 

da igreja de Grassy Creek (Carolina do Norte). O terceiro é termo de união entre os batistas 

regulares e separados, estabelecido em 1801. O quarto é um excerto da Confissão preparada 

para a constituição em 1833 do primeiro seminário teológico dos batistas do sul, em 

Greenvile (Carolina do Sul). 

    

    



    

  "CONFISSÃO DE PLYMOUTH (Século 17) 

    

  . Deus estabeleceu Adão como a cabeça pública de toda a humanidade, pelo que, 

quando ele se revoltou contra os céus (...), toda a raça humana caiu nele e todos portam sua 

imagem terrena, até que nasçam de novo. 

  . Numa infinita misericórdia, o Pai eterno deu um certo número de filhos de homens 

ao seu amado Filho, antes que o mundo fosse feito, " para redimir e salvar e ele, por sua 

obediência e sofrimentos, tem obtido redenção eterna para eles. 

  . Pela influência do Espírito Santo, essas pessoas individualmente, quando vêm à 

existência, são efetivamente chamadas em tempo e salvificamente renovadas no espírito de 

suas mentes. 

  . Sua justificação diante de Deus é totalmente pela justiça perfeita de Jesus Cristo, 

recebida pela fé. 

  . Toda alma será guardada pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação eterna. 

  . Todo o poder de chamar, ordenar e depor oficiais está em cada igreja particular, 

embora seja geralmente adequado e próprio chamar o conselho e assistência de igrejas irmãs. 

(...) 

  . Todo o poder de governar e disciplinar seus membros está em cada igreja particular, 

embora o conselho de outros, em alguns casos, é benvindo e mesmo necessário. 

  . O governo da igreja deve ser totalmente pelas leis de Cristo, exercitado em seu nome 

e não pelo braço secular. 

  . Os ministros do evangelho devem ser sustentados por suas leis e influência e não por 

taxas e obrigações impostas pelo poder civil. 

  . Os ministros devem pregar e não ler seus sermões, pelo menos em tempos normais, 

como era evidentemente a prática apostólica. O contrário permite aos homens se imporem 

sobre o povo, pela leitura de obras de outros. (...) 

  . Ampla liberdade deve ser dada a todos os santos para aperfeiçoar seus dons de 

acordo com o evangelho e que a igreja deve encorajar e recomendar aqueles qualificados 

para o ministério do evangelho. 

  . Os oficiais, quando chamados e ordenados, não têm poder arbitrário, senhorial e 

imposto, mas devem governar e ministrar com o consentimento dos irmãos, que não devem 

ser chamados de leigos, mas tratados como homens e irmãos em Cristo. [281] 

    

  PACTO DE GRASSY CREEK (1757) 

    

  . Batismo de crentes; 

  . Imposição de mãos; 

  . Eleição particular da graça pela predestinação de Deus em Cristo; 

  . Chamada efetiva pelo Espírito Santo; 

  . Justificação livre através da justiça imputada de Cristo; 

  . Santificação progressiva através da graça e da verdade de Deus; 

  . Perseverança final ou continuação dos santos na graça; 

  . Ressurreição destes corpos após a morte, no dia que Deus indicou para julgar os 

períodos e os mortos por Jesus Cristo, pelo poder de Deus e pela ressurreição de Cristo; 

  . Vida eterna. [282] 

    



    

  TERMO DE KENTUCKY (1801) 

    

  . As escrituras do Velho e Novo Testamento são a infalível palavra de Deus e a única 

regra de fé e prática. 

  . Há apenas um Deus verdadeiro, e na Divindade ou essência divina há Pai, Filho e 

Espírito Santo. 

  . Pela natureza somos criaturas decaídas e depravadas. 

  . A salvação, regeneração, santificação e justificação são pela fé, morte, ressurreição 

e ascensão de Jesus Cristo. 

  . Os santos perseverarão até o fim pela graça até a glória. 

  . O batismo de crentes, pela imersão, é necessário para o recebimento da ceia do 

Senhor. 

  . A salvação do justo e o castigo do mau será eterno. 

  . É nossa tarefa ser fraterno e cordial uns com os outros, visar a felicidade dos filhos 

de Deus em geral e estar engajado para a honra de Deus. 

  . Pregar que Cristo experimentou a morte por todos os homens não deve ser uma 

barreira à comunhão. [283] 

    

  CONFISSÃO DO SEMINÁRIO DE GREENVILE (1859) 

    

  . Desde a eternidade, Deus decreta ou permite todas as coisas que se sucederão e 

perpetuamente sustenta, dirige e governa todas as criaturas e todos os acontecimentos; isto 

não quer dizer que ele seja o autor ou aprovador do pecado ou que isto destrua o livre-arbítrio 

e a responsabilidade das criaturas inteligentes. 

  . A eleição é a escolha eterna de Deus de algumas pessoas para a vida eterna, não por 

causa dos méritos deles, mas apenas pela Sua misericórdia em Cristo, em conseqüência do 

que foram chamados, justificados e glorificados. 

  . Originalmente, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e livre do pecado, 

mas, através da tentação de Satã, ele transgrediu o mandamento de Deus e caiu de sua 

santidade e justiça original; por que sua posteridade herdou a natureza corrupta e totalmente 

oposta a Deus e Sua lei, está sob condenação e (...) se tornou transgressor de fato. 

  . A santificação é progressiva através da ajuda do poder divino, que todos os santos 

buscam obter. 

  . Aqueles a quem Deus aceitou (...) nunca totalmente ou finalmente cairão do estado 

da graça". [284] 

    

  A reflexão produzida neste período lança luzes sobre os conceitos básicos do pensar 

batista. 

  A história humana é percebida como conseqüência de um pacto, firmado por 

iniciativa divina, diante do qual os homens têm deveres. No plano da longa duração, o 

conceito explica o fracasso humano e os esforços restauradores de Deus. No plano imediato, 

a idéia regula o pertencimento a uma comunidade, que é fruto de uma associação voluntária. 

Assim como Deus faz um pacto com o homem, para regular as suas relações, os homens 

fazem o mesmo no plano político, para regular a vida na polis e também na igreja. 

  Curiosamente, a idéia do pacto não é explicitada nas confissões americanas, mas 

talvez se possa pressupor que a sua aceitação tenha sido ampla. Possivelmente, como o indica 



a argumentação de Backus, perdeu fôlego precisamente pela indefinição dos campos, ao ser 

empregada como modelo para as relações políticas. 

    

  "A palavra Pacto, quando usada para se referir a contratos entre homem e homem, 

inclui muitas idéias que não acontece nos assuntos entre a criatura e o Criador. Tanta 

escuridão tem aparecido nas controvérsias sobre o assunto que alguns homens dignos têm 

pensado ser melhor adotar a palavra Testamento em lugar de Pacto para o último caso. No 

entanto, uma resenha pode nos convencer que não ficamos livres de dificuldades com esta 

troca de palavras, uma vez que Testamento, quando usada para a vontade de um pai que está 

ausente de nós, é essencialmente diferente da vontade de Deus, que está sempre presente e vê 

nossos pensamentos mais interiores. Assim, Testamento significa sempre a vontade expressa 

do testador e também uma disposição livre de sua propriedade como lhe apraz. (...) 

Consentimento mútuo, com obrigações e privilégios mútuos, é uma idéia essencial em todos 

os pactos. Faça isto e viverás foi a linguagem de Deus a Adão na inocência, com o que seu 

coração concordou; esta obrigação de amar é imutavelmente pertencente a todos os seus 

filhos". [285] 

    

  Se o conceito de pacto foi desaparecendo, a natureza da revelação bíblica como sendo 

infalível foi se afirmando. Segundo os pactuadores de Grassy Creek (1757), as Escrituras 

revelam "a mente e a vontade Deus", contendo "a regra perfeita para a nossa fé e prática", 

pelo que deve ser suficiente para a disciplina da igreja. [286] 

  A síntese de Kehukee (1777) afirmava-a como contendo também a mente de Deus. 

[287]O termo de Kentucky (1801) era mais explícito, ao tomar as "escrituras do Velho e 

Novo Testamento" como "infalível palavra de Deus e a única regra de fé e prática". [288]A 

confissão de New Hampshire (1833) se tornaria o padrão: 

    

  "Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é o 

tesouro perfeito da instrução celestial; que tem a Deus como seu autor, a salvação como seu 

fim e a verdade, sem qualquer mistura de erro, por sua preocupação; que ela revela os 

princípios pelos quais Deus nos julgará; e que, por isto, permanecerá até o fim do mundo 

como o verdadeiro centro da união cristão e o supremo padrão pelo qual conduta, credos e 

opiniões humanos serão aferidos". [289] 

    

  Estava entreaberto, assim, o tema que seria transformado no carro-chefe do 

fundamentalismo do século 20: a inerrância bíblica. De qualquer modo, a doutrina da Bíblia 

apenas seguiu as linhas básicas já colocadas na Inglaterra. Neste momento, pois, a Bíblia não 

foi objeto de discussão, como aconteceu com a doutrina da eleição. 

  Majoritário desde o período colonial, embora já aí contestado, o estrito calvinismo da 

doutrina da eleição foi sendo suavizado, em meio a um conflito teológico que, entre os 

batistas, nunca se resolveu. Na realidade, os batistas parecem ter feito uma conciliação entre 

Armínio e Calvino, sem que, no entanto, tenha havido uma completa aceitação da proposta 

intermediária. 

  Os primeiros batistas americanos afirmavam que, por sua "infinita misericórdia", "o 

Pai eterno deu um certo número de filhos de homens ao seu amado Filho", para "redimi-los e 

salvá-los". Por causa desse decreto, todos os escolhidos serão guardados para a salvação 

eterna. [290] 

  Os batistas de Grassy Creek colocaram a eleição particular ("eleição particular da 



graça pela predestinação de Deus em Cristo"), deixada intuída pelo termo de Kentucky, e a 

perseverança dos salvos em sua plataforma teológica ("perseverança final ou continuação 

dos santos na graça"), reafirmada por este último ("os santos perseverarão até o fim pela 

graça até a glória").  

  A declaração de Kehukee segue o mesmo diapasão: 

    

  "Deus, antes da fundação do mundo, para o propósito de Sua própria glória, elegeu 

um certo número de homens e anjos para a vida eterna e que Sua eleição é particular, eterna e 

incondicional da parte das criaturas". [291] 

    

  Quanto à perseverança, os termos são os mesmos: todos os "convertidos", 

"justificados" e "chamados" sem dúvida nenhuma "perseverarão em santidade" e jamais 

cairão. [292]Os termos de Sandy Creek são os mesmos. 

  A confissão de Greenvile, que não teria maior repercussão, reafirma os mesmos 

postulados, embora se preocupe com a possibilidade de a doutrina tradicional gerar confusão 

quanto à responsabilidade do homem. Talvez por isto, o texto não faça qualquer referência à 

predestinação para a perdição, mas se conserve a idéia da perseverança. [293] 

  A mudança maior veio com a declaração de New Hampshire, que não toca na 

predestinação e coloca a perseverança nos termos que acabaria triunfante entre os batistas, ao 

estabelecer que só "os verdadeiros crentes resistirão até o fim", resistência que os distingue 

dos "crentes superficiais". A perseverança é garantida por uma "Providência especial". [294] 

  Assim, num primeiro momento, a mesma tensão européia ganhou o espaço 

americano. A repetição das idéias inglesas na Confissão de Philadelphia foi o instrumento 

para calvinizar os batistas. Em 1752, a Associação decidiu que uma pessoa que negasse a 

eleição incondicional, o pecado original e a perseverança final seria afastado da comunhão 

plena. [295]A decisão não pôs termo ao debate. Em 1776, por exemplo, um pastor separado, 

Benjamin Randall, pregava, quando alguns colegas o questionaram porque não pregava 

sobre a eleição como devia. Ele respondeu: "Porque não creio nela". [296] 

  Se, por um lado, muitas igrejas de tendência arminiana foram calvinizadas, processo 

que parecia terminado em 1810, [297]por outro, prevaleceu a síntese elaborada por John 

Leland, em 1791: 

    

  "Concluo que tanto os eternos propósitos de Deus como a liberdade da vontade 

humana são verdadeiros. Na realidade, a pregação que tem sido mais abençoada por Deus e 

mais proveitosa para os homens é a doutrina da graça soberana na salvação das almas, 

associada com um pouco daquilo que é chamado de arminianismo. Estas duas proposições 

podem ser toleravelmente bem conciliadas entre si, embora o equívoco moderno seja que os 

homens geralmente gastam muito tempo explicando continuamente um ou outro ou fixando a 

presilha para manter os outros juntos. Por isto, dedicam pouco tempo num sermão para 

insistir nestas duas verdades que Deus abençoa". [298] 

    

  Em resumo, os despertamentos livraram os batistas dos efeitos de um 

predestinacionismo rígido, para o qual tendiam, especialmente nas colônias centrais, onde o 

calvinismo era mais estrito. A Confissão de New Hampshire pode ser vista como a coroação 

deste processo de modificação da primeira geração de calvinistas. [299] 

  Num ponto, no entanto, os batistas ficaram fiéis à letra de Calvino: a salvação 

continua aceita como imutável, que determinada pelos decretos de Deus. A crítica de Backus 



ao wesleyanismo é revelador da posição que venceria: 

    

  "Wesley sustenta que Cristo morreu igualmente por toda a humanidade, mas que os 

homens são salvos pela fé e obediência, da qual eles podem cair e perecer para sempre. (...) 

Mas todos os homens devem saber que não há tal decreto na palavra de Deus e também que 

ele nunca colocou a reprovação em oposição a eleição. (...) O Filho de Deus diz: todos 

aqueles que o Pai me deu devem vir a mim e aquele que veio a mim não lançarei fora". [300] 

    

  Quanto à moralidade, os padrões decorrem da idéia do pacto, não mais entre o 

homem e Deus, mas entre os homens, como forma de convivência mútua. A meta da igreja 

deve ser ajudar seus membros a viverem de modo santo. Para tal, a disciplina interna deve ser 

exercida. 

  No manual de algumas igrejas de North Caroline, em 1793, estava definido que os 

membros faziam um pacto um com o outro, com os seguintes deveres, entre outros: 

  . "celebrar o culto ao Deus Altíssimo"; 

  . "edificar um a outro em seu culto"; 

  . "guardar o dia santo", velando para que todas famílias fizessem o mesmo, inclusive 

comparecendo às reuniões; 

  . "reger nossas práticas pela palavra de Deus", admoestando, encorajando e 

reprovando aqueles que agiram fora das regras do Evangelho. [301] 

    

  Um dos artigos de Kehukee recorda que é tarefa de "todo povo de Deus andar 

religiosamente em boas obras", mas de um modo diferente do velho pacto, quando se deve 

buscar o favor de Deus, mas como uma decorrência do "princípio do amor". [302] 

  A Confissão de New Hampshire é bastante explícita quanto ao domingo, bem no 

interior da tradição puritana. O primeiro dia da semana "deve ser guardado para propósitos 

religiosos, com a abstinência de todo trabalho secular e recreações" e "com a dedicada 

observância de todos os meios da graça, tanto privada quanto publicamente". [303] 

  É, porém, na doutrina da igreja que a idéia de um pacto ganha uma forma jurídica, 

para reger a vida da igreja. Um dos primeiros foi firmado em 1682, por ocasião da 

organização de uma igreja sulista do Maine. Os membros firmaram um "pacto solene", 

movidos pelo fato de que Deus os assistia por sua graça e espírito e dava "divina sabedoria, 

força, conhecimento e compreensão". [304] 

  O pacto ficou, portanto, no domínio da prática eclesial. Devia residir, como uma "lei 

escrita do amor", no coração de cada crente. Como diz Backus, a "natureza exata do pacto é 

precisamente demonstrar "que nenhuma pessoa pode" entrar para a igreja "sem seu próprio 

consentimento", já que "o pacto não pode obrigar" ninguém "a agir de uma forma contrária à 

revelada vontade Deus nem se eximir de sua obrigação para agir de acordo com os seus 

corações". [305] 

  Quem melhor definiu a eclesiologia batista foi John Leland em seu "The government 

of Christ a Christocracy", de 1804: 

    

  "Os santos na terra são súditos de Cristo, formando seu reino aqui. Quando Cristo foi 

para os céus e deixou sua casa aqui, deu autoridade aos seus servos e a cada homem sua obra. 

Assim, o governo da igreja é o governo de Cristo, seu gênio democrático. O governo da 

igreja é congregacional, não paroquial, diocesano ou nacional. Cada igreja congregada 

descarta o poder de papas, reis, bispos, parlamentos, igrejas ou presbitérios e considera o 



direito e o poder de governar-se a si mesma de acordo com as leis de Cristo. 

  (...) 

  O espírito e a regra pelos quais os súditos do reino de Cristo devem viver entre si se 

assemelham grandemente ao gênio de uma república. (...) Por cristocracia, entendo nada 

mais que o governo em que Cristo é o legislador, rei e juiz, de modo que cada igreja 

congregacional é uma república completa em si mesma, mas não controlada por um governo 

civil ou hierarquia. [As igrejas são] pequenas repúblicas que formam o império de Cristo". 

[306] 

    

  Em síntese, a igreja local não compõe um corpo maior, mas é um microcosmo do 

reino espiritual de Cristo. Como tal, é auto-suficiente e tem plena liberdade para tratar de 

todos os seus assuntos, sem qualquer dependência de qualquer outro corpo eclesiástico. O 

relacionamento fundamental é entre Cristo e o indivíduo, já que a salvação antecede à 

membresia. A igreja é importante como um fator posterior à salvação. [307] 

  As associações foram formadas dentro deste quadro. De fato, a eclesiologia batista 

americana ratificou a ênfase localista, mas encontrou lugar para afirmar o valor das 

associações de igrejas, nos moldes ingleses. Temerosa que elas se transformassem num 

poder supraeclesiástico, já em 1749, a Associação da Philadelphia publicou um "Essay on the 

Authority of Associations", no qual afirmava que "uma associação não é uma judicatura 

superior, com qualquer poder superior sobre as igrejas filiadas, mas que cada igreja particular 

tem poder e autoridade completos de Jesus Cristo para administrar as ordenanças 

evangélicas", independentemente "de qualquer outra igreja ou associação". A participação 

numa associação deveria ser voluntária e por "livre consentimento", para o fim, entre outras 

vantagens, do "fortalecimento e do conselho mútuos". [308] 

  Essas associações, fique bem claro, não podem se impor às igrejas. O princípio é 

congregacional: cada igreja é independente em assuntos de disciplina. [309] A igreja é 

definida, assim, nos princípios de Sandy Creek, como uma "congregação de pessoas fiéis, 

que têm obtido fraternidade uma das outras e se dado a Cristo e aos outros e concordado entre 

si numa disciplina pia, segundo as regras do Evangelho. [310] 

  Uma das conseqüências do congregacionalismo foi o landmarkismo, típico do século 

19, quando os batistas eram a segunda maior denominação do país. Por seu significado para 

os batistas brasileiros, será preciso comentar um pouco mais longamente a doutrina, 

formulada por James Robinson Graves (1820-1893), do Tennessee, quando perguntou 

retoricamente, em 1851: 

    

  "Podem os batistas, coerentemente com seus princípios ou as escrituras, reconhecer 

aquelas sociedades, não organizadas de acordo com o modelo da Igreja de Jerusalém mas 

possuidoras de um governo, oficiais diferentes, diferentes tipos de membresia, diferentes 

ordenanças, doutrinas e práticas, como a Igreja de Cristo? 

  Podem elas ser chamadas de Igrejas do Evangelho ou Igrejas num sentido religioso? 

(...) Podemos coerentemente chamar de irmãos aqueles que professam o cristianismo, mas 

que não somente não têm as doutrinas de Cristo e não caminham de acordo com seus 

mandamentos, mas se postam em direta e dura oposição a eles?" [311] 

    

  A resposta estava clara, mas Graves clareou-a mais ainda, ao introduzir o resumo de 

suas idéias, em 1880, cujo objetivo era 

    



  "estabelecer o fato na mente de todos, que me ouvem imparcialmente, que as igrejas 

batistas são as igrejas de Cristo e que somente elas sustentavam, e somente elas têm 

sustentado e preservado a doutrina do evangelho em todas as eras desde a ascensão de 

Cristo". [312] 

    

  Como salienta Harold Bloom, Graves cria que os batistas eram ao mesmo tempo 

autônomos em suas igrejas individuais mas também os únicos autênticos habitantes do Reino 

de Deus e os legítimos descendentes da antiga tradição cristã. A proceder assim, Graves 

inverteu a doutrina da Luz Interior acerca da autonomia do espírito. Agora, cada igreja local 

tinha a autoridade de ditar a crença aos seus próprios membros. [313] 

  Os velhos landmarkistas centralizaram sua eclesiologia na primazia da igreja local, 

que deve ser composta de crentes batizados (por imersão), razão por que as igrejas 

pedobatistas (conforme o vocabulário da época) não poderiam ser reconhecidas como igrejas 

verdadeiras, mas apenas como sociedades religiosas; seus ministros não poderiam receber 

autoridade para pregar numa igreja batista e nem deveriam ser chamados de ministros do 

Evangelho. 

  Agir diferentemente disto seria reconhecer a "igualdade eclesiástica ou ministerial" 

dessas "sociedades" em relação aos batistas. [314] 

  Como conseqüência, a Ceia do Senhor deveria ser ministrada tão somente aos 

membros de uma igreja local, requisito restritivo em função de uma igreja não poder exercer 

disciplina sobre os membros de outras igrejas locais. O que interessava a Graves era 

    

  "preservar e perpetuar o verdadeiro sentido e simbolismo da Ceia do Senhor como 

uma ordenança da igreja local, para um só propósito -- a comemoração da morte sacrificial de 

Cristo --, e não como uma ordenança denominacional ou como um ato para expressar nossa 

comunhão cristã e pessoal, nem muito menos como uma cortesia para com os outros". [315] 

    

  A partir daí teve início uma série de lutas pelos seus ideais, alguns dos quais 

triunfaram entre os batistas. Embora uns tenham sido rechaçados formalmente, vários foram 

absorvidos imperceptivelmente em suas ênfases. Dessas ênfases, sem dúvida o 

denominacionalismo batista muito lhe deve, mesmo que por antítese. 

  O movimento conseguiu que as igrejas batistas repudiassem a autoridade das igrejas 

não batistas, bem como de seus ministros e de suas ordenanças. Assim, uma igreja batista não 

poderia convidar um pastor pedobatista para ocupar seu púlpito. Já que uma igreja verdadeira 

é aquela composta de crentes batizados (por imersão), as igrejas pedobatistas não poderiam 

ser reconhecidas como igrejas verdadeiras, mas apenas como sociedades religiosas; seus 

ministros não tinham autoridade para pregar e nem deveriam ser chamados de ministros do 

Evangelho. [316] 

  Consideradas as doutrinas batistas acerca da Bíblia, do homem, da salvação, da 

moralidade e igreja, pode-se passar a tratar de sua teoria política, centrada no princípio da 

separação entre igreja e estado, do qual decorrem dois valores onipresentes no pensar batista: 

um visceral anticatolicismo e uma visão reducionista da missão da igreja. 

  Comece-se por definir a compreensão do princípio do estado laico, filho do desejo da 

liberdade religiosa. 

  Em meio a um ambiente hostil, os colonos batistas de Plymouth reafirmaram que "o 

governo da igreja deve ser totalmente pelas leis de Cristo, exercitado em seu nome e não pelo 

braço secular. [317]A declaração de Greenvile também repetiu o mesmo princípio, ao dizer 



que só Deus é o senhor da consciência, pelo que as ordenações humanas não podem 

contrariar sua palavra, neste sentido. O dever da resistência aos tiranos aparece 

discretamente: a sujeição ao poder civil está condicionado às leis legítimas. [318]A 

Confissão de New Hampshire mantém a restrição, mas a limita mais explicitamente ao 

campo religioso. Deve-se orar e obedecer às autoridades, "exceto nas coisas opostas à 

vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo".[319] 

  A ausência de liberdade religiosa, que não era meramente retórica, [320]colocou os 

batistas na trincheira da sua defesa. 

  A doutrina, já expressa nas confissões inglesas de fé e aceitas pelos colonos, levou os 

batistas a radicalizar o princípio da separação do Estado. É isto que explica sua teoria 

política, desenvolvida em solo americano, bem como sua prática aí vivida. 

  A confissão de fé dos "pais da Plymouth Colony" já estabelecia que "o governo da 

igreja deve ser totalmente pelas leis de Cristo, exercitado em seu nome e não pelo braço 

secular". Conseqüentemente, fora dos padrões vigentes, "os ministros do evangelho devem 

ser sustentado por suas leis" e "não por taxas e obrigações impostas pelo poder civil". [321] 

  Quando começou a guerra revolucionária, os batistas, aparentemente diferente do que 

determinava suas crenças, se associaram imediatamente ao lado americano, não sem 

surpresa, censura e discussão interna. Evidentemente, não houve unanimidade no primeiro 

momento, o que explica o esforço de Backus por justificar a opção. Sua explicação, oferecida 

no calor da hora, é suficiente para entender o que aconteceu. Os batistas se engajaram desde a 

primeira hora porque nas colônias eram "geralmente oprimidos" e sofriam mais do que 

sofreram na Grã-Bretanha. Motivos não lhes faltavam, todos de matiz religioso: 

    

  "1. Quando os episcopais tiveram todo o poder de governo, nunca permitiram aos 

outros a liberdade que nós experimentamos aqui. Na Inglaterra, todos são taxados em seu 

culto e ninguém é admitido a cargos civis se não for membro de sua igreja. Na Virgínia, eles 

prenderam cruelmente ministros batistas apenas por pregarem o evangelho (...) sem licença 

de suas cortes, até que foram compelidos a desistir disto. Disto temos evidência 

incontestável. Portanto, não poderíamos ter qualquer esperança racional de qualquer 

vantagem em nos associar com eles. 

  2. O pior tratamento que encontramos aqui veio dos mesmos princípios, e muito dele 

das mesmas pessoas, enquanto a guerra americana se fazia. Muitas provas disto já foram 

dadas e muitas estão à mão se necessário. 

  3. O primeiro ministro batista na América publicamente sustentou que todo governo 

justo é fundado no pacto, expresso ou implícito, que é igualmente aplicável sobre 

governantes e governados; logo nenhum oficial, seja ele por sucessão ou por eleição, (...) vai 

além desta comissão. Quando, então, nossos cidadãos adotam estes princípios e se opõem às 

pretensões arbitrárias, evitaríamos nós de nos associarmos com eles? (...) 

  4. Estas pretensões nos pareceram absolutamente injustas e uma violação direta das 

regras imutáveis da verdade e da igualdade; de modo que a concordância com eles traria 

culpa sobre nossas consciências (...). Embora pesadas correções fossem esperadas, uma forte 

esperança foi gerada de livramento final para esta terra; os bons efeitos poderiam até retornar 

ao povo que agora invadiu nossos direitos". [322] 

    

  A atitude dos batistas fica evidenciada no comportamento da Associação Batista 

Geral da Virgínia, que, em 1775, tomou duas providências. Ao mesmo tempo em que pediu 

para pregar às tropas, ofereceu orações para a vitória do exército americano. "Alarmados 



com a chocante opressão" imposta pelas "hostes britânicas", com "cruel usurpação", 

consideravam prudente que os batistas atuassem, certos de que "era legítimo ir à guerra" para 

oferecer "resistência militar contra a Grã-Bretanha, diante de sua injusta invasão e tirânica 

opressão e repetidas hostilidades contra a América". Como muitos batistas se alistaram na 

guerra, a Associação pediu para lhe ser possível pregar durante a campanha "sem 

molestamento ou abuso". [323] 

  O documento termina assim: 

    

  "Concluímos com nossas sinceras orações ao Deus Altíssimo por sua bênção divina 

sobre todos os patriotas (...), para o bem da humanidade e da liberdade americana e para o 

sucesso de nossos exércitos em defesa de nossas vidas, liberdades e propriedades". [324] 

    

  A preocupação dos batistas era, pela independência, garantir sua liberdade religiosa. 

[325] De modo algum, admitiam uma religião estabelecida, que "reduz a religião ao nível dos 

princípios da política estatal e faz dos oficiais da igreja ministros de estado". [326] 

  Isto levou, por exemplo, o pastor batista John Allen a pregar um sermão na presença 

do Secretário de Estado para as Colônias, em 1772, acerca das "belezas da liberdade", no 

qual afirmou, entre outras coisas: 

    

  "A liberdade é o direito natural dos americanos. (...) Aqueles que oprimem os 

americanos devem ser grandes inimigos da lei da natureza. (...) Oh América! América! não 

permita que seja dito que desististe da Grande Causa e tenha se submetido à tirania 

ministerial inglesa". [327] 

    

  A experiência estabeleceu o conceito da competência individual, que seria mais tarde 

desenvolvida, nestes termos, por Edward Mullins, nos Estados Unidos, [328]e A.B. 

Langston, no Brasil. Em 1791, Leland escreveu: 

    

  "Cada indivíduo deve dar conta a Deus e, portanto, todo homem deve ter a liberdade 

de servir a Deus no caminho em que melhor a reconcilia com a sua consciência. Se o governo 

pode responder pelos indivíduos no dia do julgamento, pode controlar os homem em 

questões religiosas; se não pode, deve deixá-los livres. (...) Religião é um assunto entre Deus 

e os indivíduos. As opiniões religiosas de homens não são objetos do governo civil e nem 

está em nenhum caso sob controle". [329] 

    

  O clima contribuiu para fortalecer o princípio batista. Um dos pregadores-pensadores 

mais significativos da história americana, Backus escreveu, em 1779: 

    

  "Todos os homens nascem igualmente livres e independentes e têm certos direitos 

naturais, inerentes e inalienável, entre os quais estão usufruir e defender a vida e a liberdade, 

adquirindo, possuindo e protegendo a propriedade e possuindo e obtendo felicidade e 

segurança". [330] 

    

  A conclusão era lógica, convicto de que o fim do governo civil é buscar o bem dos 

governados, tarefa ditada tanto pela razão quanto pela revelação. [331] 

    

  "Os governantes civis estão muito longe de qualquer direito de impor qualquer pessoa 



ou pessoas para julgar outras nestes assuntos e forçar seus julgamentos com a espada, que seu 

poder deve ser exercido para proteger todas as pessoas e sociedades, dentro de sua jurisdição 

de ser injuriado ou interrompido em seu livro usufruto deste direito". [332] 

    

  Em 1783, ele já tinha escrito que "o cristianismo é a obediência voluntária à vontade 

revelada de Deus". Por isto, tudo o que for contrário a este princípio da voluntariedade 

constitui-se em "anticristianismo". Assim, os invasores dos direitos religiosos estão se 

autocondenando e agindo contra a felicidade, meta dos governos. [333] 

  Numa petição ao Congresso da Virginia, em 1786, definiram de modo cabal a teoria 

política dos batistas: 

    

  "A religião ou a obrigação que devemos ao Criador, a maneira de cumpri-la, deve ser 

dirigida somente pela razão e convicção, não pela força ou violência. (...) 

  As igrejas do Novo Testamento, como humildemente concebemos, são, ou deveriam 

ser, estabelecidas pela Legislatura do Céu, e não por poder terreno, pela Lei de Deus e não 

pela Lei do Estado; pelos atos dos Apóstolos e não pelo Atos de uma Assembléia". [334] 

    

  Foi esta posição que explica a atitude anticatólica. Nisto, não inovavam, nem estavam 

sozinhos. O catolicismo era visto como agente estrangeiro. Depois que os americanos se 

libertaram do jugo britânico, iriam agora se deixar dominar pelo romano? 

  A segunda confissão de Londres nega ao papa a chefia da igreja, já que ele é o 

anticristo, "o homem do pecado e filho da perdição, que se exaltou na igreja contra Cristo". 

[335]O "Orthodox Creed", ao apresentar suas doutrinas, condena frontalmente aquilo que 

chama de "erros" católicos, especialmente quanto ao batismo de crianças. [336] 

  O problema se tornou agudo quando, por força dos grandes contingentes migratórios 

a partir de 1840, o catolicismo também passou a crescer em solo americano. [337]Havia um 

sentimento americano de que seu nacionalismo era ameaçado pelo catolicismo. Numa 

eleição realizada, por exemplo, em Illinois, em 1856, o lema era: "Deixe que os americanos 

governem os americanos". [338] 

  Este medo da Igreja Católica foi pervasivo na história colonial americana. Em 1641, 

por exemplo, a Colônia da Virginia determinou que nenhum "papista" poderia assumir 

cargos públicos. [339] 

  O medo era americano, protestante e batista, pelo que a expulsão dos jesuítas, os 

principais agentes dos déspotas (papas) estrangeiros, no dizer do congregacional inventor 

Samuel Morse (1791-1872), [340]foi muito bem recebida. Para ele, escrevendo em 1835, era 

fato que a Igreja Católica se opunha ao republicanismo democrático, portanto, "como sistema 

político e religioso, oposto à liberdade civil e religiosa e, conseqüentemente, à nossa forma 

de governo". [341] 

  Josiah Strong (1847-1916), escrevendo meio século depois, insistiu no mesmo 

argumento, ao ver que os "romanistas alienígenas", que buscam a cidadania americana, na 

verdade prestam completa obediência ao papa em lugar de "renunciar toda aliança a qualquer 

príncipe, potentado, estado ou soberania estrangeiros", como exigido pelas leis. Para ele, 

havia "uma diferença irreconciliável entre os princípios papais e os princípios fundamentais 

de nossas instituições". O fundamento é simples: "o governo popular americano é uma 

espécie de autogoverno". [342] 

  Já em 1836, seria empregada uma estratégia também adotada posteriormente no 

Brasil: um panfleto anônimo narrava a experiência de um(a) ex-católico(a), que garantia "ser 



ignorante das Escrituras", embora estivesse "vários anos sob a direção dos católicos". 

Testemunha o convertido: "Não ouvi qualquer apelo à Bíblia como autoridade, mas fui 

ensinado, tanto por preceito quanto por exemplo, a receber como verdade tudo o que fosse 

dito pelos sacerdotes". [343] 

  A partir de 1850, várias sociedades foram organizadas para resistir ao papado e 

mostrar seu efeito deletério sobre a sociedade. Uma delas, "The american Society to Promote 

the Principles of the Protestant Reformation", pretendia agir como uma Home Missionary 

Society para 

    

  "difundir informações corretas sobro e as distinções entre o protestantismo e o 

papado, suscitar entre os protestantes um senso de sua tarefa em referência aos romanistas e 

usar todos os métodos evangélicos para converter os papistas ao cristianismo através de 

conferências e a disseminação de folhetos e livros adequados sobre a controvérsia 

romanista". [344] 

    

  Este ideário era também batista: 

  . "os batistas têm sido os únicos intérpretes adequados da Reforma"; 

  . "os batistas têm fornecido à civilização americana a mais espiritual interpretação do 

cristianismo que o mundo tem visto"; 

  . "os batistas têm exibido perante a civilização americana o mais notável exemplo de 

unidade denominacional"; 

  . "os batistas contribuíram para a civilização americana com a idéia completa da 

liberdade"; 

  . "os batistas têm fornecido os análogos espirituais de todo o nosso sistema político. 

Foram eles que proveram as idéias morais e espirituais sobre as quais se levanta a nossa 

estrutura política. Ora, há dois princípios que sumarizam a teoria política da república 

americana, e ambos se reduzem a um, que é a competência dos cidadãos para tratarem dos 

seus destinos políticos". 

  Por isto, após estas considerações e a partir das confissões já sintetizadas e de 

contribuições teológicas produzidas no período, pode-se elaborar o seguinte quadro 

esquemático da teologia batista no século 19, época em que os missionários batistas 

começaram a vir para o Brasil. 

    

    

    

  Quadro 7 

  PRINCÍPIOS DA TEOLOGIA BATISTA AMERICANA ATÉ O SÉCULO 19 

    

  SÍNTESE                            a competência exclusiva do indivíduo 

  FONTE                            Bíblia como regra infalível para a fé e para a prática 

  ANTROPOLOGIA              depravação total do homem a partir da queda 

  SOTERIOLOGIA              compromisso (tenso) entre predestinação e livre-arbítrio 

  MORALIDADE              taborismo (ênfase na santificação) 

  ECLESIOLOGIA              igreja como comunidade local de regenerados (batismo 

por imersão) 

  TEORIA POLÍTICA              radical separação entre Estado e igreja 

    



    

  PRIMEIRA CONCLUSÃO 

  Como estava, então, o protestantismo americano ao final do século 19? 

  Em certo sentido, o século fechou forjado pela discórdia doutrinária e pela erosão da 

prática religiosa, como diz Richard Wolf. 

    

  "Os princípios calvinistas passaram a ser usados pelos porta-vozes do 

conservadorismo para fortificar a doutrina do individualismo radical que drasticamente 

estreitou o sonho [americano], promovendo a auto-preocupação e contribuindo para o 

surgimento de uma tendência isolacionista. O calvinismo secara e nenhuma outra visão 

religiosa do destino da América exerceu uma influência dominante. Os ideais igualitários e 

pragmáticas do liberalismo americano ganharam a aceitação geral: a justiça das obras 

suplantara a graça divina e os resultados práticos e não os padrões transcendentes 

tornaram-se o critério para a conduta. No entanto, faltaram a estes princípios operantes uma 

estrutura básica; uma nova filosofia era necessária para apoiar a interpretação humanística e 

materialista do sonho americano como "boa vida". [345] 

    

  Se isto é verdade, o século 19 era otimista e fazia uma avaliação muito positiva de si 

mesmo. O mesmo acontecia com o protestantismo e com os batistas. Eles se viam cheios de 

vitalidade. Por isto, eles se lançaram a uma empreitada mundial, que o batista Francis 

Wayland (1796-1865) definiu assim, num sermão em 1824: "Nosso campo é o mundo. Nosso 

objetivo é realizar uma completa revolução em toda a raça humana". [346] 

  Este protestantismo que se lançou para conquistar o mundo tinha algumas 

características que o distinguem do protestantismo europeu. Assim, ao final do século 19, o 

entendimento da corrente majoritária do protestantismo é indispensável para a compreensão 

do protestantismo brasileiro. 

  Essas características podem, em resumo, ser assim nomeadas: entronização do 

princípio da liberdade religiosa, gestação de um tipo de religião civil, instrumentação 

utilitária do individualismo, desenvolvimento de uma consciência denominacionalista 

anticatólica, a formação do espírito missionário e a subjugação da razão à sua dimensão 

prática. 

    

    

  . entronização do princípio da liberdade religiosa 

  Como já salientado, a nação americana enquanto tal nasceu lutando pela liberdade 

religiosa. O ideal, nascido entre os puritanos radicais da Inglaterra e da Holanda, não se 

concretizou nas colônias, já que o grupo hegemônico não era separatista e transpôs o modelo 

de igreja estabelecida. Parte do engajamento protestante se deve ao interesse defenestrar esta 

possibilidade. 

  Nesta luta, a atuação dos batistas [347]foi determinante, já que, por razões óbvias, 

anglicanos e congregacionais pretendiam uma igreja nacional; luteranos, católicos e 

reformados alemães e holandeses estavam em mui pequeno número para serem levados em 

conta e os presbiterianos estavam envolvidos em discussões internas de doutrinas e 

estratégias. 

  O resultado foi a realização, especialmente a partir da independência, do princípio de 

separação radical entre religião e fé, entre igreja e estado, com a aceitação de todas as 

confissões religiosas. Desde então, a primeira emenda à Constituição determina que o poder 



legislativo americano simplesmente não fará qualquer lei para estabelecer uma religião ou 

para proibir o seu exercício. 

  A experiência americana cristaliza o que pedira Leland, em 1791, como já citado: a 

"religião é um assunto entre Deus e os indivíduos", razão por que as crenças de um indivíduo 

não devem ser objeto de qualquer controle por parte do poder civil. [348] 

  Não é preciso dizer que o pai deste ideário foi Locke. Uma comparação, que não 

objeto do presente esforço, entre o que pensador inglês e alguns teólogos batistas disseram 

acerca do princípio de separação entre igreja e estado seria revelador. A síntese do 

pensamento lockeano parece tirada de um porta-voz protestante:  

    

  "Não cabe ao magistrado civil o cuidado das almas, nem tampouco a quaisquer outros 

homens. (...) O cuidado das almas não pode pertencer ao magistrado civil, porque seu poder 

consiste totalmente em coerção. Mas a religião verdadeira e salvadora consiste na persuasão 

interior do espírito, sem o que nada tem qualquer valor para Deus, pois tal é a natureza do 

entendimento humano, que não pode ser obrigado por nenhuma força externa. (...) O poder 

civil não deve prescrever artigos de fé, ou doutrinas, ou formas de cultuar Deus, pela lei civil. 

(...) Ninguém, portanto, nem os indivíduos, nem as igrejas e nem mesmo as comunidades têm 

qualquer título justificável para invadir os direitos civis e roubar a cada um seus bens terrenos 

em nome da religião". [349] 

    

  É esta visão, através do pensamento norte-americano e francês, que repercutirá no 

Brasil com força a partir do pensamento de Rui Barbosa, expresso na fórmula "uma igreja 

livre num estado livre" e presente na Constituição de 1891. 

    

  . gestação de um tipo de religião civil 

  A luta pela liberdade religiosa determinou o princípio da separação entre igreja e 

estado, mas não evitou o desenvolvimento de um certo tipo de religião civil. 

  Sem dúvida, a idéia estava subjacente à noção de pacto. Desde a Nova Inglaterra, os 

colonos se entendiam como constituindo o novo Israel de Deus, cujo apoio seria o 

sustentáculo de uma nação a ser construída sobre a colina, como fora a Jerusalém bíblica. 

Como escrevera Winthrop, a tarefa era um ato de obediência à uma comissão dada por Deus. 

A idéia perpassou a colônia, sendo realçada na Guerra de Independência na Guerra da 

Secessão. Como diz Bellah, esta autocompreensão tinha, ao mesmo tempo, um conteúdo 

social e coletivo, mas também um elemento individual e voluntarista, a partir da concepção 

de "um deus absoluto objetivo como revelado nas Escrituras". [350] 

  Diante desta realidade, o protestantismo tergiversou entre aceitar acriticamente este 

tipo de religião civil secularista e messiânica e "sustentar a crença sagrada e evitar as 

tentações da idolatria, recordando aos homens os ideais do país e pregando que o Deus de 

Israel é juiz de todas as nações". [351] 

  Desta herança, só o messianismo, na sua vertente missionarista, chegou ao Brasil.  A 

religião civil aqui é de outra cepa, em decorrência da colonização católica. [352] 

    

  . fortalecimento do princípio do individualismo 

  Este fortalecimento decorreu da ascese calvinístico-puritana, com o surgimento do 

voluntarismo e uma renovação da piedade em direção à perfeição pessoal 

  Como já se observou, o individualismo é filho de uma combinação das doutrinas 

luteranas da justificação pela fé e do sacerdócio universal de todos os crentes. Se em Lutero, 



a salvação era de e pela graça, no calvinismo, especialmente na versão puritana, sua posse 

pela fé era evidenciada por uma vida vivida para a glória de Deus, em nome da qual se podia 

tanto "prosperar neste mundo quanto conquistar o Reino dos Céus". [353]Os puritanos 

acreditavam que era intenção (vontade, na linguagem teológica) de Deus, com o qual se 

podia cooperar, melhorar a vida dos homens na terra. [354]O trabalho passava a ter uma 

dignidade sagrada. 

  Nos EUA, as mesmas convicções permaneceram e foram desenvolvidas. Esse 

individualismo tornou-se ainda mais utilitário, gerando um certo tipo de voluntarismo de 

associações, de um lado, e um tipo de radical privatização da experiência religiosa, de outro. 

[355] 

  Especialmente a partir da contribuição pietista ao puritanismo, o princípio 

voluntarista permitiu às igrejas locais, às denominações e as sociedades realizarem seus 

trabalhos, ao inculcar nelas a noção de que poderiam pelo trabalho individual realizar os 

feitos a que se propunham. 

  Com o pietismo, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes teve como corolário a 

insistência sobre a responsabilidade de uns pelos outros. Os crentes não só estudavam juntos 

a Bíblia como se exortavam e se recordavam mutuamente acerca de responsabilidades. [356] 

  Esta visão acerca da responsabilidade humana ganhou contornos novos a partir da 

decisiva experiência dos grandes despertamentos espirituais. A doutrina da predestinação 

teve que ser reinterpretada para dar lugar à ação humana. No calvinismo clássico, toda ênfase 

estava colocada na soberania de Deus, com diminuto espaço para a liberdade e a 

responsabilidade humana. Como poderia o homem responder à iniciativa salvadora de Deus? 

Na tradição de Westminster e Dort, para Jonathan Edwards, Deus, por uma decisão soberana, 

tornou a vontade humana capaz de responder à sua graça. Em resumo, Deus inclinou a 

vontade humana para tornar o homem capaz de responder à salvação que oferece. [357] 

  O calvinismo estava prestes a se fundir com o arminianismo, particularmente quanto 

ao lugar do indivíduo. Isto se tornou possível com o pietismo, especialmente o wesleyano, 

que acabou adotado nos EUA, convivendo numa tensão permanente com a herança 

calvinista. Para Wesley, a perfeição cristã pessoal era recebida instantaneamente pela fé, 

através da conversão, e confirmada pelo testemunho do Espírito Santo. 

[358]Paradoxalmente, a conversão instantânea é uma forma de afirmação da liberdade 

humana. 

  No entanto, não se pode pôr de lado que o ensino wesleyano acerca da eleição era 

completamente tributário do arminianismo que, apenas em alguns aspectos, é antitético ao 

calvinismo. A antropologia de Wesley é a antropologia de Agostinho, vale dizer, a 

antropologia de Calvino. Mesmo alguns ensinos wesleyanos acerca da santidade já estavam 

presentes em algumas confissões batistas de fé. A tradição pietista não pode ser vista como 

uma invenção de Spener ou Wesley. Foi o levantamento de alguns valores já presentes. 

  Isto explica, por exemplo, a aceitação da mensagem neopietista dos grandes 

despertamentos. A discussão que se travou em torno deles foi mais quanto ao método do que 

ao seu conteúdo. [359] 

  Não foi preciso mudar-se a teologia para aceitar a pregação de Finney, por exemplo. 

Havia uma teologia para a liberdade e para a responsabilidade humana, que o calvinismo 

ortodoxo parecia obliterar. 

  Os avivamentos são filhos do princípio voluntarista aplicado à perfeição cristã. O 

voluntarismo é puritano. O perfeccionismo, também. O que o neopietismo fez foi 

reinterpretar o puritanismo, reforçando-lhe o individualismo, especialmente ao destacar a 



experiência da decisão pessoal. 

    

  . desenvolvimento de uma consciência denominacionalista 

  Esta consciência foi gerada por uma necessidade de organização para defesa contra a 

ausência de liberdade e para o crescimento interno, e alimentada permanentemente por um 

espírito de repúdio ao catolicismo 

  As denominações não são propriamente uma invenção americana mas elas ganharam 

aí tamanha força que parecem ser. As origens do denominacionalismo podem ser colocadas 

na emergência das nações na virada do período medieval para o moderno. Como mostrou 

H.R. Niebuhr, as denominações tiveram originariamente um caráter étnico como as nações. 

[360]Assim, "as fontes básicas do denominacionalismo americano devem ser procuradas da 

história européia das igrejas que imigraram para o novo mundo". [361] 

  Não há dúvida que o denominacionalismo, especialmente por suas conseqüências, 

constituiu-se numa contribuição americana ao cristianismo mundial. Sua base era o princípio 

voluntário, subjacente ao de separação entre igreja e estado. [362] 

  Esta ênfase à religião laica tornou o protestantismo americano visceralmente 

anticatólico, como já mostrado. Pouco adiantou a advertência de Philip Schaff, em 1845, de 

que o maior inimigo do protestantismo "não era a Igreja de Roma, mas a praga das seitas, não 

um papa único da cidade das sete colinas, mas os incontáveis papas -- germânicos, ingleses e 

americanos, que se deliciam em escravizar os protestantes uma vez mais à autoridade 

humana". [363] 

    

  . desenvolvimento de um espírito de expansão missionária 

  Isto ocorreu a partir de sua descoberta como mandato divino pelos batistas ingleses 

do século 18 e fortalecida pelo messianismo norte-americano (que já estava presente na 

Inglaterra) 

  Evidentemente, o formato do protestantismo se constituiu a partir de sua visão 

denominacionalista voltada para uma espécie de fim para si mesmo: o crescimento interno, 

buscado como uma forma de superação dos outros grupos. Uma das expressões do 

denominacionalismo foi o desenvolvimento de uma consciência missionária, que não foi 

uma descoberta americana, mas inglesa. [364]As notícias sobre Carey incendiaram o 

imaginário protestante dos EUA. No messianismo americano (com a chamada para si do 

papel de conquistar o mundo, como queria Wayland), a idéia ecoou com uma revolução no 

protestantismo americano. Como na Inglaterra, houve violentas controvérsias em várias 

denominações, motivadas pela introjeção da doutrina calvinista da eleição. Constituídas 

sociedades missionárias interdenominacionais, as igrejas se lançaram à empreitada como se 

estivessem numa guerra para conquistar tanto os Estados Unidos [365]quanto o mundo. 

[366] 

  Esta característica moldou o protestantismo inglês, norte-americano e brasileiro. 

    

  . subjugação da razão à sua dimensão prática 

  Esta atitude gerou posições paradoxais, como um certo antiintectualismo, derivação 

das crenças da razão e ênfase ao ensino. 

  Em solo americano, um dos primeiros esforços dos colonizadores foi abrir escolas 

para seus filhos. Como observou Moses C. Tyler, na América pioneira, 

    

  "as árvores cortadas mal haviam começado a apodrecer em seus primeiros campos de 



lavoura, o uivar noturno do lobo era ouvido nos seus povoados, e eles haviam cuidado para 

que mesmo naquela região selvagem seus jovens pudessem imediatamente iniciar-se no 

estudo de Aristóteles, Tucídides, Horácio, Tácito e da Bíblia hebraica". [367] 

    

  As universidades, mesmo aquelas fundadas e mantidas por igrejas, mantiveram a 

liberdade na expressão da opinião e na orientação da pesquisa. Nelas o racionalismo europeu 

se disseminou amplamente, com ataque à própria religião. Em meio a este território sem 

limites entre razão e fé, os teólogos protestantes se esforçaram para mostrar a inexistência de 

contradições entre as duas vertentes da condição humana. Edwards, por exemplo, não 

aceitava a separação entre "coração" (heart) e "mente" (head). 

  O conceito de razão foi assim reinterpretado a partir de duas percepções. De acordo 

com a primeira, os protestantes aceitam a razão, mas não de modo absoluto, já que ela 

também está condenada pelo pecado. Só com a razão o homem não pode alcançar a salvação. 

Backus o exprimiu muito bem: "os homens freqüentemente colocam o conhecimento 

humano no lugar da fé salvadora no Filho de Deus". [368] 

  Na segunda, ela foi instrumentalizada, para se tornar utilitária, no sentido que 

William James captaria: a razão deve ser um instrumento e não resposta aos enigmas. A 

razão passa a ser vista como devendo ter um valor prático. [369] 

  Isto não é propriamente anti-racionalismo ou antiintelectualismo. [370]Antes, é 

apenas uma razão subjugada, que, talvez, não é mais razão. O fato de a teologia americana 

não ter se desenvolvido como aconteceu com as ciências, é porque a ênfase à decisão pessoal 

diante de Cristo tornava a especulação "pura" uma atividade pouco útil. Em certo sentido, a 

apreensão da doutrina, iluminada pela Bíblia, é resultado da ação do Espírito Santo no 

coração do crente. A ênfase era à presença de Deus no coração e não à teorias acerca dele. 

[371] 

  No entanto, nada mais racional, quase deísta, do que a idéia do pacto. As regras de 

Deus já foram colocadas. Estão no contrato. Estão na Bíblia. Basta segui-las. Este 

seguimento, no entanto, está condicionado à reta interpretação desta Bíblia, o que geraria 

posteriormente o fundamentalismo nas denominações, que não é outra coisa senão a recusa a 

um tipo de racionalismo, baseada na liberdade absoluta, e a afirmação de outro, fundado na 

aceitação de que a verdade está dada.  

    

  . exacerbação da doutrina da natureza espiritual da missão da igreja 

  Durante o drama da escravidão, o protestantismo precisou se defender das lutas 

intradenominacionais. Neste momento, ele se preparava precisamente para se lançar à obra 

missionária no exterior. Da proibição de discutir o assunto passou-se à restauração da 

teologia patrística, especialmente a de Tertuliano, segundo o qual só os assuntos espirituais 

interessam aos cristãos. 

  Uma questão intrigante é como os batistas, "revolucionários" na Inglaterra e 

"militantes" na América puritana na defesa de seus princípios se tornaram tão absenteístas, 

assumindo como exclusivamente espiritual a sua tarefa. 

  É preciso de novo voltar-se ao drama da escravidão, que dividiu praticamente todas 

as denominações. O caso batista, no entanto, ilustra bem a restauração da teologia patrística, 

especialmente a de Tertuliano. 

  Em 1833, os batistas de Londres enviaram uma carta aos seus irmãos de Boston para 

dizer que a escravidão era "anticristã", "degradante" e gerava miséria, injustiça, crueldade e 

infelicidade. O texto conclamava os batistas americanos a lutar para mudar esse estado de 



coisas. Esses batistas (do norte [372]) responderam, lembrando que a escravidão fôra 

instituída pelos britânicos, contra a expressa vontade dos colonos, e que, como não havia um 

Estado federativo, a nação ficava exonerada da acusação de sustentar a escravidão, que só 

poderia ser extinta pela vontade dos escravagistas. Assim mesmo, havia um grau de união 

entre os batistas nos EUA, que não deveria ser ferida, sob pena de prejuízo para a obra 

missionária. 

    

  "Irmãos de todas as partes do país estão unidos à nossa Convenção Geral e cooperam 

no envio do evangelho aos pagãos. Nossos irmãos sulistas são liberais e zelosos na promoção 

de todo empreendimento santo para a extensão do evangelho. Esses ministros e pessoas 

geralmente têm escravos, não porque todos pensam que a escravidão é certa, mas porque ela 

está firmemente arraigada antes de nascerem e porque crêem que a escravidão não pode ser 

abolida de imediato. Estamos certos de que uma larga parte de nossos irmãos no sul se 

alegrarão em ver algum esquema exeqüível para livrar o país da escravidão". [373] 

    

  Na tradição de Allen, [374]um grupo de batistas não ficou satisfeito e enviou outra 

resposta, não com a assinatura de um "Board", mas de 118 participantes de uma convenção, 

realizada também em Boston, em 1835: 

    

  "Nós não tentamos exonerar a nação da culpa de sustentar a escravidão. (...) Nós 

somos verdadeiramente uma nação culpada diante de Deus, ao ferir os direitos inalienáveis 

de muitos de nossos patrícios. (...) É nosso propósito trabalhar, não com as armas da carne 

mas com o poder de Deus para vencer esta e outras obras da impiedade". [375] 

    

  Na tentativa de evitar a divisão, que veio virulenta assim mesmo, em 1844, a Home 

Mission Society decidiu que discutir o assunto da escravidão era "uma contravenção direta 

da letra e do espírito" dos estatutos da Convenção e, mais, era uma "desnecessária agitação". 

[376] 

  Esboçava-se aí a teoria da natureza espiritual da igreja, tão estranha à história anterior 

americana. Em 1845, operada a divisão entre os batistas, a Southern Baptist Convention 

estabeleceu: 

    

  "Nossos objetivos, então, são a extensão do reino do Messias e a glória de nosso 

Deus, não a desunião com algum do seu povo, não a manutenção de qualquer forma de 

administração humana ou direitos civis, mas a glória de Deus o crescimento do reino de 

Messias, na promoção do qual não encontraremos necessidade para abrir mão de nossos 

direitos civis. Nós nunca interferiremos com o que é de César. Nós nunca comprometeremos 

o que é de Deus". [377] 

    

  Assim, a motivação religiosa da militância batista determinou sua adesão à teoria da 

natureza espiritual da igreja. A luta pela liberdade religiosa infundira neles a convicção da 

corrupção do Estado (especialmente no caso das colônias, onde os perseguidos ingleses se 

transformaram em perseguidos americanos). Tudo o que queriam, como ensinou Backus, era 

dar a César o que lhe pertencia, o que significa "não incomodar e não ser incomodado". [378] 

  Agora, que a liberdade estava garantida, a bandeira podia ser arriada. 

  Todos estes valores se aplicam de modo cabal aos batistas, cuja reflexão e prática 

decorre da mesma já referida entronização do princípio da liberdade religiosa. Afinal, eles 



mesmo se autodefiniram como "um povo que ama o Evangelho e que prega o Evangelho" e 

cuja "missão é manter a espiritualidade, a liberdade da alma e a simplicidade religiosa". [379] 

  Falta, no entanto, repetir que os batistas nasceram puritanos na Inglaterra e 

continuaram puritanos nos Estados Unidos. O neopietismo, por exemplo, apenas reforçou 

este puritanismo que, evidentemente, também se transformou, para ficar no mesmo lugar. 

   

 

  5 

    

  O MODO PROTESTANTE BRASILEIRO DE PENSAR 

    

  O protestantismo nasceu da liberdade da consciência individual, cuja conseqüência 

política é a liberdade religiosa; do protestantismo é filha a instrução popular, que constitui a 

grande característica, o principal instrumento e a necessidade vital da civilização moderna; 

ao protestantismo está associada (...) uma exuberância de prosperidade industrial, luxuriante 

e vigorosa como a vegetação dos trópicos, em contraste com os países onde os processos de 

governos católicos, aplicados em seu rigor, cansaram as almas e esgotaram a energia moral 

do povo.  

  (RUI BARBOSA [380]) 

    

   

Como os primeiros Reformadores europeus, que queriam restaurar o mundo e a igreja, 

reiniciando-os numa nova era de liberdade e progresso, e os primeiros colonos 

norte-americanos, que queriam construir uma civilização sobre a colina abençoada por Deus, 

os primeiros protestantes brasileiros almejavam a conversão de todos os cidadãos como porta 

de entrada para a civilização, contra a barbárie do atraso. 

  O Brasil foi pensado como tendo sido forjado pela ausência criada pela presença de 

uma Roma distante. A chegada do protestantismo foi interpretado como uma ação do espírito 

de Deus sobre esta cultura, para redimi-la e impulsioná-la ao progresso. 

  Assim, o nascimento do protestantismo no Brasil faz parte também de um movimento 

histórico, por fatores independentes ligados à descoberta do(s) continente(s) 

latino-americano(s), como natureza a ser explorada, terra a ser cultivada, economia a ser 

perifericizada, cultura a ser dominada e povo a ser convertido. 

    

  PARA UMA TIPOLOGIA GENÉTICA DO PROTESTANTISMO 

  Por isto, pode-se pensar na introdução do protestantismo no Brasil como fruto de 

cinco aproximações. [381] 

  A primeira entrada, ocorrida nos séculos 16 e 17, bem poderia caracterizar um certo 

protestantismo de piratas, já que foi contemporânea dos primeiros esforços colonizatórios, 

quando cobiçaram nossas costas navios inlusos, inclusos neles piratas europeus, muitos deles 

protestantes; [382]viajantes, alguns dos quais (como Hans Staden, Alexander von Humboldt, 

Carlos F. P. von Martius, entre outros) protestantes, interessados em estudar 

(cientificamente) a fauna (a humana -- indígena -- inclusive) e a flora da terra; e membros de 

empreendimentos colonizadores heterodoxos: os huguenotes da "França antártica" (1555) e 

os calvinistas da Igreja Evangélica Holandesa do Nordeste (1630-1645). Esses protestantes, 

calvinistas (quase) todos, talvez certos da in-predestinação natural dos trópicos, não 

deixaram qualquer vestígio de comunicação de sua fé. 



  A segunda, já no século 19, foi um protestantismo de estrangeiros desenvolvido por 

técnicos, funcionários de missões diplomáticas, marinheiros, colportores, etc., para quem era 

providenciado serviço religioso em suas línguas. [383] 

  O terceiro decorreu na imigração para o Brasil a partir do século 19. Este 

protestantismo de imigração surgiu como uma conseqüência direta do esforço colonizatório, 

por meio do incentivo à vinda de mão-de-obra da Europa para cultivar o solo brasileiro. Esses 

imigrantes eram (muitos) protestantes: ingleses anglicanos (1810) espalhados pela região 

costeira, [384]suíços luteranos no Rio de Janeiro (1824) e alemães luteranos (1863) 

principalmente no sul, nos primórdios; [385]norte-americanos batistas (1870) em São Paulo 

[386]e letos em Santa Catarina (1892) . [387] 

  Esses protestantes (bem como os estrangeiros), congregados em colônias (muitas 

delas ainda existentes) fechadas ou semi-fechadas, tinham na fé um elemento de sua 

formação, trazendo-a para cá e cultivando-a aqui; [388] conquanto isto pudesse acontecer, 

não a comunicaram aos brasileiros, embora tenham contribuído, só por sua presença, para 

uma aceitação de outra forma de protestantismo posteriormente. 

  Por certo, devido também a alguma influência do movimento migratório, teve início a 

partir da segunda metade do século 19, um novo tipo de protestantismo, novo não quanto à 

doutrina, mas quanto ao projeto para o Brasil. Este protestantismo de missão estabelecida 

surgiu, portanto, como fruto da iniciativa das sociedades missionárias estabelecidas, que 

enviam e assalariam missionários. Vieram agentes congregacionais (Robert R. Kalley, em 

1855, no Rio de Janeiro), presbiterianos (Ashbel G. Simonton, em 1859, no Rio de Janeiro), 

metodistas (John J. Ranson, em 1878, no Rio de Janeiro), batistas (William B. Bagby e 

Zachary C. Taylor, em 1882, na Bahia) e episcopais (Lucien L. Kinsolving e Watson Morris, 

em 1890, no Rio Grande do Sul). 

  A última etapa do estabelecimento protestante no Brasil se inicia ainda na República 

Velha, com a chegada de missionários estrangeiros sem um suporte institucional estrangeiro 

regular e, por isto, dispostos a viver "pela fé". [389]Eles acabaram formando igrejas como as 

pioneiras Congregação Cristã no Brasil (fundada por Luigi Francescon, em 1910, no Paraná) 

e Assembléia de Deus (iniciada por Daniel Berg e Gunnar Vingren, em 1910, no Pará). O 

movimento se desenvolveria consideravelmente a partir dos anos 30, com ramificações e 

sub-ramificações. 

  O estatuto jurídico do protestantismo foi se alterando aos poucos, tendo sido 

permitido no Reinado, tolerado no Império e livre na República. 

  No final do período colonial, o artigo XII do Tratado do Comércio e Navegação, 

assinado em 1810 por Portugal e Inglaterra, oferecia aos súditos britânicos e aos outros 

estrangeiros uma 

    

  "perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço 

divino em honra do Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer 

nas suas igrejas e capelas, (...) contanto porém que as sobreditas igrejas e capelas sejam 

construídas de tal modo que externamente se assemelhem a casas de habitação; e também 

que o uso dos sinos não lhes sejam permitido para o fim de anunciarem publicamente as 

horas do serviço divino, [comprometendo-se todos a] se conduzirem com ordem, decência e 

moralidade e de modo adequado aos usos do país, e ao estabelecimento religioso e político". 

[390] 

    

  A Constituição de 1824, para garantir a religião (católica) do Estado, manteve a 



tolerância de 1810. O Código Criminal buscava defender até os cultos acatólicos, proibindo 

que se viesse a "abusar ou zombar de qualquer culto estabelecido" e a se "propagar (...) 

doutrinas que diretamente destruam as verdades fundamentais da existência de Deus e da 

imortalidade da alma", [391]pechas que não se lhe podiam imputar. 

  O decreto 119-A do governo provisório estabelecia em 1890 que a todas as confissões 

religiosas pertencia "por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo sua 

fé e não serem contrariados nos atos particulares ou públicos", a todos cabendo "o pleno 

direito de se constituírem e viverem coletivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, 

sem intervenção do poder público". [392] 

  O protestantismo de missão estabelecida (descartadas, pois, as outras formas 

permanecentes: protestantismos de imigração e de missão de fé) viveu uma crise perene de 

identidade, em duas direções: numa, o ser cristão; noutra, o ser brasileiro. 

  Para simplificar, o Brasil conhece, quanto à matriz motriz, alguns protestantismos: 

    

  . o luteranismo (que são dois: o germano/brasileiro e o 

germano/norte-americano/brasileiro); 

  . o anglicanismo (que é a Igreja Episcopal do Brasil); 

  . o presbiterianismo (que são muitos, entre os quais: Igreja Presbiteriana do Brasil, 

Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana 

Unida); 

  . o congregacionalismo (que é a Igreja Fluminense); 

  . o movimento batista (em várias convenções, entre as quais a Brasileira e a 

Nacional), e 

  . o metodismo (na Igreja Metodista do Brasil e outras). 

    

    

  Para se desenvolver, o protestantismo organizou a sua pedagogia em torno de quatro 

espaços: o templo (o centro da vida religiosa), a escola (extensão para servir de meio: a 

educação, para a colimação de um fim: a conversão), a praça (palco a partir de onde se atrai 

para a mensagem e para o templo) e o prelo (para a auto e para a hetero-evangelização). 

  O interesse aqui se centrará neste último meio, através do qual, evidentemente, esses 

protestantismos (exceção para o anabatismo, cuja permanência praticamente se resume ao 

menonismo, presente também no Brasil) ofereceram uma leitura da vida brasileira. Antes, 

porém, é preciso ver os contornos desta ótica, toda (exceto para os casos do luteranismo, e do 

episcopalismo e do anabatismo) urdida no seio do calvinismo euro-americano. 

Presbiterianos, batistas, metodistas e pentecostais (os grupos numericamente mais 

significativos) bebem no mesmo balde de um calvinismo transformado e no qual não há lugar 

real para a teologia da dupla predestinação, mas há para a de um mundo como teatro da glória 

de Deus, que dirige a história fundado em sua soberania. 

    

  O LOCUS DO PENSAMENTO PROTESTANTE BRASILEIRO 

  Embora, de certo modo, o pensamento dos protestantes brasileiros esteja menos nos 

livros dos seus teólogos e mais nos hinos que (muitos) cantam e nos jornais que (poucos) 

lêem, será preciso, para entendê-lo, dirigir o esforço primeiro no sentido da reflexão 

sistematizada e, depois, para a prática desta teologia. 

  A história da editoração evangélica se confunde com a história do próprio 

protestantismo brasileiro. O início das atividades editoriais coincide com a chegada dos 



primeiros missionários. Esses estrangeiros encontravam em livros, folhetos e jornais o meio 

pelo qual, além de evangelizar e doutrinar, podiam se apresentar ao público brasileiro. O 

paradigma foi sempre o mesmo. A primeira estratégia foi escrever para os jornais regulares já 

existentes. A segunda foi fundar os seus. A terceira foi publicar folhetos e livros. As revistas 

(para uso interno) vieram depois. [393] 

  Neste século e meio de protestantismo brasileiro, o cenário editorial foi pontuado 

pelo esforço missionário. A produção editorial continua sendo um campo de missão. 

Seguindo o desenvolvimento das denominações, o primeiro momento foi dominado por 

casas editoriais dirigidas por missionários e a serviço das denominações. A Juerp 

(primeiramente Casa Publicadora Batista) é o exemplo típico disto e é a maior editora 

evangélica do país. Num segundo momento, a partir dos anos 60, surgiram missões 

específicas de produção editorial, de que são exemplos as editoras Betânia e Vida, que não 

estão ligadas a nenhuma denominação. Ao mesmo tempo, começaram a aparecer editoras de 

propriedade individual, de que é exemplo a Bom Pastor, de São Paulo. Todas, daquelas a 

estas, afirmam-se existir com a missão de servir às igrejas. 

  O crescimento editorial ensejou que em 1988 essas publicadoras se organizassem 

numa associação para fins cooperativos. A Associação Brasileira de Editores Cristãos 

(Abec), que só aceita editoras evangelicistas, [394]em 1994, tinha 30 filiados, responsáveis 

por manter em circulação 2.313 livros, além de revistas, jornais e folhetos.  

    

  Essas editoras podem ser assim classificadas: 

    

    

  Tabela 1 

  ORIGEM DAS EDITORAS EVANGÉLICAS 

    

  TIPO               QUANTO À PROCEDÊNCIA              TÍTULOS 

  11                            Denominacionais de origem 

estrangeira                            1.171              50,6 

   1                            Denominacionais de origem 

brasileira                                 6                 0,2 

  10                            Interdenominacionais de origem 

estrangeira                                952              41,2 

   4                            Interdenominacionais de origem 

brasileira                                57              2,5 

   5                            Interdenominacionais de propriedade 

individual              127              5,5 

 

 31                                                                                    TOTAL                            

2.313              100 

  FONTE: CATÁLOGO ABEC 1994 

    

  Por essa quantificação, verifica-se que 50,9% da produção editorial brasileira é 

controlada por editoras a serviço de denominações. Elas surgiram como fruto da atividade 

missionária, mas hoje são dirigidas por suas denominações, tendo alcançado relativa 

autonomia editorial e plena independência financeira. O segundo grupo é formado por uma 

igreja que surgiu no Brasil e depois constituiu uma editora. O terceiro grupo (41,2%) é 



constituído por editoras de missão, entendidas como filiais de editoras americanas ou como 

estabelecidas no Brasil por entidades estrangeiras. Há um certo grau de autonomia nelas 

também, dependendo de cada situação. No quarto grupo contam-se as editoras nascidas no 

Brasil, mantidas por missões de fé. No quinto grupo, encontram-se as editoras de propriedade 

individual de protestantes.  

    

  Este quadro é útil para se entender as ênfases e a procedência dos títulos. Ao todo, as 

30 editoras ligadas à Abec ofereciam em 1994, afora publicações periódicas, 2.313 títulos 

diferentes. [395]Uma comparação com a produção disponível em 1979, com dados até 1975, 

[396]revela realidades merecedoras de consideração. 

    

  Tabela 2 

  BIBLIOGRAFIA TEOLÓGICA BRASILEIRA 

     COMPARAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS AUTORES (1979 X 1994) 

    

  PROCEDÊNCIA                            1979                            1994 

                                                          Títulos               %              Títulos               % 

  Estrangeiros traduzidos              917              54,2              1.370              59,2 

  Estrangeiros radicados              215              12,7              110              4,8 

  Brasileiros                                          561              33,1              764               33,0 

  Diversos                                          -              -              69              3,0 

  TOTAL                                          1.693              100              2.313              100 

  Fontes: BIBLIOGRAFIA TEOLÓGICA 1979 (ASTE) e CATÁLOGO ABEC (1994) 

    

  Nesses 20 anos, a correlação de origens dos títulos se manteve inalterada, com ligeiro 

crescimento para as traduções. A única mudança foi a redução dos autores estrangeiros 

radicados no Brasil, explicável pelo processo de autonomização dos campos missionários. 

[397]Em 1975, foi possível notar-se que os títulos ligados à teologia (doutrinas e estudos 

bíblicos) eram, em sua grande maioria (79,5%), traduções. Nos outros títulos, o predomínio 

foi menor (63,8%).[398]Em geral, portanto, a produção teológica não passa de traduções 

e/ou adaptações de manuais norte-americanos sem qualquer reflexão nacional, pressuposta a 

supranacionalidade do pensamento. [399] 

  Na categoria "teologia", os títulos de tratamento bíblico (comentários, introduções, 

etc), que respondem por 49% da produção, estão quantitativamente no mesmo plano dos de 

sistematização teológica (doutrinas gerais e específicas), que representam 48%. Os livros 

voltados para a ética (incluídos os de interpretação da realidade brasileira) são apenas 2,9% 

na categoria. 

  Os livros devocionais são aqueles voltados para instrução da vida cristã no plano 

individual. Na categoria "educação", estão os livros de orientação sobre o ministério docente 

das igrejas. O total é aparentemente pequeno porque as revistas são o meio por excelência da 

educação religiosa no interior das denominações. 

  Na categoria "entretenimento" (14,2% do total) estão livros de música, geralmente 

partituras para uso litúrgico (34% na categoria) e infantis (42%), bem como livros de poesia 

(8,5%) e ficção (15,4%). Na categoria "história" estão biografias (64%) e histórias 

denominacionais. 

  Os livros de auto-ajuda respondem pela imensa maioria dos livros do item 

"psicologia". No levantamento publicado em 1979, todo o item tinha pouco mais de dez 



títulos. Em 1994, eram 271. 

    

  Tabela 3 

  PRODUÇÃO TEOLÓGICA PROTESTANTE (1994) 

      CLASSIFICAÇÃO POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

  ÁREA              TÍTULOS              % 

  Teologia              824              35,6 

  Devoção              492              21,3 

  Educação              16              17,0 

  Entretenimento              330              14,3 

  História              170              7,3 

  Psicologia              271              11,7 

  Práticos              65              2,8 

  TOTAL              2.313              100 

  Fonte: CATÁLOGO DA ABEC 1994 

    

  De qualquer modo, a partir de 1975, o que se nota são comportamentos diferentes a 

partir da extração do grupo religioso. Os mais diretamente preocupados com o social, tanto 

teórica quanto praticamente, são os luteranos da IECLB, os metodistas e os anglicanos. Essas 

denominações são exatamente aquelas caracterizadas por um desenvolvimento teológico 

mais "escolástico", em que os catecismos parecem representar selos finais em longas 

discussões teológicas. Isto, provavelmente, tem tido o efeito de liberar seus teólogos para 

outros vôos. 

  Todavia, não se pode esquecer que, dadas as condições infra-estruturais 

(especialmente econômicas) da inserção dessas denominações no Brasil, o fazer teológico 

não pode ser circunscrito à produção livresca. Destarte, quem quiser ver a teologia 

protestante no Brasil terá que assistir às aulas ministradas nos seminários, ouvir os sermões 

dominicais e os estudos de meio-de-semana, ler as revistas de treinamento para grupos 

etários específicos e os jornais doutrinário-noticiosos e cantar as canções que aparecem nos 

hinários. 

  Na primeira parte dos anos 90, havia nos seminários confessionais evangélicos mais 

de seis mil alunos sendo treinados, para atividades pastorais que incluem reflexão teológica, 

por professores formados no Brasil e no exterior, alguns dos quais exclusivamente dedicados 

a este labor. 

  Nos púlpitos está aquela teologia informal, nascida das necessidades (pelo menos 

imaginadas) concretas das congregações e acompanhada por hinos (alguns) entoados há mais 

de um século a partir de hinários, como "Salmos e Hinos" (congregacional), "Hinário 

Evangélico" (presbiteriano), "Cantor Cristão" (batista) e "Harpa Cristã" (pentecostal), entre 

outros, sem contar as inúmeras canções anônimas e informais que circulam de boca em boca. 

  E na imprensa, seja nas revistas de treinamento que devem atingir hoje mais de dois 

milhões de exemplares dirigidos, seja nos jornais cuja circulação deve superar os 800 mil, 

está a grande árvore do pensamento teológico, mesmo que, muitas vezes, acidental e 

geralmente assistemática. 

    

  MOMENTOS DA TEOLOGIA PROTESTANTE NO BRASIL 

  A reflexão teológica dos protestantes no Brasil, levada a cabo por brasileiros e/ou 

missionários no afã de uma autodefinição, pode ser vista como experimentando quatro 



momentos que não se seguem no tempo, mas se interpenetram. 

  Na teologia protestante brasileira não se pode periodizar, e sim tematizar, porque as 

fases convivem tranqüilamente. Por isto, só didaticamente balizamos cronologicamente a 

tendência, certos de seu não-rigor. 

  Em termos de ênfase, um quadro acerca dessa produção poderia ser o seguinte: 

    

  Quadro 8 

  MOMENTOS DA TEOLOGIA PROTESTANTE BRASILEIRA 

    

 

 AUTOCOMPREENSÃO              TEÓLOGO              PRÁTICA                           

 LIVRO                            ANO 

  Fonte de progresso              Fletcher              Distribuição de Bíblias              Brazil 

and Brazilians              1866 

  Verdadeiro cristianismo              EC Pereira              Abertura de escolas              O 

problema religioso da A.L.              1920 

  Fator de mobilização              Shaull              Institutos para 

jovens              Alternativa ao Desespero              1942 

  Objeto de estudo científico              R. Alves              Pesquisa 

científica              Protestantismo e Repressão              1979 

    

    

  Os primeiros pregoeiros das verdades protestantes (apologistas todos de confissão e 

colportores a maioria por profissão) apresentaram-nas como capazes de levar o Brasil ao tão 

desejado progresso social, político e econômico, a partir da disseminação da Bíblia e da 

implantação da pedagogia escolar norte-americana. 

  Neste desideratum, a Bíblia foi divulgada pelo país e os missionários 

norte-americanos se puseram a fundar escolas seculares que servissem de modelo à nova 

pedagogia necessária. 

  O pressuposto básico era que o catolicismo romano era o responsável pelo atraso (em 

todos os planos) da nação, no que se seguia alguns autores europeus, principalmente o 

economista belga Émile Laveleye (1822-1892), cuja obra é de 1875 e para quem o 

protestantismo é sinônimo de progresso e o catolicismo, de atraso, na história ocidental 

moderna. Conquanto sua obra só aparecesse publicada em volume muito mais tarde, 

[400]idéias semelhantes (surgidas em decorrência ou independentemente das suas) 

circularam desde cedo, seja pela boca dos propagandistas protestantes, como James C. 

Fletcher (1823-1901), seja pela pregação de não-protestantes, como Tavares Bastos, a partir 

de 1862. Todos os discursos protestantes sobre o social têm repetido, menos ou mais 

enfaticamente, este mesmo credo. O comportamento se explica pelo fato de que o 

protestantismo brasileiro se constitui(u) competindo com o cristianismo católico. 

  A tese de Laveleye e MacAuley, lida aqui através de Rui Barbosa, é a seguinte: o 

protestantismo é um aliado da democracia e do progresso, porque implica numa norma mais 

elevada de moralidade pessoal, trazendo para os fiéis conseqüentes benefícios em termos de 

saúde e prosperidade individuais; é a base da democracia; por sua ênfase no livre-exame da 

Bíblia e na abertura de escolas, promove a educação, com inevitável progresso para a nação 

como um todo. 

  Por Rui, pode-se perceber toda a eloqüência do argumento e todo o seu 



anticatolicismo, bem presente na sua introdução a O papa e o concílio. Sua religião, no 

entanto, continua pouco estudada. Os trabalhos de Evaristo de Moraes Filho e Miguel Reale 

não tocam no seu protestantismo. Sua geração perguntou intensamente acerca da religião, em 

função dos combates travados no seu tempo, contrapostas duas perspectivas: de um lado, a 

crença no progresso como regenerador da sociedade, encontrada em países de formação 

protestante (Alemanha e Inglaterra, especialmente) e mesmo na cultura (deística/ateística) 

francesa seguindo as brechas abertas pela Ilustração nas veias do Corpus Christianorum; de 

outro, a luta católico-romana pela permanência dos valores tradicionais, mesmo que opostos 

à vertigem do progresso tecnocientífico. 

  Rui achava que a Igreja Católica tinha medo da civilização, da "independência do 

pensamento individual", da "precedência temporal do Estado na administração da sociedade 

visível". Ele estava certo de que a nacionalidade se urde com a fé, como acontece nos 

"celeiros do mundo", fertilizados "com o suor dos povos crentes", pois neles "a consciência 

domina todas as instituições e todos os interesses". Conforme o pensamento de alguns 

autores europeus, que Rui deu a conhecer no Brasil, a religião destes povos os fizera livres, 

fortes e poderosos. 

  O regime ideal, portanto, para o Brasil devia nivelar todas as confissões religiosas: "o 

crente emancipado na igreja, a igreja livre no Estado, o Estado independente da igreja". Para 

ele, o catolicismo legítimo não era o ultramontano, mas o evangélico, sem infalibilidade 

papal e sem desvio da função eclesiástica (do espiritual para o temporal). 

  Por isto, conquanto tenha feito, no plano doméstico, concessões ao catolicismo 

vigente no Brasil, as suas posições, que poderiam ser tachadas de moderadamente liberais, 

permaneceram intactas. No plano da fé propriamente, um trecho de um de seus discursos dá o 

tom da sua crença: "Posso não orar em Lourdes; mas Lourdes não me separa da humanidade. 

Quando uma criancinha me reclina e abraça ao seio, não vou repulsá-la por causa dos 

amuletos". 

    

  "O protestantismo nasceu da liberdade da consciência individual, cuja conseqüência 

política é a liberdade religiosa; do protestantismo é filha a instrução popular, que constitui a 

grande característica, o principal instrumento e a necessidade vital da civilização moderna; 

ao protestantismo está associada (...) uma exuberância de prosperidade industrial, luxuriante 

e vigorosa como a vegetação dos trópicos, em contraste com os países onde os processos de 

governos católicos, aplicados em seu rigor, cansaram as almas e esgotaram a energia moral 

do povo". [401] 

    

  Nestas águas, navegaram outros apologistas, imbuídos do ideal messiânico de salvar 

o Brasil. 

    

  "É uma bênção de inestimável valor, para o Brasil contemporâneo, a obra poliforme 

que o protestantismo vai prestando, nessa colaboração com as forças construtivas do país, 

oferecendo o tesouro da sua espiritualidade, através da regeneração de centenas de milhares 

de brasileiros que espontaneamente aceitam, como norma de uma vida cristã, a moral do 

Evangelho, calcada nos princípios e nos exemplos de Jesus Cristo. 

  Quem poderá calcular a projeção e as conseqüências dessa obra? 

  Certamente a sua projeção transpõe os limites do tempo e penetra na eternidade; e as 

suas conseqüências passam da salvação do indivíduo para a salvação do Brasil". [402] 

    



  A tragédia do Brasil, portanto, não era o cristianismo, mas o catolicismo romano. 

Como o principal crítico do catolicismo brasileiro foi Rui Barbosa, ele merece uma 

referência, mesmo que breve. Fiel da velha igreja católica, viu no modo protestante de ser a 

expressão aceitável do cristianismo, conciliável com as necessidades do seu tempo. 

Basicamente, seu liberalismo consistiu na compreensão da democracia como sendo "a 

representação proporcional das minorias", com o reconhecimento de que o direito, mesmo o 

de um indivíduo apenas não pode se sacrificar aos interesses, mesmo que de todo povo, uma 

vez que a democracia "é a sagração da propriedade individual, da liberdade da palavra, da 

liberdade de imprensa, da liberdade de reunião, da liberdade de cultos, da liberdade de 

trabalho, da liberdade política". [403]Sua fé passava pelo crivo de um racionalismo 

moderado e de um tradicionalismo renascentista, uma vez que não seguiu os deístas, na tarefa 

de depurar o catolicismo daquilo que não passasse pelo cânon da razão, e no projeto de 

recuperar o original do cristianismo, recuperando-lhe a evangelicidade. O catolicismo, 

legítimo para Rui, não é o ultramontano, [404]mas o evangélico, sem infalibilidade papal e 

sem desvio da função eclesiástica, porque o catolicismo brasileiro não era mais cristianismo; 

antes, era "a mais flageladora de quantas gangrenas morais podem afligir uma sociedade. É 

pior que uma doutrina; é uma política, um partido, uma permanente solapa às instituições 

liberais". [405] 

  Para ele, Deus é "a garantia suprema" da liberdade, [406] por providenciar a 

regeneração moral da humanidade através do cristianismo. [407]O que ele queria, enfim, era 

"o crente emancipado na igreja, a igreja livre no Estado, o Estado independente da igreja". 

[408] 

  Assim, não é por acaso que Rui Barbosa era chamado de "oráculo" dos batistas; nem 

é acidental que uma foto sua abra os Anais da Convenção em página de praxe destinada aos 

ilustres mortos batistas. [409]Afinal, ele ajudava a pintar o catolicismo como teologicamente 

corrompido, politicamente avaro e aspirando reger os destinos do Brasil para benefício 

próprio, razão porque perseguia os evangélicos no país. Este discurso, produto da prática 

religiosa executada por missionários (que desconheciam este tipo de problema nos Estados 

Unidos) e brasileiros no embate diante das dificuldades impostas pela hierarquia católica do 

século 19 e da primeira metade do século 20, encontrou no filologista e pastor Eduardo 

Carlos Pereira (1855-1923) seu sintetizador. 

  Seu "O Problema Religioso da América Latina", de 1920, suscitou a mais memorável 

polêmica intelectual travada entre protestantes e católicos neste século, tendo como principal 

contendor o padre Leonel Franca (1893-1948), com o seu "Roma, a Igreja e a Civilização", 

de 1928. [410]Se a discussão nascera intelectual, o fundamento básico (defesa da igualdade 

jurídica e superioridade teológica do protestantismo) sujbazeria ao seu corolário, quando da 

ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A partir de então, teve início uma nova "questão 

religiosa" agora em torno do princípio republicano (leia-se ruibarboseano?) da laicidade do 

Estado, que a hierarquia católica (Sebastião Leme e as Ligas Eleitorais Católicas à sua frente) 

pretendia discutir na Constituinte. O que se viu, especialmente em torno da introdução do 

ensino religioso nas escolas públicas, foi a arregimentação da intelectuália protestante, ao 

lado de outros pensadores não-católicos e também não-protestantes, para a defesa do velho 

princípio da Carta de 1891. 

  Esta controvérsia, que durou cerca de 20 anos, com desdobramentos 

intradenominacionais por outros 20, marcou de modo definitivo o tipo de relacionamento 

entre os dois segmentos cristãos, bem como o tipo de teologia e o contorno da ética 

protestante no Brasil, pelo resto do século. 



  Entre os batistas, a lista de teólogos cuja obra principal se cingiu ao ataque à igreja 

católica não é pequena. Só para mencionar aqueles batistas que escreveram livros de 

polêmica anticatólica, a partir de 20, eis pela ordem de aparecimento dos seus principais 

títulos alguns desses autores: Archiminia Barreto, [411] Rosalino Costa Lima, [412] Delcyr 

de Souza Lima [413] e Aníbal Pereira Reis. [414] 

  Retrata uma época comparar Archiminia Barreto e Aníbal Pereira Reis. Filha de um 

padre, ela, que se converteu do catolicismo em finais do século passado, procurou 

demonstrar que os santos católicos se assemelham aos ídolos do paganismo. [415]Seu livro 

teve várias edições e era respeitada como teóloga no meio batista. A última edição é de 1970, 

quando foi perdendo fôlego para um anticatólico mais contemporâneo: Aníbal Pereira Reis, 

que era padre mesmo e também deixou o catolicismo. A partir do final dos anos 60, seus 

livros venderam muito, especialmente em suas requisitadíssimas conferências pelas igrejas, a 

ponto de criar uma editora (Caminho de Damasco) para publicar suas polêmicas. O último 

dos grandes anticatólicos morreu no ostracismo, com a agenda praticamente vazia. Seu 

anticatolicismo também perdera o fôlego. 

  Se bem permanecesse este espírito, a conjugação de três fatores gerados nos anos 50 

permitiu, minoritária mas ruidosamente, uma distensão em relação ao catolicismo e um 

posicionamento diferente diante da sociedade. 

  A tranqüilidade oferecida pelo expressivo crescimento numérico da membrasia das 

igrejas evangélicas nos anos 50 levou alguns pensadores a relativizarem a força do inimigo e 

a deporem suas armas, por entenderem que poderiam até conjugar esforços para algumas 

batalhas comuns. 

  A chegada de novos missionários, como Richard Shaull, com uma mentalidade 

menos denominacionalista, a partir da segunda guerra mundial, despertou a juventude a olhar 

para o cenário internacional e a se envolver numa visão de Reino de Deus onde havia lugar 

para o social. 

  Evidentemente, estas duas possibilidades devem ser vistas também como 

codecorrentes de uma outra: a entrada (nas igrejas) de protestantes de segunda e terceira 

geração, as quais não tinham qualquer motivo biográfico (como o tiveram seus pais de lá 

vindos e por lá perseguidos após sua conversão) para hostilizar o catolicismo. 

  Assim, especialmente os jovens, como Waldo César e Jovelino Pereira Ramos, entre 

alguns outros, tendo à frente mentores missionários e trabalhando a partir de organismos 

como a Confederação Evangélica do Brasil, começaram a pensar a Nação. Um destes frutos 

foi a Conferência do Nordeste (1962), que reuniu religiosos e cientistas sociais para discutir o 

Brasil a partir de um compromisso cristão pela transformação das estruturas sociais. [416] 

  Além destes movimentos supradenominacionais, houve no interior das igrejas outros 

esforços específicos na mesma direção até que o golpe militar de 1964 baixasse a cortina do 

silêncio sobre o palco da teologia. 

  Antes de Shaull e seus seguidores, mas também na tradição presbiteriana, houve um 

teólogo visceralmente preocupado com a dimensão conscientizadora do protestantismo. 

Embora longo, um parênteses se faz necessário para uma revisão do pensamento de Erasmo 

Braga (1877-1932). Ele mesmo se entendeu como 

    

  "um cristão sul-americano, que recebeu desde a infância o influxo do evangelismo, 

das idéias liberais e democráticas professadas por seus pais, e que, tendo convivido com 

anglo-americanos por muitos anos, associado como discípulo e como professor à obra de 

implantação, no Brasil, dos métodos práticos da pedagogia americano, membro do 



magistério oficial secundário do Estado de S. Paulo, observador e estudante de aspectos 

variados da vida nacional como jornalista". [417] 

    

  Coerente com esta dupla missão, educador da consciência e analista da realidade 

brasileira, Erasmo Braga produziu uma obra pedagógica renovadora, [418]uma teologia da 

cultura integradora e uma proposta eclesiológica antecipadora. 

  Para ele, a tarefa evangelizadora da igreja cristã é uma tarefa educacional. Os dois 

aspectos de sua vocação, chamada que foi "para ensinar e para continuar o ministério 

curativo do cristianismo", são "apenas diferentes formas de evangelismo". [419] 

  Na sua análise, o protestantismo tem um papel relevante, especialmente porque o 

catolicismo romano fracassou na tentativa de "redimir a alma de uma grande nação", 

conquanto capaz de fazer "esplêndidas catedrais", produzindo "estagnação espiritual, 

ignorância e degradação das massas". [420]Não se espere, porém, anticatolicismo 

incondicional de Erasmo Braga, mesmo vendo as igrejas evangélicas como portadoras por 

excelência da mensagem cristã. [421] 

  Em sua visão, o cristianismo evangélico em especial, "poderá consubstanciar-se com 

os ideais latino-americanos e assim vir a ser o agente de transformação social". Sua ação na 

América Latina é análoga à "do cristianismo apostólico sobre o império romano, de cujo 

espírito e cultura os povos latinos da América são herdeiros". [422] 

  Por isto, é urgente a tarefa da evangelização, por ele compreendida como: 

    

  ". a apresentação da pessoa adorável de Jesus Cristo, (...) capaz de satisfazer com a 

beleza de seu caráter e intensidade de seu amor, os mais fundos e reais anelos de nosso 

espírito; 

  . a transfusão, em nossa alma de uma energia dinâmica que produz caráter; 

  . a divulgação de um livro -- a Bíblia -- aberta na língua vernácula, livro em que está 

documentada a "salvação da graça mediante a fé", o "dom de Deus", possível e acessível a 

toda a humanidade, para nos incendiar com um otimismo contagioso, que transcenda os 

limites das nações, do continentes e das idades, na expectativa solidária do Reino de Deus". 

[423] 

    

  Ao proceder assim, o protestantismo se aproxima do centro da vida espiritual, que é 

Jesus Cristo, passando a corresponder às legítimas aspirações do homem contemporâneo. 

[424]É deste cristianismo que a América Latina necessita. para voltar a respirar, como "nos 

dias da libertação democrática, os ideais mais alevantados da liberdade aqui fizeram sede e os 

criadores das repúblicas tiveram uma grande visão de pátrias livres, progressistas e 

exaltadas". Só assim se evitará a "amarga realidade", de uma situação moral e social da 

América Latina contrastando "dolorosamente com a letra e com o espírito liberal de suas leis 

fundamentais". [425] 

    

  A teologia nos arcanos do inconsciente 

  Se é incipiente a produção teológica propriamente brasileira, o protestantismo não 

vive(u) sem teologia. Há uma teologia orgânica não sistematizada, mas muito forte. Há 

pouco livros de teologia porque não são necessários. A teologia está nos textos devocionais, 

nos estudos para educação religiosa, nos artigos para os jornais e sobretudo nos hinos 

cantados pelas congregações. 

  Se se quer ler a teologia protestante brasileira é nestas fontes que se deve beber. Feito 



este esforço, o resultado poderá surgir próximo à síntese abaixo elaborada. 

    

  O anticatolicismo: as seitas sitiadas 

  Curiosamente, nos Estados Unidos, de onde veio, a luta era entre protestantismo e 

protestantismo, em busca de hegemonia. 

  No caso dos batistas, até a história denominacional teve que ser reescrita. Quando no 

século XVII, as denominações começaram a se desenvolver, e teve início um processo de 

competição, cada uma se apresentava como superior. Um dos indícios desta superioridade 

estava na antigüidade de sua constituição e na representatividade do seu fundador. Os 

presbiterianos tinham João Calvino, os luteranos tinham Martim Lutero, os metodistas 

tinham João Wesley. Os batistas não tinham ninguém. Foi preciso inventar: os batistas não 

tinham fundador, porque surgiram no período do Novo Testamento. Assim, todos aqueles 

que, ao longo da história, não transigiram com o catolicismo, foram batistas... 

  A teologia anabatista da igreja como um corpo local de regenerados teve de ser 

fortalecida e transformada. Assim, só a igreja local é igreja verdadeira. Não existe uma igreja 

que possa receber este nome, senão a congregação local... 

  Aqui, este sentimento anti-outras denominações foi transferido para o catolicismo, 

tido como o inimigo comum, já que ele se desviara e não mais "representa o espírito do 

Cristianismo na sua pureza primitiva", como o resume um dos pensadores batistas. [426] 

  Assim, os missionários se tornaram anticatólicos ao chegarem ao Brasil. Nos Estados 

Unidos, eles tinham como inimigo o próprio protestantismo, que se tornara já uma espécie de 

religião civil marcada por um nominalismo O termo é aqui entendido no sentido de 

assentimento à igreja não traduzido em freqüência regular já forte, como qualquer um de nós 

pode observar nos filmes de bangue-bangue clássicos. Era isso que impedia que suas igrejas 

crescessem. 

  Aqui também as igrejas que fundaram precisavam crescer. Como toda a população 

era, pelo menos nominalmente, católica, seu público-alvo eram os católicos. Acontece que o 

clero católico não ia entregar assim de graça seu rebanho para estes irmãos separados. E 

resistiu. 

  E era isso que os missionários queriam. No plano intelectual, os missionários se 

apresentaram como pregoeiros do verdadeiro cristianismo, baseado na Bíblia e não na 

tradição, centrado em Jesus Cristo e não no papa, enfim uma religião em que a pessoa tem 

acesso direto e livre ao Pai, sem intermediação de padres e santos, sem necessidade de 

sacramentos, esmolas e procissões. 

  Ademais, conquanto isto não fizesse parte do seu discurso inicial, eles souberam tirar 

proveito da identificação, feita por intelectuais brasileiros, entre protestantismo e progresso... 

progresso este representado pela emergente potência dos Estados Unidos, de onde vieram. A 

solução política e econômica para o Brasil era tornar-se protestante, como o "grande irmão 

do norte". 

  O argumento é simples, como já indicado: o protestantismo é um aliado da 

democracia e do progresso (contra as pontas-de-lança do atraso -- leia-se catolicismo) 

material das nações; onde ele está não há atraso: basta olhar a história. Isto pode ser colocado 

do seguinte modo: 

    

  . o protestantismo implica numa norma mais elevada de moralidade pessoal, trazendo 

para os fiéis consequentes benefícios de saúde e prosperidade individuais; 

    



  . o protestantismo (o calvinismo em particular) é a base da democracia; daí a fórmula 

de alguns presbiterianos: presbiterianismo = calvinismo e calvinismo = democracia; 

    

  . o protestantismo, através de sua ênfase no livre-exame da Bíblia e na abertura de 

escolas, promove a educação, com inevitável progresso para a nação como um todo. 

  Um pastor brasileiro definiu o problema nos seguintes termos: 

    

  "Por muito tempo esteve a igreja no Brasil preocupada tão somente com a sua missão 

espiritual de evangelizar diretamente. (...) Agora, porém, começou ela, melhor esclarecida, a 

compreender que não pode deixar de interessar-se pelos problemas sociais, já tratando desses 

assuntos no púlpito e na imprensa, já os ventilando nas lições bíblicas dominicais, já 

cogitando de reuniões sociais e esportivas para a juventude, já, quando possível, criando 

postos e empresas de assistência social, como hospitais, asilos, orfanatos, consultórios, etc. 

Há um aspecto, porém, da missão da igreja, que tem sido deliberadamente posto à margem: a 

cultura diretamente cívica do crente como cidadão, o seu dever de se interessar positivamente 

pelos negócios públicos, a sua obrigação de intervir imediatamente no destino nacional pelo 

exercício do voto... Agora nós, os que pela história e pela experiência conhecemos as 

tendências e as finalidades do movimento ultramontano do clero, não estaremos nesta hora 

sendo chamados para, com o nosso voto esclarecido, ajudarmos no melhoramento de nossa 

pátria, pela adoção de uma constituição verdadeiramente liberal, progressista e portanto 

cristã no seu espírito". [427] 

    

  Até hoje, nas igrejas batistas se canta este desejo: 

    

  "Minha pátria para Cristo! 

  Eis a minha petição: 

  Minha pátria tão querida, 

  Eu te dei meu coração; 

  Lar prezado, lar formoso, 

  É por ti o meu amor. 

  Que o meu Deus de excelsa graça 

  Te dispense seu favor. 

  Quero, pois, com alegria, 

  Ver feliz a mãe gentil,  

  por vencer seu Evangelho 

  Esta terra do Brasil. 

  Brava gente brasileira, 

  Longe vá temor servil; 

  Ou ficar a pátria salva 

  Ou morrer pelo Brasil". [428] 

    

  As estratégias utilizadas para a pregação foram variadas: distribuição de Bíblias, 

embora o povo fosse analfabeto; abertura de escolas anexas, já que o povo era analfabeto; 

abertura de colégios de elite, para alcançar a classe média e demonstrar a eficiência do seu 

método pedagógico; e, principalmente a pregação direta, pessoa-a-pessoa e a grupos. Se o 

padre local concordava ou não, nunca lhe era perguntado. 

  O resultado foi uma espécie de luta religiosa. Do lado protestante, isto tinha um 



nome: perseguição religiosa. O verdadeiro cristianismo estava sendo ferozmente perseguido 

pelo falso. 

  Em resumo, a mentalidade desenvolvida foi a de uma seita sitiada pelas trevas... do 

catolicismo. 

  Isto influenciou a teologia dogmática, a ética social e a moral de costumes. A ênfase 

dogmática recaiu sobre a autoridade da Bíblia, a centralidade de Jesus Cristo e a 

exclusividade da fé, em oposição à co-validade da tradição, à cooperação de Maria e à 

co-legitimidade das obras. Este aspecto não foi bem desenvolvido, porque a teologia aqui 

produzida foi uma teologia da repetição dos grande clássicos do protestantismo. 

  A ênfase da ética social resultou na defesa do princípio da separação entre igreja e 

estado. Este princípio ("igreja livre num estado leigo") gerou nos anos 20 e 30, uma luta 

aberta contra o ensino religioso nas escolas públicas. Um dos corolários desta movimentação 

foi a promoção de um dia nacional de protesto contra a construção, com recursos públicos, da 

estátua do Cristo redentor no Rio de Janeiro, um símbolo notoriamente... católico-romano. 

  Outros resultados da adoção deste princípio naturalmente anticatólico foi o 

desinteresse pela cultura brasileira, porque impregnada dos valores católicos, e num 

desinteresse pela política, porque dominada pelos líderes católicos. 

  Isto era capitalizado no plano apologético: esta cultura brasileira tem como resultado 

o atraso moral e tecnológico do povo: a nova cultura protestante tem como resultado o 

aperfeiçoamento moral e tecnológico. A política brasileira era movida pelo interesse: os 

brasileiros podem estar tranqüilos: os protestantes são diferentes: eles não vão se intrometer 

nesta área. 

  A ênfase da moral de costumes recaiu sobre a pedagogia da diferença: o protestante é 

aquele que não faz aquilo que o católico faz: não gasta dinheiro naquilo que não é pão: logo, 

não fuma, não bebe (bebida alcoólica), não joga, não freqüenta bailes, não etc. Ele é honesto, 

trabalhador, sabe ler (pelo menos a Bíblia), logo, progride na vida. 

  Esses traços, embora tenham sofrido variações ao longo do século, continuam ainda 

hoje presentes. Nesta raiz, deve-se encontrar a explicação para o forte espírito 

denominacionalista, capaz de levar um jovem a escrever em sua pasta: "EU NÃO SOU 

CRENTE BATISTA; EU SOU BATISTA CRENTE", pensamento que evangélicos de outras 

denominações adaptariam tranqüilamente. Neste isolacionismo, cada uma é superior não só 

ao catolicismo, mas às outras, seja por seu padrão moral, seja por sua eclesiologia, seja pela 

sistematização de sua teologia, seja pelo seu ardor evangelizador-missionário. 

  O anticatolicismo explica também a evangelização guerreira. A própria vida cristã é 

entendida como uma guerra espiritual, baixada das regiões celestes (Ef. 6:11-18) para as 

terrestres. O inimigo metafísico é o mal, como o demonstra o estribilho de um hino cantado 

nas igrejas evangélicas: 

    

  "Vamos com Jesus e marchemos sem temor! 

  Vamos ao combate, inflamados de valor! 

  Com coragem vamos todos contra o mal! 

  Em Jesus teremos nosso General!" [429] 

    

  Como o mal se espalha no Brasil, embora (ou talvez precisamente por isto) seja um 

país católico, o inimigo passa a ser o próprio catolicismo; assim, toda evangelização é uma 

evangelização contra. Por isto, é necessário acreditar-se que o catolicismo não mudou e não 

mudará. É fundamental acreditar-se que um católico não pode ser salvo e, se o for, terá que 



deixar sua igreja. Sem inimigo não dá pra viver... [430] 

  Em síntese, o catolicismo é uma forma de paganismo, nada tendo mais de comum 

com o cristianismo apostólico; por isto, a unidade cristã só é possível a partir da conversão do 

catolicismo. 

  Dois outros exemplos bastam para entender o pensamento protestante (batista em 

particular) a respeito deste aspecto. 

    

  "O véu dos mistérios do papa foi se rasgando pouco a pouco ao passo que ia lendo a 

Bíblia, vendo a vontade de Deus revelada aos homens; e de tal maneira que pude descobrir 

muitas outras razões por que não devia mais me demorar em tal igreja. As más doutrinas por 

si mesmas se condenam: erros, superstições, idolatrias, contradizem-se à vista da Bíblia e da 

razão. Vi a condenação da igreja de Roma". [431] 

    

  "O chorar não salva! 

  Mesmo o lacrimar sem fim, 

  Jamais mancha carmesim 

  Poderá lavar em mim; 

  O chorar não salva. 

  Obras não me salvam! 

  Meus esforços sem cessar 

  Não me podem transformar, 

  Nem meus males expiar; 

  Obras não me salvam. 

  Orações não salvam! 

  Apesar do seu fervor, 

  Petições não têm valor 

  Pra salvar o pecador; 

  Orações não salvam. 

  É Jesus quem salva! 

  Ele a obra consumou, 

  Meus pecados expiou, 

  Com seu sangue me lavou; 

  É Jesus quem salva". [432] 

    

  Estas visões, entre outras, fazem parte da cultura protestante brasileira. Como faz 

parte também um certo peregrinismo. 

    

  O peregrinismo: somos todos forasteiros 

  Uma casa protestante com certeza... tinha um quadro na parede de frente da sala: "os 

dois caminhos". [433]Com a urbanização e com o aburguesamento dos protestantes, o 

quadro foi desaparecendo. Hoje ele está presente no interior e nas zonas periféricas das 

cidades, ou nesta forma ou na de uma outra: "a arca de Noé". 

  Ambos simbolizam que o protestante não é deste mundo. Ele está de passagem, como 

Noé esteve na arca. A exemplo dos fundadores da nação norte-americana, que se chamaram 

de peregrinos, eles também estão em marcha só que para uma outra pátria, a mansão celestial. 

  Os hinos cantados nas congregações evangélicas atualizam dominicalmente esta 

perspectiva: 



    

  "Oh! tão cego eu andei, 

  E perdido vaguei, 

  Longe, longe do meu Salvador; 

  Mas a glória desceu 

  E seu sangue verteu 

  Pra salvar um tão pobre pecador. 

  Eu ouvia falar 

  Dessa graça sem par, 

  Que do céu trouxe nosso Jesus 

  Mas eu surdo meu fiz, 

  Converter-me não quis 

  Ao Senhor que por mim morreu na cruz. 

  Mas um dia senti 

  Meus pecados e vi 

  Sobre mim o castigo da lei; 

  Mas depressa fugi, 

  Em Jesus me escondi 

  E refúgio seguro nEle achei. 

  Oh! que grande prazer 

  Inundou o meu ser, 

  Conhecendo este tão grande amor 

  Que levou meu Jesus 

  A sofrer lá na cruz 

  Pra salvar um tão pobre pecador". [434] 

    

  Há hinos ainda mais específicos: 

    

  "Peregrinos, quais estrangeiros, 

  Nós seguimos pelo mundo a viajar. 

  Aqui há trevas e iniqüidade, 

  Aqui há luta contra a maldade. 

  (...) 

  Cidadãos, pois, daquela pátria, 

  Nós seguimos pelo mundo a caminhar". [435] 

    

  Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou; 

  Do reino lá dos céus embaixador eu sou! [436] 

    

  Eu sou um peregrino 

  Da estrada pouco sei; 

  E dizem que perigos 

  Eu sempre encontrarei, 

  Apertos e trabalhos, 

  Penosos para mim; 

  Mas quero andar com Cristo 

  Até da vida ao fim. 



  (...) 

  E mesmo quando a noite 

  Eu enfrentar, no fim, 

  Além da morte, a glória 

  Encontrarei, enfim". [437] 

    

  Da linda pátria estou mui longe, 

  Triste eu estou; 

  Eu tenho de Jesus saudade; 

  Quando será que vou? 

  Passarinhos, belas flores 

  Querem me encantar. 

  Oh! Vão terrestres esplendores, 

  Não quero aqui ficar!" [438] 

    

    

  Evidentemente, o peregrinismo é uma visão da história. É um tipo de dualismo 

apocalíptico, no qual existe um plano de Deus para cada pessoa; este plano já está dado: ele 

preexiste às decisões de cada um na história. 

  E nesta história, pré-determinada, o fim será trágico: cabe a cada um salvar-se. Para 

estes salvos, o futuro será glorioso. Importar-se com o presente é irrelevante. Os eventuais 

sofrimentos devem ser relativizados porque o fim da história reserva ao crente um vida 

completamente diferente, infinitamente melhor na sua qualidade. 

    

  "O mundo vil já desprezei, 

  E seu caminho abominei; 

  (...) 

  No mundo não encontro paz, 

  Pois ele não me satisfaz; 

  Aqui só tenho que sofrer, 

  Contigo quero, pois, viver. 

  (...) 

  A tua glória, já no fim, 

  OH meu Jesus, me leva, sim, 

  E me sustenta até chegar 

  Às portas do celeste lar". [439] 

    

  A esperança é projetada para o futuro. 

  Como Noé, os crentes entrarão pela obediência individual triunfalmente para uma 

nova história. 

  Se o anticatolicismo é uma criação brasileira, o mesmo não se pode dizer do 

peregrinismo. Esta visão de mundo está inscrita no protestantismo universal, desde "O 

Peregrino", de John Bunyan (1628-1688). 

  É uma hipertrofia do princípio da justificação pela fé. A Reforma protestante foi, 

entre outras possibilidades, uma resposta ao problema da salvação; diante de um mundo 

decadente, o sentimento comum era: "como eu posso me salvar, já que a participação nos 

sacramentos da igreja católica não me pode dar esta certeza?" 



  Lutero mesmo se fez esta pergunta. A resposta foi que a salvação é possível mediante 

uma relação direta do homem com Deus, sem qualquer tipo de intermediação (seja 

sacramental, eclesial ou moral). O indivíduo, coerentemente com o novo ideário 

secularizante de então, é afirmado como a medida de sua fé, pela qual se justifica diante de 

Deus. 

  Assim, a solução do problema fundamental do ser humano se dá no plano individual, 

diferentemente da clássica resposta do catolicismo (tanto medieval quanto brasileiro) que 

cria no sacramento comunitário. 

  Este individualismo nasceu junto com a modernidade; a ética do trabalho é 

individualista; poupar é uma empreitada individual; seguir a Jesus é uma resposta individual 

ao seu convite individual. Este individualismo marcou o puritanismo inglês e chegou à ética 

protestante norte-americana, tanto pela via original quanto pela secundária do pietismo 

europeu. Com isto, o que se quer dizer é que o protestantismo norte-americano tinha no 

primeiro um forte traço individualista, que foi salientado com a Reforma que sofreu no 

século 18, com a entrada do pietismo em cena, por meio dos reavivamentos lá verificados. 

Foi no bojo deste movimento, que o espírito missionário se formou. Portanto, o 

individualismo chegou até nós através do protestantismo para cá transplantado. 

  Nunca se fez segredo deste individualismo. Um missionário chegou a escrever um 

opúsculo intitulado "O princípio de individualismo em suas expressões doutrinarias". 

[440]Neste livro, que, curiosamente, não fez sucesso comercial, A.B. Langston entende este 

individualismo como sendo a liberdade, a competência e a responsabilidade do indivíduo em 

todas as relações da vida. Conforme esta visão verticalista do problema, para se salvar, o 

homem precisa ver-se como o único ser humano em todo o mundo. Ele está totalmente 

corrompido, carecendo da irrupção total da graça em sua vida para que encontre a salvação 

que é pessoal, intransferível e incorporatizável; assim, quando se encontra face a face com 

Cristo, a comunhão é estabelecida e o problema, resolvido, numa interação direta de duas 

vontades: a sua e a do Criador. De um lado, está Deus em Cristo e, do outro, o homem 

sozinho. A salvação ocorre, portanto, num encontro secreto entre os dois. 

  A primeira declaração de fé batista publicada no Brasil reforçava este pensamento 

luterano e calvinista: 

    

  "A grande bênção evangélica que Cristo assegura aos que crêem nele é a justificação 

que inclui o perdão do pecado (...) que é conferido, não em consideração de quaisquer obras 

de justiça que nós temos feito, mas somente pela fé no sangue do Redentor; (...) que é que nos 

traz ao estado da mais bem-aventurada paz e favor com Deus e assegura todas as outras 

bênçãos necessárias para o tempo e para a eternidade". [441] 

    

  Novamente, os hinos são ilustrativos: 

    

  "Eu confio em meu Jesus; 

  Bem seguro estou, 

  Pois morrendo sobre a cruz, 

  Ele me salvou. 

  (...) 

  Gozo, paz, consolação, 

  Tenho em meu Jesus; 

  Meu descanso e redenção, 



  Descem lá da cruz". [442] 

    

  Uma das conseqüências desta mentalidade é a crença de que todas as coisas podem 

ser resolvidas no plano da vontade: se o interior do homem mudar, o homem mudará. Assim, 

toda mudança, mesmo a social, tem que passar pela experiência da conversão. Pode-se mudar 

as formas de governo, mas se não mudar o coração dos homens, não se pode esperar melhoria 

alguma. O manifesto do "Brasil Presbiteriano" (em 1962) é claro: "Coloquem-se nos 

postos-chaves do país homens deste alto coturno e tudo mudará de figura e de rumo como por 

encanto". [443] 

  Neste caso, o político torna-se uma dimensão secundária da organização humana. A 

pretensão é a de neutralidade. Não importa o sistema em vigor: o crente é cidadão de outra 

pátria. Não importa o regime em ação: o crente o considera como um mal necessário. Não 

importa o governo no poder: o crente deve obedecê-lo. 

  A vontade é soberana e mágica: 

    

  "A religião de Jesus Cristo converte a mente, regenera o espírito, saneia o corpo, faz 

com que o homem sinta que um coração puro não pode palpitar dentro de um corpo sujo. O 

verdadeiro crente é um homem asseado, é uma pessoa asseada. Quando o homem tem 

cuidado com o asseio do corpo, também não quer morar numa casa suja, imunda. O homem 

que tem asseio no corpo, necessariamente há de ter asseio no lar. Quando o homem tem 

asseio em sua residência concorre para que outros, contemplando o seu exemplo, procurem 

imitá-lo. À proporção que o evangelho conquista os corações, conquista a família, e 

necessariamente a higiene há de ser um fato geral para a sociedade, e quando a higiene for 

geral na sociedade, as pestes desaparecerão! 

  O homem convertido pela Palavra de Deus, convertido em Cristo, compreende que 

deve trabalhar seis dias, e, trabalhando seis dias, estanca uma das fontes da tuberculose, que é 

a miséria. 

  A miséria, pela má alimentação e falta de conforto, é uma das causas da tuberculose. 

Mas o homem pelo labor adquire saúde para o corpo. E não somente saúde para o corpo, mas 

também os recursos para sustentar a sua vida e a de sua família com dignidade e conforto 

relativos ao seu salário. O homem convertido não somente trabalha seis dias, mas tem 

cuidado de dispensar o sétimo, o domingo. E o homem que descansa no dia de domingo 

economiza as forças necessárias para a labutação cotidiana da semana". [444] 

    

    

  Dito de forma hinódica, a certeza é uma só: 

    

  "Oh! crentes brasileiros,  

  Firmai-vos no Senhor, 

  O seu perdão erguendo, 

  Pendão do seu amor. 

  "A pátria para Cristo" 

  Bem alto apregoai, 

  E a graça do Evangelho 

  Na vida proclamai. 

  (...) 

  Oh! crentes brasileiros, 



  O Mestre tem poder 

  De aos nossos conterrâneos 

  A vida conceder!" [445] 

    

  Neste percurso, lê-se, numa curiosa síndrome, Romanos 13 literalmente e 

interpreta-se Apocalipse 13 simbolicamente. Daí para o apoio aos regimes totalitários, como 

ocorreu no Brasil militar, é apenas uma conseqüência natural. 

  A conversão determina, ainda, que o fiel, para fruir melhor da graça, deve abandonar 

os costumes anteriores, passando a viver segundo os padrões de uma nova (contra)cultura, 

que, por ser superior, pode ser oferecida a todos, desde que passem pela crise da conversão 

pessoal. 

  E aqui se desenvolve uma tensão antiga, herdada do protestantismo europeu. O que é 

mais importante: a vida ou a doutrina? A resposta teórica é clara: as duas. Na prática, porém, 

é a doutrina. Quando uma pessoa é afastada da igreja, sua volta por razões teológicas passará 

por um processo bastante longo. No caso da falha moral, bastam a confissão do pecado e a 

disposição de evitá-lo. 

  Obviamente, este arraigado dogmatismo é necessário enquanto garantia da coesão 

denominacional. 

  O sentido deste (novo) homem está num cumprimento da missão jesuânica, a do 

anúncio da verdade a todos, sejam eles seus vizinhos/amigos, estejam eles distantes em 

outras regiões ou outras nações: 

    

    

  "A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a 

reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as 

igrejas proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer 

novos discípulos em todas as nações. (...) A responsabilidade da evangelização estende-se até 

aos confins da terra e por isso as igrejas devem promover a obra de Missões, rogando sempre 

ao Senhor que envie obreiros para a sua seara". [446] 

    

  Dito de outro modo, espera-se que cada crente seja um missionário. 

    

  "Povo de Deus, cumpri o vosso encargo 

  De proclamar do nosso Deus o amor! 

  Pois Ele, compassivo, não deseja 

  A perdição do pobre pecador. 

  Oh! contemplai milhares que perecem 

  Presos nas garras do pecado e mal, 

  Sem que haja que, com pena, lhes indique 

  Cristo Jesus, Libertador real. 

  (...) 

  Oh! consagrai os vossos bens e filhos 

  Pra difundir de Cristo a santa luz! 

  Com orações constantes, fervorosas, 

  Auxiliai a causa de Jesus!" [447] 

    

  O biblicismo: uma autoridade fundamental 



  Para não restar dúvida, a Bíblia é o livro que oferece todas as certezas. Os evangélicos 

são leitores, portadores e seguidores da Bíblia. Isto faz parte da tradição maior do 

protestantismo. Um dos primeiros gestos de Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão. 

  Na América Latina, a distribuição de bíblias em português ou espanhol precedeu 

mesmo a chegada formal dos missionários. Os colportores se encarregaram de fazê-la 

conhecida. Sua leitura é algo semi-interdito no catolicismo; os protestantes a liberaram geral 

para o uso do povo que soubesse ler. [448]Isto logo caracterizou os evangélicos, como ainda 

caracteriza: o seu porte dominical, numa pasta ou debaixo do braço, já é um traço da cultura 

brasileira. 

  Ser um leitor da Bíblia é motivo de orgulho. Em alguns casos, ela se torna mesmo um 

amuleto: possuí-la traz proteção de Deus. Por isto, não deve ser rasgada ou descuidada. 

  Exageros à parte, este livro é fonte de orientação existencial, bem como de 

conhecimento teológico. A vida e a doutrina têm que passar pelo crivo das Escrituras. 

  Como a Bíblia é lida no Brasil, pelos evangélicos? 

  Cada fiel é livre para examiná-la e é incentivado a fazê-lo. O livre-exame, 

paradoxalmente, não produz diversidade teológica no interior de cada denominação. Isto faz 

supor que a Bíblia é sempre lida de um jeito, o jeito da denominação. Em outras palavras, a 

liberdade do exame é controlada, sem que os leitores o percebam, pela interpretação oficial, 

recebida do púlpito, do ensino da Escola Dominical, dos hinos e das publicações. Assim, a 

tradição, que é objeto de crítica no catolicismo, volta por um tipo de acordo tácito. 

  O protestantismo, no entanto, tem uma espécie de itinerário geral para a leitura da 

Bíblia. 

    

  Primeiramente, seu leitor deve tomá-la como a palavra de Deus, o modo atual como 

Deus se revela. Isto está presente nos protestantismos clássicos. No caso do movimento 

pentecostal, no pentecostalismo clássico, mais organizado, a iluminação interior do profeta 

deve se lhe subordinar; se a profecia contradisser a Bíblia, é falsa. No ultrapentecostalismo, 

ou qualquer outro culto pentecostal de constituição recente, o discurso é o mesmo; na prática, 

porém, a iluminação é inicialmente mais forte, como revelação dinâmica de Deus para um 

grupo majoritariamente de iletrados ou semi-letrados. No entanto, dentro de um modelo 

geral, à medida que o grupo vai se sedimentando, a autoridade final vai sendo conferida à 

Bíblia. Também para estes setores, a Bíblia é a alavanca da coesão. É o antídoto para o 

relativismo. 

  Em segundo lugar, a Bíblia deve ser lida existencialmente. O primeiro objetivo de sua 

leitura é aprender a viver, a partir dos princípios dela retirados. Aí, não importa o pré-texto (a 

história da produção do texto) nem o seu con-texto (a parte anterior e posterior do texto lido). 

Importa o que aquele texto específico tem para dizer. Esta leitura atomizada tem sua 

hiperbolização no sucesso comercial das caixinhas de promessas, que contêm em tiras os 

mais agradáveis e consoladores versículos da Bíblia. 

  Como ela é a regra de fé e prática, todos os atos humanos devem estar autorizados por 

ela. Numa discussão, é muito comum sair-se a seguinte pergunta: 

  -- Mas o que a Bíblia diz a respeito? 

  Evidentemente, há assuntos sobre os quais ela nada diz, porque são preocupações que 

não povoavam a mente dos seus autores. A saída é buscar-se na Bíblia princípios gerais que 

possam ser aplicados ao caso. Do contrário, chega-se a um rigorismo, típico dos taboritas do 

século 16: o crente só deve fazer o que é explicitamente autorizado pela Bíblia. Se Jesus não 

fala para usar o rádio para a evangelização, é proibido fazê-lo. Conquanto alguns grupos 



caminhem por esta rota, o mais comum é seguir João Calvino: o crente pode fazer tudo aquilo 

que a Bíblia não condena explicitamente. 

  Em terceiro lugar, a leitura recomendada é a literal. Até prova em contrário, cada 

texto deve ser lido por ele mesmo, tomando-se seu sentido palavra por palavra. Quando a sua 

aplicação não for possível, entrará em cena um outro tipo de interpretação. 

    

  Um caso típico é aquele texto sobre Pedro, no qual Jesus diz que edificaria a sua 

igreja sobre ele (Mt 16:18). A interpretação literal não deixa margem: Pedro será o 

instrumento usado por Jesus para liderar a igreja que está para nascer. Como conviver com 

esta interpretação utilizada pelos católicos para instituir o papado? O jeito é apelar para os 

especialistas, que dizem: no original (como quase ninguém lê no original, a expressão chega 

a ser mágica...), o negócio não é bem assim: a pedra de que Jesus fala era ele mesmo e não 

Pedro, ou a pedra de que Jesus fala era a declaração de Pedro (de que Jesus era o Messias)... 

    

  Estas chaves hermenêuticas tornam a Bíblia um livro aprisionado pelas doutrinas, 

quando deveria ser a porta da liberdade. 

    

  PRIMEIRA CONCLUSÃO 

  Estes aspectos podem ser visualizados num quadro: 

    

  Quadro 9 

  CARACTERÍSTICAS DO OLHAR PROTESTANTE BRASILEIRO 

    

    

  TENDÊNCIA 

    

  ANTI- 

  CATOLICISMO 

    

    

    

    

    

    

  PEREGRINISMO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  BIBLICISMO 



    

  SÍNTESE  

    

  O catolicismo como inimigo do cristianismo verdadeiro 

    

    

    

    

    

  Ser cristão é navegar numa arca, como Noé 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Como a Palavra de Deus, a Bíblia é a autoridade final 

    

  CARACTERÍSTICAS 

    

  Mentalidade de seita sitiada 

  Ênfase na Bíblia, em Jesus e na justificação 

  Separação entre igreja e estado 

  Ética da diferença 

  Denominacionalismo 

  Evangelização guerreira 

    

  Dualismo apocalíptico 

  Niilismo (não adianta fazer nada) 

  Individualismo 

  Voluntarismo 

  Absenteísmo: pretensão de neutralidade política 

  Ênfase na dramaticidade da conversão 

  Supremacia da doutrina  

  sobre a ética  

    

  Afirmação do livre-exame da Bíblia 

  Subordinação da experiência espiritual à Bíblia 

  Leitura atomizada e seletiva 

  Interpretação literal e devocional 

  Eventual uso como amuleto  

    

    

  Todos esses elementos já estavam presentes na meditação original dos primeiros 



Reformadores, mas por caminhos indiretos e operada uma grande transformação. 

  O anticatolicismo foi vívido em Lutero e Calvino. A sua Reforma era, obviamente, 

um libelo contra um certo tipo de cristianismo. No entanto, o protestantismo brasileiro não 

teria os mesmos motivos para ser anticatólico, não fossem dois fatores. O primeiro foi a 

experiência americana. Os Estados Unidos nasceram como nação antianglicanos. Depois, 

tornaram-se também anticatólicos, a partir do desenvolvimento de um certo nacionalismo, 

urdido pelo medo de um certo imperialismo católico. O medo americano era um medo 

medieval, mas suficientemente forte para imprimir no povo em geral e nos protestantes em 

particular um sentimento. O catolicismo era visto como uma ameaça à religião civil 

norte-americana. Quando os primeiros missionários chegaram ao Brasil, trouxeram esse 

medo. 

  Aqui encontraram brasileiros com o mesmo medo, mas por razões diferentes. Esses 

brasileiros viram no catolicismo um atavismo limitador do desenvolvimento do país. 

Hegelianamente, entenderam que uma crítica ao Estado devia principiar por uma crítica à 

religião, tarefa facilitada porque aqui os dois serviam um ao outro. É neste contexto que se 

deve entender o encontro entre liberais, positivistas e protestantes, fenômeno que se 

apresenta em outras partes do continente. 

  Na luta contra a hegemonia religiosa católica, os protestantes se apresentaram como 

possuidores de um projeto capaz não só de redimir as almas, como também de salvar o país 

do atraso. O exemplo que podiam dar era o dos EUA, de onde vinham os missionários. 

Interessava-lhes ser considerados representantes desta outra cultura, desenvolvida porque 

protestante. Por isto, faziam questão de serem cristãos, mas cristãos diferentes.  

  Contudo, este projeto era periférico. Eles tinham uma razão mais visceral para serem 

anticatólicos. Estes lhes eram uma ameaça à liberdade de expressão. A elevação do princípio 

da separação entre igreja e estado à condição de verdade máxima tinha uma razão de ordem 

prática. Uma igreja oficial era o fim do protestantismo. 

  Além disso, havia outra razão para a condenação ao catolicismo. Suas ênfases no 

livre-exame da Bíblia, na justificação pela fé e na pessoa central de Jesus já eram suficientes 

para estarem em campos opostos. A ausência dessas verdades tornava o outro lado o lado a 

ser combatido. 

  Este embate pervadiu toda a teologia protestante, mesmo quando laborada por 

aqueles que não se consideravam anticatólicos viscerais. Mudaram o catolicismo e 

protestantismo brasileiros, mas não mudou a convicção protestante de que sua proposta é 

mais que uma certeza para o indivíduo: é também um programa para a nação. 

  Se, de certo modo, esta inscrição no grande projeto liberal, urdido a partir das 

revoluções inglesa, francesa e americana, foi feita por intelectuais, ela foi suficientemente 

proclamada para estar presente no imaginário protestante em geral e conviver com a 

convicção de que a solução para a problemática humana se dá no território do coração. 

  O peregrinismo é tão antigo quanto o anticatolicismo, e não talvez por acaso, porque 

certamente não foi por acaso que um dos primeiros livros publicados no Brasil evangélico 

tenha sido uma tradução de O Peregrino, de Bunyan, [449]publicada antes até dos 

compêndios de polêmica contra o catolicismo. [450]O projeto liberal ainda permanece, mas 

sob a capa do individualismo, tomado como princípio norteador. As propostas amplas de Rui 

Barbosa e Erasmo Braga, que incluíam a afirmação do indivíduo, mas não incluíam 

elementos niilistas ou dualistas, por exemplo, acabaram esquecidas. Triunfou um novo tipo 

de liberalismo, o do coração, como proposto pelos primeiros puritanos e pelos 

avivamentistas norte-americanos, pais espirituais dos primeiros missionários no Brasil. 



  A conversão dramática torna-se o paradigma máximo da experiência religiosa. A 

partir desta vontade convertida, poder-se-á mudar a sociedade. Assim como o liberalismo 

clássico cria no mercado como regulador da vida coletiva, os protestantes tinham (e ainda 

têm) na experiência religiosa primordial o elemento regulador de toda a vida social. 

  De igual modo, assim como os liberais viam na razão o elemento capaz de dar 

unidade à vida, os protestantes tinham (e ainda têm) na Bíblia a fonte capaz de trazer a 

certeza do reto crer e do reto proceder. Se a razão, no liberalismo clássico, era a expressão 

maior da imanência de Deus, a Bíblia, segundo os protestantes, era o lugar onde se 

encontrava a vontade transcendente desse mesmo Deus. 

  O modo protestante de pensar é um modo liberal de pensar. 

  Assim, partindo dos elementos anteriormente indicados, podemos sugerir que a 

moral protestante é vivida dentro do quadro geral do protestantismo norte-americano do 

século 19, que funde numa vivência só as contribuições do puritanismo inglês (como 

encontrado no século 17), do arminianismo holandês (embora permanentemente negado) e 

do pietismo alemão (como chegou aos Estados Unidos). 

  Decorre daí a afirmação do individualismo como expressão máxima da vida cristã, 

eixo em torno do qual se cingem as demais expressões. 

  Se permite, entre outros motivos, o corolário da posse, pelo crente, de um sentido de 

cidadania que pessoas de outros credos sequer imaginam, este individualismo gera o desejo 

da negação da cultura que, dada a impossibilidade de sua materialização, se realiza na 

afirmação de valores antitéticos 

  Se isto é verdade para os protestantes em geral e brasileiros em particular, também o é 

para os batistas do Brasil. 

   

6 

  A CONSTRUÇÃO DO MODO BATISTA DE PENSAR 

    

  A força de um povo depende da unidade de suas convicções. Dessa unidade de fé 

depende a continuidade da realização da extensão do reino de Deus a que temos nos 

consagrado, como batistas. 

  (DELCYR DE SOUZA LIMA [451]) 

    

  "Identifica-se como Batista a pessoa convertida, regenerada pela ação do Espírito 

Santo, salva mediante a graça de Deus e a fé em Jesus Cristo, e que se submete à soberania de 

Cristo; une-se a uma igreja da mesma fé e ordem; (...) presta culto a Deus, e somente a ele; 

crê na autoridade da Palavra de Deus -- sua única regra de fé e prática -- e na competência do 

indivíduo perante Deus".  

  (Filosofia da Convenção Batista Brasileira [452]) 

    

   

Portam os batistas brasileiros, com certeza, um certo tipo de liberalismo, mesmo que 

inconscientemente. Sua prática se inscreve numa tradição liberal, distinta da tradição 

brasileira, porque alimentada da experiência batista européia e norte-americana. 

  As molduras dos quadros de referência no interior do qual navega seu pensamento 

foram postas pelo puritanismo inglês originário e pelo puritanismo norte-americano dele 

decorrente e mitigado pelo pietismo, fruto também do puritanismo europeu. 

  De constituição recente no Brasil, já que seu início do Brasil é do último quartel do 



século 19, a denominação batista cresceu de modo peculiar, a partir de uma visão de mundo 

também peculiar e com uma metodologia também não sem certa peculiaridade, em 

comparação aos outros protestantismos aqui estabelecidos 

  Enquanto os metodistas organizaram escolas visando influenciar as futuras gerações, 

os batistas cingiram sua estratégia em função daquilo que chamaram de evangelização direta, 

confrontando as pessoas e exigindo delas uma decisão imediata. Contudo, a exemplo dos 

metodistas também abriram escolas (a maioria de propriedade de pessoas ou igrejas locais), 

mas nunca chegaram a constituir uma universidade. Os batistas estavam mais preocupados 

em equipar seus membros para a leitura da Bíblia e em converter diretamente do que em 

influenciar. 

  Enquanto os congregacionais procuraram fazer alianças com os intelectuais das 

cidades, os batistas, sem esquecer as metrópoles, se embrenharam nas selvas. Por isto, a 

exemplo dos presbiterianos, seu crescimento foi geograficamente homogêneo, urbano onde 

as cidades eram fortes e rural onde o campo era forte. 

  Enquanto os luteranos elegeram seus conterrâneos emigrados da Europa como campo 

de missão e conservação da fé, os batistas, em função mesma do diminuto número de 

imigrantes norte-americanos de sua confissão, escolheram o país inteiro como seu campo de 

conquista. No entanto, mesmo os brasileiros mantiveram uma discreta reverência e um 

permanente vínculo aos seus pais na fé, no caso, na linguagem interna, os "irmãos" (batistas) 

"da outra América". 

    

  A PRESENÇA BATISTA NO BRASIL 

  Os batistas estão no Brasil desde a segunda metade do século 19 como uma 

conseqüência do desenvolvimento protestante norte-americano em geral e batista em 

particular. Essa inserção se mistura com a própria história dos Estados Unidos e de suas 

denominações religiosas. 

  Os norte-americanos de meados do século 19, como já se viu, acreditavam que 

tinham uma missão no mundo. [453] Essa missão tinha uma dimensão religiosa (salvar -- no 

sentido clássico da palavra entre os protestantes -- as pessoas [454]) e uma dimensão 

civilizatória (difundir seu estilo de democracia e espalhar sua visão de progresso econômico). 

  As duas dimensões se fundem. No início do século, os protestantes norte-americanos 

começaram a olhar para o mapa do mundo como um espaço de missão, na trilha da 

experiência do inglês Carey. Os primeiros missionários foram enviados à Ásia. Com relação 

à América Latina, a estratégia inicial consistiu no envio de colportores (vendedores de 

Bíblias e livros cristãos). [455]De volta ao seu país, levavam informações sobre o Brasil. Um 

deles, escrevendo em 1840, propôs a imigração de norte-americanos e a atuação de 

"evangelizadores piedosos" como essenciais à prosperidade do país. [456]As duas estratégias 

foram usadas. 

  A partir de 1850, o capital norte-americano começou a se interessar pelo Brasil, 

especialmente pela Amazônia. [457]Pouco depois, teve início um discreto movimento 

migratório para fora dos EUA a partir do sul, como decorrência da Secessão. Influenciados 

pela leitura desses colportores, alguns migrantes escolheram o Brasil. Para acompanhá-los no 

novo campo e servir-lhes a religião, vieram a seguir os missionários. 

  Estava descoberto o Brasil... O movimento de missionários em sua direção não 

pararia mais, mesmo depois de cessada a migração. 

  Quanto à chegada dos batistas, a data foi objeto de uma renhida disputa no interior da 

denominação. [458]De qualquer modo, como é fruto do trabalho missionário 



norte-americano, pode-se fixar as raízes de sua inserção em 1812 nos EUA. Nesse ano, os 

congregacionais Adoniram (1788-1850) e Ann (1789-1826) Judson, juntos com Luther Rice 

(1783-1836), chegaram à Índia, enviados pela American Board of Commissioners for 

Foreign Missions. Na viagem, sabedores de que teriam que se encontrar com o batista 

William Carey (1761-1834), começaram a estudar o problema da forma da administração do 

batismo. Convencidos da imersão, fizeram-se batizar em Calcutá. Rice voltou, então, aos 

Estados Unidos em busca de apoio da sua nova denominação. 

  Graças aos seus esforços, várias sociedades missionárias locais foram formadas, uma 

delas por incentivo de Rice (1789-1826): era a General Missionary Convention of the Baptist 

Denomination in the United States for Foreign Missions, que passou a sustentar 

missionários, entre os quais o casal Judson. 

  Os batistas do sul, no entanto, tinham restrições à forma de atuação daquela Board. 

Assim, diante da sua recusa de enviar um missionário nomeado por uma convenção estadual, 

sob a acusação de ser ele um proprietário de escravos, os batistas do sul constituíram em 

maio de 1845 sua própria convenção, com destaque para uma Junta de Missões Estrangeiras. 

Seu primeiro campo missionário foi a China. 

  Depois de enviarem missionários a este país e à África, os batistas do sul começaram 

a olhar para os vizinhos. Assim, em 1851, o relatório de uma comissão especial perguntava: 

será que "a parte sul de nosso próprio continente não apresenta clamores especiais para a 

nossa obra missionária?" A sugestão era, então, que se estabelecesse a missão em algum 

lugar do continente. [459] 

  O interesse concreto pelo Brasil demorou um pouco mais. Em 1857, ano da primeira 

edição do livro Brazil and the Brazilians, de James C. Fletcher e Daniel P. Kidder, a 

Convenção votou olhar para o Japão e para o Brasil "como importantes e proeminentes 

campos de trabalho missionário". [460]Assim, em 1859, decidiu-se recomendar o Brasil 

como um campo missionário para os batistas do Sul. [461] 

  Nesse mesmo ano, Thomas Jefferson Bowen (1814-1875), que atuara na África, 

ficara muito doente. De volta aos Estados Unidos, começou a preparar uma gramática 

yorubá, decidido a seguir para o Brasil. Ele e sua família chegaram ao Rio em 1860, 

desejosos de formar uma igreja de fala inglesa e outra entre os escravos. Diante das restrições 

legais, distribuiu algumas Bíblias e conversou com os escravos. [462]Ele ficou no Brasil 

menos de nove meses. [463] 

  A segunda entrada não obedeceu a um plano. A partir de 1865, milhares de sulistas, 

atraídos por uma nova oportunidade, descortinada pela propaganda imigracionista, 

começaram a chegar ao Brasil, concentrando-se especialmente no estado de São Paulo, mais 

precisamente na região de Santa Bárbara. Como a maioria se compunha de evangélicos, 

procuraram formar igrejas, uma delas, batista, organizada a 10 de setembro de 1871, sob a 

liderança do pastor Richard Ratcliff (1831-1912). Oito anos depois, uma segunda igreja se 

formaria, em 2 de novembro de 1879. Nesse mesmo ano, atendendo apelos a ela dirigidos por 

Ratcliff e seu sucessor, Elias Hotton Quilin (c. 1822-1886), a Junta elevou essas igrejas 

auto-sustentáveis à categoria de "Missão Brasileira", nomeando seu pastor como 

missionário. Quillin dirigiu a missão até 1881, quando foi substituído por um missionário: 

William Buck Bagby. De Santa Bárbara, saíram os cinco fundadores da Igreja em Salvador. 

  A terceira entrada foi uma decorrência da segunda. A vinda de William (1855-1939) 

e Anne (1859-1942) Bagby está ligada à existência da colônia de norte-americanos em Santa 

Bárbara. Em 1868, esteve no Brasil, por pouco mais de seis meses, o ex-general sulista 

Alexander Travis Hawthorne (1825-1899). Seu projeto era assentar colonos. 



  O plano não se concretizou. Doze anos após seu regresso, já batista, pensou em voltar 

ao Brasil como missionário. [464]Depois, avaliou mais conveniente, em função da sua idade, 

empenhar-se por uma investida mais direta da Junta de Missões Estrangeiras neste país 

sul-americano. [465]Assim, apresentou à Convenção uma moção sugerindo o envio de mais 

missionários ao Brasil. Seu parecer era que Deus preparara o país para receber "os exércitos 

evangelizadores de nossa denominação, em especial para os batistas do sul" dos Estados 

Unidos. A recomendação de se nomearem mais missionários foi aprovada. [466] 

  Hawthorne conheceu Anne Luther e William Bagby e os convenceu a vir para o 

Brasil. Chegaram em 1881 ao Rio de Janeiro, de onde foram para Santa Bárbara. Bagby foi 

eleito pastor das igrejas, em substituição a Quillin. Aí trabalhou e estudou o idioma, até ir, 

junto com os recém-chegados Zachary (1851-1919) e Kate (1862-1892) Taylor , para a 

Bahia, o novo campo de missão. Assim, os quatro missionários, mais o pastor brasileiro 

Antonio Teixeira de Albuquerque, [467]transferiram-se de Santa Bárbara para Salvador. Ao 

final de dois meses e meio, fundaram os cinco uma Igreja, na noite de 15 de outubro. 

  O sucesso imediato do trabalho e a demora na chegada de outros missionários 

levaram-nos a pensar na abertura de uma nova frente. Já desde 1882, pensavam em ampliar a 

missão, abrindo uma nova frente no Rio de Janeiro, de onde se poderia pastorear também 

Santa Bárbara, agora reduzida a apenas uma igreja. 

  Após algumas reuniões em que Bagby pregava em inglês, foi constituída, numa 

pensão, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, com quatro membros. 

  Os missionários aqui reproduziram o modelo de igreja que conheciam e repetiram 

aqui a teologia que sabiam. 

  Como fizeram as outras denominações, à medida que as igrejas iam surgindo foram 

organizando a estrutura eclesiástica nacional, em torno de juntas executivas setoriais, 

mantida a independência de cada igreja local, segundo o princípio batista. O esforço 

cooperativo visava apoiar as igrejas locais em duas tarefas básicas: a captação e o 

treinamento de membros. 

  Este apoio se restringiu praticamente a duas estratégias: a manutenção de um 

programa de publicações (livros, jornais, revistas, Bíblias e hinários) e a instituição de um 

programa de formação de líderes (através de estabelecimentos regulares de ensino, como 

seminários e institutos). 

  Cedo, porém, também se pretendeu atingir localidades, nacionais e internacionais, 

não alcançáveis por uma igreja local, razão pela qual surgiram duas entidades voltadas para 

este fim: uma para cuidar da evangelização nas áreas (o "sertão", no imaginário nacional em 

geral e batista em particular[468]) fora do âmbito das igrejas locais e outra para remeter 

missionários a países estrangeiros, como forma de realizar o slogan ("o campo é o mundo") 

inspirado num mandamento bíblico ("ide por todo o mundo"). 

  Essas duas juntas e as instituições de ensino ultrapassam a estratégia mais comum: a 

de produzir materiais educativos para as igrejas. 

  Desde o século passado até agora, o modelo permanece o mesmo, com algumas 

alterações. O órgão máximo é a Assembléia anual da Convenção, a que comparecem os 

membros (pastores e leigos) das igrejas para deliberação. No interregno das assembléias, um 

Conselho executivo procura coordenar a implementação das decisões, cuja execução 

compete às entidades (Juntas), que têm um conselho consultivo (que se reúne três ou quatro 

vezes por ano) eleito nas assembléias e uma equipe de funcionários escolhida por esse 

conselho setorial. 

  O mesmo modelo se reproduz no plano estadual e, em menor grau de complexidade, 



no plano regional (associacional). Tenha-se em conta, contudo, que a Convenção nacional 

não é um somatório das ações das convenções estaduais ou regionais, mas das igrejas locais. 

  As decisões convencionais ou setoriais, seja de que natureza forem, não são de 

adoção compulsória pelas igrejas. Assim, por exemplo, elas não são obrigadas a comprar as 

revistas destinadas aos seus membros, podendo usar o material de outras editoras. 

Igualmente não são obrigadas a remeter dez por centro das contribuições locais para o 

financiamento das atividades convencionais, mesmo que receba benefícios delas. O princípio 

da associação voluntária se mantém de pé. 

  Após o primeiro período de implantação, as décadas de 30 a 70 foram a de maior 

crescimento. Depois disso, houve uma certa acomodação. A projeção dos especialistas era 

que, mantida a taxa de expansão, os batistas chegariam a um milhão de membros em 1982, 

número a que não se chegou uma década depois. 

  O quadro a seguir mostra o crescimento dos batistas desde 1890. 

    

  Quadro 10 

  POPULAÇÃO BATISTA 

  ANO              POPULAÇÃO              CRESCIMENTO 

                              (membros)              (taxa anual em %) 

  1890              312                            - 

  1900              2.000                            20,4 

  1910              8.102                            15,2 

  1920              18.872                            8,8 

  1930              31.686                            5,3 

  1940              54.907                            5,6 

  1950              109.233                            7,1 

  1960              178.455                            5,0 

  1970              330.500                            6,4 

  1980              600.000                            6,1 

  1990              800.000                            2,9 

  1992              833.122                            2,0 

    

  Fonte: ANAIS DA CBB. 

    

    

  Assim, apenas para fins ilustrativos, ao final de 1992, os batistas eram 833.122, 

distribuídos em 4.972 igrejas, dirigidas por 2.553 pastores. As juntas mantinham 691 

missionários, dos quais 141 distribuídos por 27 países diferentes. Apenas nas instituições de 

ensino teológico superior, a matrícula era de 2.292 estudantes, a maioria dos quais batistas. 

[469] 

  Ao longo de 1993, essas igrejas contribuíram com US$ 455 mil para fins 

cooperativos nacionais, o que faz supor que arrecadem anualmente cerca de US$ 6 milhões 

regulamente. Além dessa arrecadação, naquele ano, essas igrejas remeteram às entidades 

missionárias um total de US$ 3 milhões. No total, as entidades denominacionais 

manipularam US$ 2,5 milhões, advindos das igrejas. [470] 

    

  A PRODUÇÃO DO PENSAMENTO 

  Apesar do sistema administrativo adotado, a partir do princípio da voluntariedade, a 



coesão doutrinária é perceptível. 

  Explicam-no principalmente dois fatores: a copiosa produção de material 

educacional para uso das igrejas e a existência de centros nacionais de formação das 

lideranças. 

  Um texto de explicitação dos fundamentos da crença batista deixa claro que a 

educação dos crentes é um imperativo divino e algo essencial para a fé, para que os 

seguidores de Cristo possam desenvolver virtudes cristãs e cumprir suas responsabilidades. 

    

  "Desde que a fé há de ser pessoal, e voluntária cada resposta à soberania de Cristo, o 

ensino e treinamento são necessários antecipadamente ao discipulado cristão e a um 

testemunho vital. Este fato significa que a tarefa educacional da igreja deve ser o centro do 

seu programa. A prova do ministério do ensino e treinamento está no caráter semelhante ao 

de Cristo e na capacidade de enfrentar e resolver eficientemente os problemas sociais, morais 

e espirituais do mundo hodierno. Devemos treinar os indivíduos a fim de que possam 

conhecer a verdade que os liberta, experimentar o amor que os transforma em servos da 

humanidade, e alcançar a fé que lhes concede a esperança no reino de Deus". [471] 

    

  Os centros por excelência da produção do pensamento batista são os seus seminários, 

que levam o adjetivo de "teológicos". O primeiro deles surgiu, em Recife, em 1902, a partir 

de um curso solto já em funcionamento. O segundo apareceu no Rio de Janeiro, em 1907, 

ligado ao Colégio Batista da cidade. [472] Neles se faz teologia também, embora estejam 

mais voltados para a formação de uma burocracia religiosa (pastores, missionários, 

funcionários de juntas). 

  Parte da reflexão que se faz ali é reproduzida nos textos que professores e ex-alunos 

destas instituições publicam, em forma de livros e de artigos para revistas educativas e 

jornais, principalmente o "Jornal Batista". 

  Os primeiros missionários, seguindo o paradigma missiológico mundial, [473]se 

empenharam em criar uma editora, para publicar folhetos, livros, revistas, jornais e, depois, 

Bíblias. Essa editora formaria com o setor educacional uma só entidade, que teve sucessivos 

nomes, tornando-se em 1967 em Junta de Educação Religiosa e Publicações (Juerp). Em 

1915, o catálogo da publicadora batista tinha 104 livros e 53 folhetos. [474]Em 1994, o 

catálogo anunciava 372 livros (com tiragem média de três mil exemplares) e 93 folhetos, 

afora Bíblias, cantores e outros materiais. [475] 

  Quanto às revistas, publicadas trimestralmente, a tiragem anual em 1981 era de quase 

dois milhões (numa média trimestral de 476 mil) em oito títulos diferentes, para as várias 

faixas etárias. [476]O "Jornal Batista", publicado ininterruptamente desde 1901, sucedendo a 

"O Echo Batista" e "Boas Novas", é publicado também pela editora oficial da denominação. 

Sua tiragem não tem acompanhado o crescimento numérico dos batistas. Quando começou, 

tiravam 300 exemplares, o que representavam 8,5 batistas por exemplar. Em 1910, chegou a 

2.400 (três batistas por exemplar). Em 1928, a relação era de 5,7. Em 1940, eram publicados 

semanalmente 4.700 (11,1 batistas por cópia). Em 1964, a relação saltou para 29,3. Em 1981, 

a tiragem semanal era de 15.711 (28 batistas por exemplar). Em 1994, sua tiragem média era 

de 12 mil exemplares, numa relação de 71 batistas por cópia. [477] 

  Uma classificação dos livros publicados pela Juerp em 1994 permite uma visão das 

suas preocupações. (Quadro 11)  

  Os textos teológicos (incluídos aqui textos de apologética, doutrina, Bíblia e ética) 

são a maior categoria, com 33,6% dos títulos, vindo a seguir os de entretenimento (literatura 



infantil, música, ficção, dramaturgia e poesia), com 29% dos itens do catálogo. A área de 

aconselhamento (psicologia popular e psicologia da religião) é a terceira preocupação da 

editora, com 13,4% dos títulos. 

    

  Quadro 11 

  PRODUÇÃO TEOLÓGICA DOS BATISTAS BRASILEIROS (1994)  

  POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

  ÁREA                            TÍTULOS               % 

  Teologia                            125                            33,6 

  Devoção                            34                            9,1 

  Educação                            26                            7,0 

  Entretenimento              108                            29,0 

  História                            7                            1,9 

  Psicologia                            50                            13,4 

  Práticos                            22                            5,9 

  TOTAL                            372                            100 

    

  Fonte: Catálogo da Juerp (1994) 

    

    

  Uma comparação com o universo total das editoras evangélicas (que inclui os 

publicados também pela Juerp), filiadas à Abec, indica diferenças e semelhanças. 

    

  Quadro 12 

  COMPARAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO TEOLÓGICA DOS PROTESTANTES E 

DOS BATISTAS BRASILEIROS (1994) 

   POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

    

  ÁREA                            JUERP                            ABEC 

                                            %              Posição              %              Posição 

  Teologia                            33,6              1              35,6              1 

  Devoção                            9,1              3              21,3              2 

  Educação                            7,0              4              17,0              3 

  Entretenimento              29,0              2              14,3              4 

  História                            1,9              6              7,3              6 

  Psicologia                            13,4              5              11,7              5 

  Práticos                            5,9              7              2,8              7 

  TOTAL                            100                            100 

  Fontes: CATÁLOGO DA JUERP (1994); CATÁLOGO DA ABEC (1994) 

    

  Nos dois casos, a publicação de textos teológicos ocupa a maior parte dos catálogos. 

De igual, os textos práticos, de história e de psicologia vêm por último. O segundo lugar entre 

os batistas é dado ao entretenimento, mas isto deve ser creditado aos volumes de partituras 

musicais vocais. Este lugar, entre os evangélicos em geral, fica com os livros devocionais, o 

que se explica por uma certa tendência racionalista dos batistas. O quarto lugar entre os 

batistas à educação se justifica pelo grande número de revistas publicadas com este fim, o 

que os desobriga de publicarem livros em mais profusão. 



  Entre 1882 e 1905, os batistas publicaram mais de uma dezena de livros, cujos 

conteúdos indicam bem suas intenções editoriais. [478]A relação é a seguinte: 

    

  . "Três razões por que deixei a igreja romana", de Antonio Teixeira de Albuquerque; 

[479] 

  . "A Bíblia sobre o batismo", possivelmente de Z.C. Taylor ou S.L. Ginsburg; 

  . "Manual de eclesiologia", também possivelmente de Z.C. Taylor; 

  . "Do Futuro dos povos católicos e o futuro dos povos civilizados", de Émile 

Laveleye.[480] 

  . "A origem e história dos batistas", de S.H. Ford;  

  . "Os milagres de Jesus", de autor não referido; 

  . "A religião e o estado", de Alvah Hovey; [481] 

  . "Apologética", de Tertuliano; 

  . "Haverá Bíblias falsas", de W.E. Entzminger; [482] 

  . "Como trazer homens a Cristo", de R.A. Torrey; 

  . "O poder do Alto", de W.E. Entzminger. 

    

  Entre os autores mencionados, um é brasileiro (Teixeira), dois são missionários 

(Taylor e Entzminger) e quatro são estrangeiros (Laveleye, Ford, Harvey e Torrey). Quanto 

ao escopo dos livros, a maioria é francamente apologética; dois são práticos e um é 

devocional. 

  É em torno deste tipo de preocupação que se constrói a produção teológica batista. 

  Desde então, os pensadores mais expressivos podem ser arrolados, como no quadro 

abaixo. 

    

  Quadro 12 

  PRINCIPAIS TEÓLOGOS BATISTAS BRASILEIROS 

 

 NOME                                                                      ÊNFASE                                  

        CONTRIBUIÇÃO 

  A. Teixeira de Albuquerque 

(1840-1887)              Anticatolicismo                                          Fundou o anticatolicismo 

  Z.C. Taylor 

(1850-1919)                                          Anticatolicismo                                          Artigos 

e traduções 

  Salomão L. Ginsburg 

(1867-1927)                            Anticatolicismo                                          Principal 

tradutor/autor de hinos 

  W.E. Entzminger (1859-1930)                                          Valorização da 

espiritualidade              Livros, hinos e artigos 

  Theodoro R. Teixeira (1871-1950)                            Relacionamento entre Bíblia e 

vida              Seção "Perguntas e Respostas" (JB) 

  A.B. Langston (1878-1965)                                          Os batistas como 

democratas              Interpretação dos princípios batistas               

  W.C.Taylor (1886-1971)                                          Manutenção do 

polemismo              Sistematização de doutrinas               

  A.R. Crabtree (1889-1965)                                          Interpretação da 



Bíblia                            Hermenêutica bíblica 

  A. Neves de Mesquita (1988-1979)                            Interpretação da 

Bíblia                            Comentários bíblicos 

  Reynaldo Purim (1897-1988)                                          Racionalismo 

kantiano                            Ensino teológico 

  José dos Reis Pereira (1916-1991)                            Missionarismo e 

anticatolicismo              Valorização da atividade missionária 

  Delcyr de Souza Lima                                                        Interpretação 

bíblica                            Revistas educativas 

    

    

  Antonio Teixeira de Albuquerque (1840-1887) pode ser considerado o fundador do 

anticatolicismo batista brasileiro, certamente orientado pelos missionários Taylor e Bagby e 

seguindo as pegadas do também ex-padre (e depois pastor presbiteriano) José Manoel da 

Conceição (1822-1873). A origem do anticatolicismo deve estar ligado a três fatores: a busca 

da hegemonia, o anticatolicismo originário dos missionários norte-americanos e o ambiente 

político interno. 

  Com a chegada dos protestantes, travou-se evidentemente uma luta pela supremacia 

no campo estritamente religioso, decorrendo daí uma oposição violenta: verbal e física de 

parte dos católicos, em maioria, e verba de parte dos protestantes, em minoria. Quando aqui 

chegaram, os missionários, na trilha de Kidder, viram no catolicismo o mesmo perigo que 

seus irmãos já tinham antevisto nos EUA, dando às suas preocupações uma preocupação 

tanto religiosa quanto política. Estes dois fatores encontraram um terreno fértil para vicejar: a 

questão religiosa, que criou um espírito anticatólico na intelectualidade de então. 

  De Albuquerque conhece-se somente o seu "Porque deixei a Igreja de Roma" ou 

"Três razões por que deixei a Igreja Romana" (1883). [483]As razões de sua saída são os três 

tópicos do seu texto: "A missa ou transubstanciação", "O celibato obrigatório" e "Confissão 

auricular e absolvição". Nele, Albuquerque conta que procurou "Jesus Cristo, o único refúgio 

dos pecadores e Salvador perfeito, todo suficiente e terno, o qual só conhecia de nome, para 

conhecê-lo de coração". [484] 

  Este seria o paradigma de todas as vindouras narrativas de conversão do catolicismo 

ao protestantismo. 

  Zachary Clay Taylor (1850-1919) foi mais um jornalista e editor do que propriamente 

um autor, mas seu pensamento fincou raízes nos artigos (publicados nos jornais seculares e 

nos próprios: "O Eco da Verdade", "A Verdade", "A Nova Vida" e a "Mensagem", 

precursores do "Jornal Batista") e nas traduções, como "O retrato de Maria no Céu" (feita por 

sua esposa Kate -- também missionária -- e republicado até os anos 50), bem como "A origem 

e historia dos baptistas", de S.H. Ford (1886), que contém a mais importante contribuição de 

Taylor: a tradução da Confissão de Fé de New Hampshire, que seria padrão entre os batistas, 

anexada ainda do "Pacto" das igrejas batistas, que também seria largamente utilizado. [485] 

  Salomão Luiz Ginsburg (1867-1927) foi o mais importante hinologista dos batistas, 

tendo traduzido ou escrito mais de 100 canções, que integram o hinário oficial da 

denominação, o "Cantor Cristão" (cuja primeira edição é de 1891), editado inicialmente por 

ele mesmo. Embora não tenha escrito nenhum livro, exceto sua autobiografia ("Um judeu 

errante no Brasil") e alguns folhetos, a contribuição deste missionário à hinódia é suficiente 

para colocá-lo na galeria dos mais influentes formadores da teologia batista brasileira. [486] 

  Possivelmente, o primeiro teólogo batista a atuar no Brasil tenha sido o missionário 



William Edwin Entzminger (1859-1930). Foi o primeiro a portar o título de doutor em 

teologia entre os batistas no país. Além de ter traduzido/escrito 68 hinos e ter fundado e 

dirigido o "Jornal Batista" por 20 anos, escreveu três livros, entre outros: "Haverá Bíblias 

falsas" (1897), "O poder do alto" (1904) e "A prática da oração". [487]Estes dois últimos 

foram reeditados várias vezes. [488] 

  Theodoro Rodrigues Teixeira (1871-1950), espanhol convertido no Brasil, leigo 

autodidata que nunca escreveu um livro, assinou de 1919 a 1950 uma coluna ("Perguntas e 

Respostas") no "Jornal Batista", que era uma espécie de magister dixit teológico, 

respondendo a todo o tipo de perguntas-consultas dos leitores. [489]A partir dessa seção, 

tornou-se uma das forças mais influentes na formação doutrinária dos batistas. [490] 

  No entanto, ninguém melhor entendeu as linhas-mestras do pensamento batista do 

que o missionário Alva Bee Langston (1878-1965), professor de teologia no Seminário do 

Rio e autor, entre outros, de "A democracia batista" (1917), "O princípio de individualismo 

em suas expressões doutrinárias" (1933), "Esboço de teologia sistemática" [491](1959), "A 

doutrina do Espírito Santo", "Noções de ética prática", "Teologia bíblica do Velho 

Testamento" (1938) e "Teologia bíblica do Novo Testamento" (3ª ed.: 1938). 

  Em certo sentido, Langston é o primeiro teólogo batista no Brasil. Junto com o 

"Manual das Igrejas", de W.C. Taylor, seu esboço de teologia se tornou leitura obrigatória 

para os jovens pastores e suma da sistemática batista. Do ponto de vista filosófico e 

teológico, no entanto, suas obras mais importantes são "Verdadeira democracia" e "O 

princípio de individualismo", embora muito pouco lidos e apesar de suas categorias nada 

rebuscadas. Foi ainda muito influente a partir da cátedra. 

  William Carey Taylor (1886-1971) foi outro sistematizador das doutrinas batistas. 

Tornou-se leitura obrigatória para candidatos a entrar no pastorado. Prolífico, escreveu 

inúmeras obras, além de incontáveis artigos. Polemista, dirigiu seu foco para outros 

protestantes, e mesmo para batistas que considerava heterodoxos, [492]e não para os 

católicos. Ele ficou também conhecido por seus livros de sistematização doutrinária, 

particularmente "Doutrinas" (1928) e "Cremos" (1943). Escreveu também sobre a Bíblia, 

especialmente comentários -- ao evangelho de João (1943-1945), à epístola de Tiago (1942) 

e a epístola aos gálatas (1954). Sua gramática grega ("Introdução ao estudo do Novo 

Testamento Grego") estava em catálogo ainda em 1994. Entre suas obras, estão ainda: 

"Manual das igrejas" (5ª ed.: 1957), "Passagens bíblicas explanadas" (1942), "Os dez 

mandamentos" (2ª ed.: 1966), "O fruto do espírito revelado em Jesus" (2ª ed.: 1970), "Os 

mandamentos de Jesus" (2ª ed.: 1942), "Jesus" (1932), "Batismo bíblico" (2ª ed.: 1967) e 

"Religiões e seitas"(1955). [493] 

  Asa Routh Crabtree (1889-1965) e Antonio Neves de Mesquita (1988-1979) se 

dedicaram mais a escrever sobre a Bíblia. Crabtree produziu vários comentários bíblicos 

(sendo o sobre Isaías o principal), uma gramática hebraica (1951) e uma "Teologia bíblica do 

Velho Testamento" (1956), entre outros livros. Mesquita também foi o único batista a 

comentar quase todo o Velho Testamento, tendo chegado a Ezequiel. Além disso, escreveu 

sobre a antigüidade bíblica. O seu "Povos e nações do mundo antigo" (1954) continuava à 

venda em 1994. Escreveu ainda: "A doutrina da Trindade no Velho Testamento" (1956) e "A 

revolta dos anjos" (1975), entre outros. 

  Kantiano assumido, Reynaldo Purim (1897-1989) escreveu muito pouco, mas 

influenciou muito a partir de sua cátedra no Seminário do Rio. Dele foram publicados apenas 

alguns pequenos livros: "O Espírito Santo"(1977), "Jesus Cristo no panorama da história" 

(1978) e "A Igreja de Jesus Cristo" (1980) e "Jesus Cristo, o reconciliador" (1985). 



  Principalmente historiador e jornalista, José dos Reis Pereira (1916-1991) esteve 

mais preocupado com a vida da igreja, especialmente em manter aceso o espírito missionário. 

Anticatólico, seu primeiro livro era de polêmica: "Da consubstanciação à ceia do Senhor" 

(1955). Além de biografias missionárias, escreveu "Sal da terra: um dia na vida de cinco 

membros da igreja" (1959), "Mobilização dos válidos" (1968), "Vale a pena sonhar?" 

(1981)" e "Mensagem" (1989). Sua influência foi desenvolvida principalmente a partir dos 

editoriais do "Jornal Batista". 

  Igualmente jornalista, Delcyr de Souza Lima também navegou nas águas do 

anticatolicismo. O título do seu primeiro livro o revela: "Analisando crenças católicas" 

(1957). Escreveu ainda "Analisando crenças espíritas e umbandistas" [494](1970), "A arte de 

evangelizar" (1972) e "Doutrina e prática da evangelização" (1969). Sua influência maior, no 

entanto, foi exercida através das páginas das revistas para a Escola Dominical. 

  Essa seleção de teólogos batistas mais representativos procurou obedecer ao critério 

da sua influência na formação do pensamento batista denominacional. Além desses, segue 

outra relação de pensadores também importantes. [495] 

  Na trilha do anticatolicismo, a lista pode ser ampliada. Só para mencionar aqueles 

batistas que escreveram livros de polêmica anticatólica, a partir de 20, eis pela ordem de 

aparecimento dos seus principais livros alguns desses autores, excluídos os já referidos: 

Archiminia Barreto (1845-1930?), [496]Rosalino da Costa Lima, [497]Gorgônio Barbosa 

Alves [498]e Aníbal Pereira Reis (1942-1987). [499] 

  Com preocupações mais sociais, podem ser mencionados Adrião Bernardes 

(1891-1969), Alberto Mazoni de Andrade (1906-1957), Luciano Lopes e, principalmente, os 

autores ligados à revista "Diretriz Evangélica", os quais propunham um socialismo cristão, a 

partir de Berdyaev. [500] 

  Merecem menção ainda Emílio Warwick Kerr, pelas suas polêmicas internas; Almir 

dos Santos Gonçalves e Moysés Silveira (1908-1972), por suas atuações no "Jornal Batista"; 

Alberto Augusto, por seus livros; [501]David Gomes, por sua coluna ("Perguntas e 

Respostas") no "Jornal Batista" e seus livros; Werner Kaschel, por sua ação docente; Russell 

Shedd, por sua ação docente, suas conferências e seus livros; [502]Juarez de Azevedo, por 

seus livros para a juventude; e também Roque Monteiro de Andrade (1922-1989), [503]Darci 

Dusilek, Isaltino Gomes Coelho Filho e Almir dos Santos Gonçalves Jr., por seus artigos e 

livros. 

  Muitas vezes, mais significativas que as obras de autores brasileiros e missionários 

foram as traduções que fizeram, em maior número que as contribuições nacionais. No campo 

teológico, um elenco das dez mais importantes, formativamente, são: [504] 

    

  . "O peregrino", de John Bunyan (1850?); [505] 

  . "Em seus passos que faria Jesus?", de Charles M. Sheldom (1945); [506] 

  . "Dicionário bíblico", de John Davis (1928); [507] 

  . "A origem e história dos batistas", S.H. Ford (1886); 

  . "As doutrinas de nossa fé", de E.C. Dargan (1910); 

  . "Axiomas da religião", de E.Y. Mullins (3ª ed.: 1956); 

  . "Doutrinas", de W.C. Taylor (1952); 

  . "Nossas doutrinas", de H.W. Tribble (3ª ed.: 1957); 

  . "Certo ou errado", de T.B. Maston (1958); 

  . "Os fundamentos de nossa fé", de H.H. Hobbs (1960). 

    



  A teologia batista está, portanto, nesses livros, nos seus hinários, na sua literatura 

periódica e também nas suas declarações de fé. 

  Os batistas no Brasil prepararam apenas uma declaração doutrinária, embora tenham 

usado duas. A primeira foi a tradução que Z.C. Taylor fez da New Hampshire e que começou 

a circular extra-oficialmente. Embora nunca tivesse sido votada pela Convenção, era tida 

como "oficial". Só muito mais tarde, nos anos 30, aconteceria esta oficialização. 

  A segunda confissão de fé foi preparada para as comemorações do centenário da 

presença no Brasil e publicada em 1982. Antes dela, porém, nos anos 70, o Seminário 

Teológico Batista do Sul do Brasil, devido a problemas internos, preparou uma para ser 

subscrita por todos os professores.[508]Nenhuma delas foi amplamente divulgada, como a 

tradução de Taylor. 

  O mesmo ocorreu com o "pacto das igrejas". Ele surgiu pelas mãos de Taylor e foi 

ficando até se tornar oficial. Por sua concisão, tem sido outro importante fator de coesão 

doutrinária. 

  Não se pode esquecer, como fator de formação e coesão da fé, o hinário. O "Cantor 

Cristão" foi iniciativa de Ginsburg, ainda congregacional. A primeira edição, de 1891, tinha 

16 hinos. A de 1921 tomara feições quase definitivas, com 571 hinos. [509]O hinário 

permanece utilizado, mas, desde 1982, com a companhia do "Hinário do Culto Cristão", que 

mantém e/ou suprime músicas do cantor, além de aduzir novas. 

  Da construção do pensamento batista no Brasil participou ativamente o espírito da 

controvérsia, sempre interessada em defender a "sã doutrina". [510]Foram várias essas 

controvérsias particulares, além da travada genérica e permanente contra o catolicismo. 

Essas controvérsias, vale salientar, por vezes reproduziram preocupações dos batistas nos 

EUA, como no caso dos ataques ao "modernismo teológico" (ou também "liberalismo 

teológico"). Nunca se questionou aqui, diferentemente do que ocorreu nos EUA, o 

missionarismo. As polêmicas brasileiras foram, em geral, polêmicas brasileiras, nascidas de 

embates internos (com católicos, protestantes e batistas). 

  O princípio da laicidade do estado foi solidificado a partir das discussões em torno do 

ensino religioso, re-suscitado a partir do primeiro governo Vargas. Os protestantes em geral e 

os batistas em particular escreveram centenas de páginas para defender sua proposta de uma 

igreja livre num estado livre. Dezenas de pastores e intelectuais batistas participaram da 

discussão, travada no "Jornal Batista", muito especialmente, desde a Primeira República. O 

decreto de Vargas, de maio de 1931, facultando o ensino religioso nas escolas públicas, foi 

visto como uma ameaça a manutenção da laicidade do Estado. O jornal chegou a abrir uma 

seção ("O ensino religioso nas escolas e a reação das consciências livres"), às vezes, com 

diversas páginas, para abrigar colaborações, de batistas e não batistas. A essência da 

argumentação batista, desenvolvida a partir dessa década, era que "o ensino religioso nas 

escolas e estabelecimentos oficiais" era "o pecado original de todos os outros atentados à 

liberdade religiosa ou de consciência", pecado capaz de "ferir de morte o grande princípio da 

separação entre a Igreja e o Estado".[511]Na síntese batista, "nenhuma autoridade 

eclesiástica pode dominar as consciências por meio de coerção ou vantagem governamental" 

e "as igrejas têm que ser deixadas livremente exercer a sua influência sobre o pensamento e 

as vidas dos cidadãos do Estado". [512] 

  Essa percepção permeou a visão batista, tornando-se uma espécie de axioma.[513] 

  A segunda controvérsia não foi propriamente teológica, mas administrativa.  

  Tratou-se do chamado "radicalismo", que consistiu, nas décadas de 20 a 40, numa 

percepção de que os brasileiros eram capazes de administrar os negócios da denominação no 



Brasil. No entanto, a querela não deixou marcas no plano teológico e não representou 

qualquer ruptura em relação à tradição norte-americana. [514] 

  Houve outras disputas teológicas, tanto internas quanto internas, em torno das formas 

de ministração do batismo e da ceia. O batismo foi discutido principalmente com os 

presbiterianos, através da imprensa periódica. A ceia foi discutida externa e internamente. 

Conquanto majoritário o seu oferecimento apenas a membros da igreja ("ceia restrita", na 

terminologia denominacional), a discussão do assunto resultado em largo material na 

literatura periódica e em livros de ocasião. Os debates contribuíram para a reafirmação do 

oferecimento restrito, embora a prática nunca tenha se constituído uniforme. 

  Duas controvérsias tiveram significado realmente teológico. A primeira foi em torno 

da perseverança dos santos. A segunda se cingiu ao problema da atuação do Espírito Santo na 

vida dos crentes. 

  A primeira, nos anos 50, foi polarizada por dois missionários. Robert Bratcher 

escreveu uma série de artigos no "Jornal Batista", admitindo a possibilidade da perda da 

salvação, especialmente a partir da "Epístola aos Hebreus". A reação mais dura foi de W.C. 

Taylor, com artigos e depois em dois livros, [515]na defesa da eleição segundo o paradigma 

calvinista. A posição de Taylor triunfou, tornando-se um dogma, e Bratcher deixou o Brasil. 

  A segunda controvérsia, na década seguinte, envolveu mais os brasileiros. A partir da 

influência de uma missionária e de um conferencista norte-americano, alguns pastores 

brasileiros começaram a pregar um novo tipo de ação, de natureza carismática, do Espírito 

Santo na vida dos crentes, concluindo pela existência de um segundo batismo, capaz de 

qualificar os crentes para uma vida cristã mais plena. A recusa a esta "renovação espiritual" 

pelos batistas tradicionais foi bem definida por uma comissão especial da Convenção nos 

seguintes termos: 

    

  "A crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, ou seja, como 

uma segunda etapa na vida crista, ou seja, ainda, como uma nova experiência posterior à 

conversão, não encontra base nas Escrituras". [516] 

    

  As discussões, que não tiveram propriamente um fim, embora tenham provocado a 

única cisão na história da denominação no Brasil, contribuíram para solidificar a posição 

batista, de tendência racionalista, neste aspecto. A partir daí, os batistas tinham mais um 

inimigo além do catolicismo: o pentecostalismo ou carismatismo. [517] 

  Em linhas gerais, por esses caminhos construiu-se o pensamento batista no Brasil. 

  Para fins de síntese, pode-se elaborar a seguinte lista dos textos mais influentes na 

formação da teologia batista brasileira, além do "Cantor Cristão", do "Jornal Batista" e das 

revistas destinadas ao uso dominical pelas igrejas: [518] 

  . "O papa e o concílio", de Rui Barbosa; [519] 

  . "Três razões por que deixei a igreja romana", de Antonio Teixeira de Albuquerque; 

  . "A origem e história dos batistas", S.H. Ford; 

  . "Declaração de fé das igrejas batistas no Brazil" (Declaração de New Hampshire -- 

tradução de Z.C. Taylor); 

  . "As doutrinas de nossa fé", de E.C. Dargan; 

  . "O princípio de individualismo", de A.B. Langston; 

  . "Dicionário bíblico", de John Davis; 

  . "Axiomas da religião", de E.Y. Mullins; 

  . "Doutrinas", de W.C. Taylor; 



  . "O peregrino", de John Bunyan, e 

  . "Em seus passos, que faria Jesus?", de Carles M. Sheldom. 

    

  Apresentadas estas informações, pode-se ver, agora propriamente, como os batistas 

se viam a si mesmo e, depois, o conteúdo da sua teologia. 

    

  A AUTOCOMPREENSÃO 

  Mais que os livros, uma inscrição ostentada por um batista revela o modo como os 

batistas se vêem a si mesmos, no Brasil. Ao longo dos anos 70, a associação das igrejas 

batistas da micro-região (no norte novíssimo do Paraná) promovia, duas vezes ao ano, no 

templo da Primeira Igreja Batista de Cianorte, um curso de treinamento teológico. 

  Das várias comunidades, a maioria de constituição rural, vinham os alunos. Dentre 

esses, muitos eram jovens, um dos quais portava permanentemente uma pasta preta de 

plástico, ilustrada por um dístico, em letras maiúsculas coloridas, na forma de uma síntese de 

sua cosmovisão religiosa: "EU NÃO SOU CRENTE BATISTA, EU SOU BATISTA 

CRENTE". 

  Essa autocompreensão de 1970 faz eco, sem dúvida, com a visão de Bagby, quando 

escreveu, em 1884: 

    

  "Uma igreja batista não pode estar em absoluta fraternidade com instituição alguma 

fora de outra igreja batista. (...) Devemos estar em paz e boas relações para com igrejas e 

outras instituições fora da nossa denominação, mas somente quando for possível, e até onde 

foi possível. É preciso que a pessoa, instituição ou igreja se harmonize primeiro com o 

evangelho, para que assim possa estar em completas e absolutas relações fraternais com as 

igrejas batistas". [520] 

    

  Fica implícito que a "absoluta fraternidade" só é possível entre batistas, uma vez que 

a harmonização com o evangelho levará obrigatoriamente o indivíduo ou grupo religioso a se 

tornar batista. É a mesma linha de raciocínio pelo qual se pautava Graves, no Tennessee. 

[521] 

  Do teólogo do Tennessee ao estudante do norte do Paraná, o tecido que cobre a 

autocompreensão dos batistas é feito do fio do orgulho denominacional, comum às 

confissões religiosas, [522]com uma diferença: entre os batistas este orgulho é constitutivo 

do seu modo de ser, pensar e agir. Nele reside a base da sua identidade, com reflexos na sua 

historiografia, na sua eclesiologia, na sua teoria política e, evidentemente, na sua forma de se 

relacionar com outros grupos; o isolacionismo e o antiecumenismo são faces dessa mesma 

moeda. 

  Por isto, não é exagerado sobrelevar a permanência do ideário landmarkista no 

imaginário batista; se nos Estados Unidos, esse ideário culminou numa cisão, no Brasil sua 

influência se faz notar muito cristalinamente na eclesiologia e na historiografia. 

  Quanto à eclesiologia, vejamos um caso especifico: o da administração da Ceia do 

Senhor. O princípio hegemônico no Brasil é o seu oferecimento tão somente aos "membros 

de uma igreja da mesma fé e ordem", vale dizer, aos batistas. Há, no entanto, congregações 

que a ministram segundo o modelo landmarkista e, o seu oposto, livremente a qualquer 

cristão que queira participar. [523] 

  Houve um episódio que ilustra bem este problema. Um pastor congregacional 

anticatólico (Jorge Buarque Lyra) foi convidado, nos anos 50, a pregar numa igreja batista 



(no bairro de Vila Mariana, em São Paulo), dirigida por um dos principais líderes batistas à 

época (Rubens Lopes). Pregou. À hora da Ceia, esta lhe foi recusada. Irritado, travou uma 

polêmica com os batistas, especialmente com W.C. Taylor, criticando a incoerência dos 

batistas. [524] 

  É preciso salientar, porém, que o antidenominacionalismo, que se expressou também 

no protesto de Graves contra o envio de missionários pelas Juntas (Boards), não se tornou 

hegemônico entre os batistas brasileiros. No entanto, é bem evidente a compreensão de que a 

tarefa de enviar missionários cabe, como queria Graves, à igreja local, que, no entanto, 

delega tal tarefa a uma Junta. Hoje, várias igrejas brasileiras enviam seus próprios 

missionários independentemente. A publicidade das juntas (Missões Mundiais e Missões 

Nacionais) destaca a responsabilidade da igreja local e as apresenta como coordenadoras 

deste trabalho. [525] 

  No entanto, foi na historiografia batista que a influência landmarkista se mostrou 

mais duradoura, por meio de uma leitura da própria história denominacional, a que Patterson 

chamou de sucessionismo. [526] 

  A lógica do landmarkismo era a seguinte: o Reino de Deus prevaleceu; o Reino 

sempre incluiu todas as igrejas verdadeiras; os batistas são a única igreja verdadeira; logo, os 

batistas sempre existiram. Acusado de defender uma sucessão apostólica, Graves tratou de 

esclarecer: 

    

  "minha posição é que Cristo, ainda nos dias de João o Batista, estabeleceu um reino 

visível na terra, e que este reino nunca foi feito em pedaços. (...) Se seu reino permaneceu 

intacto, e o será até o fim, (...) seu reino não pode existir sem verdadeiras igrejas". [527] 

    

  No Brasil, Z.C. Taylor teve a mesma preocupação: 

    

  "Não cremos em sucessão apostólica, porque S. João, o último dos apóstolos, morreu 

nos fins do primeiro século, e não existiu outro apóstolo depois dele. (...) Mas cremos na 

sucessão e continuação das doutrinas e ordenanças da Igreja Cristã desde seu fundamento por 

todas as idades, e que continuarão até a consumação dos séculos. Nos tempos da maior 

depravação, e durante as mais sanguinolentas perseguições de Roma pagã e Roma papal têm 

existido verdadeiras testemunhas -- os fiéis conservadores e propagadores dos mandamentos 

e ordenanças de Cristo, como foram recebidos do seu Fundador". [528] 

    

  Assim, o sucessionismo procura mostrar que as igrejas batistas vêm desde os tempos 

do Novo Testamento. Graves, na verdade, recusava a palavra sucessão, pois sucessão 

apostólica é parte do argumento católico romano por primazia. Por isto, em 1880, ele preferiu 

falar em "continuidade ininterrupta do reino de Cristo, desde os dias de João o Batista até 

agora, segundo as expressas palavras de Cristo". [529] 

  Esta distinção não estava clara para ele, 20 anos antes, quando prefaciou o livro de 

Ford, publicado em português em 1886: 

    

  "Esta obra (...) será bem acolhida pelas massas, desde que ela lhes fornece fatos 

históricos, autênticos e abreviados, com os quais repelem as questões e acusações lançadas 

todos os dias á sua face pelos descendentes daqueles que mataram os nossos antecessores. De 

onde vieram os batistas? Os batistas originam-se de Roger Williams, e seus batismos de seu 

batismo informe? Os batistas são descendentes dos fanáticos anabatistas de Münzer? São um 



ramo da Reforma? e outras tais acusações. O povo não tem sido instruído com fatos 

históricos para repelir estas acusações. Eles abrem sempre o capítulo terceiro de S. Mateus e 

com triunfo apontam para um grupo de batistas na Judéia, reunida por "João Batista", e a 

Igreja no Monte das Oliveiras, à qual Cristo deu instruções para a Igreja em Jerusalém, e para 

todas as Igrejas plantadas pelos apóstolos -- todas na verdade, Igrejas Batistas: porém para a 

multidão a espessa escuridão de dezoito séculos separa o período apostólico do presente". 

[530] 

    

  Ao sintetizarem a trajetória batista, vários outros autores lavraram no mesmo terreno. 

Entre eles, o missionário W.C. Taylor argumentou pela cartilha da historiografia 

lankmarkista, ao informar que "o nome batista é bíblico", já que "o precursor de Jesus 

recebeu este nome". [531]Sua conclusão é que "os batistas modernos são os únicos que 

atualmente conservam na sua inteireza" a "permanente, gloriosa e vital contribuição do 

Espírito Santo ao nosso conhecimento da verdade e vontade de Deus". [532] 

  Na mesma linha, o também missionário Langston estava certo que "muito antes de 

Luthero, já existiam os batistas", que sacrificaram suas vidas para manter sua fé. [533] 

  O igualmente missionário Crabtree é ainda mais enfático. Segundo ele, sempre houve 

na história do cristianismo pessoas que se orientaram "pelos ensinos do Novo Testamento", 

em meio às "épocas escuras do domínio do romanismo". [534]No caso dos batistas 

brasileiros, eles mantêm "com dignidade o nome que lhes legaram os seus antecessores". Por 

suas qualidades ("experiência fervorosa da graça salvadora de Cristo", "amor natural à 

Palavra de Deus" e "fidelidade à liberdade religiosa"), eles demonstram uma "fraternidade 

entranhável com os batistas, de todos os países e de todas as épocas, desde os tempos 

apostólicos até o presente". [535] 

  Conseqüentemente,  

    

  "o povo desta fé é mais antigo do que o seu nome histórico, porque é da mesma fé e 

ordem dos cristãos do Novo Testamento. As igrejas apostólicas eram verdadeiramente 

batistas, porque constavam somente de crentes batizados, porque eram democráticas, e 

porque respeitaram a consciência e a responsabilidade pessoal". 

    

  No entanto, adverte Crabtree, "a sucessão apostólica dos batistas não depende da 

continuação ininterrupta de igrejas batistas desde o tempo apostólico até o presente, mas sim 

da aceitação e da prática das doutrinas e princípios apostólicos". [536] 

  A síntese desta visão pode ser encontrada num texto de S.L. Watson: 

    

  "Através dos séculos da era cristã tem havido indivíduos e grupos maiores e menores 

pugnando insistentemente pela espiritualidade da igreja e dos seus membros. Tais grupos se 

chamavam por nomes diversos, tendo em certos casos uma ligação lógica e cronológica entre 

si e em outros nenhuma, mas sempre movidos pelo desejo de manter a espiritualidade da 

igreja ("igreja" no sentido genérico). Todavia há trezentos anos mais ou menos, 

concretizou-se e consolidou-se tal espírito de forma permanente no povo denominado 

batista. Deste modo a denominação batista data da era de João Batista e de Jesus, apesar de o 

nome ter aparecido tão recente como em 1640, mais ou menos". [537] 

    

  Na realidade, esta perspectiva sucessionista é filha do século 19, especialmente 

quando, como conseqüência dos movimentos avivalistas, as denominações experimentavam 



grande crescimento em meio a fortes disputas entre eles. 

  Ao longo do século 17, o conceito era estranho ao pensar batista. Helwys, Murton e 

Spilsbury não mencionaram qualquer relação do seu grupo com outros do passado. Smyth 

mencionou apenas uma restauração da verdade, celebrada pelos menonitas, aos quais quis se 

filiar. D. King e H. D'Ansvers admitiram a existência de uma sucessão de crentes batizados 

ao longo da história do cristianismo. As confissões de fé do período sequer insinuaram uma 

sucessão. 

  No século 18, surgiram as primeiras elaborações, embora tímidas e longe do que seria 

o sucessionismo propriamente. Thomas Crosby, em sua History of the English Baptists from 

the Reformation to the Beginning of the Reign of King George I, de 1738-1740, indicou a 

existência de uma sucessão espiritual. Ele procura rechaçar a acusação de que os anabatistas 

surgiram com a Reforma, especialmente com Müntzer. Por isto, ele começou com Wycliffe, 

mas não se interessa em provar que certos grupos do passado eram batistas. 

  Enquanto Rob Robinson rejeitou uma rígida sucessão, mas chamou de batistas a 

certos anabatistas do século 15 e 16, os cronistas do período, como Joshua Thomas, Morgan 

Edwards e Isaac Backus não traçaram qualquer linha sucessória, seja histórica, seja 

teológica. 

  No século 19, houve um incremento historiográfico decorrente do crescimento dos 

batistas e da polêmica. A teoria da sucessão nasceu explicitamente na primeira metade desse 

século. David Benedict entendia que "alguns sentimentos peculiares" aos batistas "sempre 

existiram e se mantiveram" entre diferentes seitas do passado, mas foi G.H. Orchard quem 

delineou uma linha intata de batistas desde a era apostólica. Seu livro (A Concise History of 

Foreign Baptist) foi publicado por Graves, que fez da sucessão o conceito-chave do 

landmarkismo. 

  A teoria ficou assentada no pensamento batista. Seguida ao pé da letra por uns e 

modificada por outros, competiu com outra, que lhe é próxima: a teoria do parentesco 

espiritual com os anabatistas. A força do argumento ficou, como o demonstra um episódio 

ocorrido ao final do século 19, nos EUA. 

  Em 1896, William H. Whitsitt, então professor do Seminário de Louisville 

(Kentucky), estava na contramão e publicou um livro (depois de ter veiculado as mesmas 

informações pela imprensa) sobre o surgimento do imersionismo. Sua conclusão era que os 

batistas ingleses só descobriram a imersão em 1641 na igreja de Henry Jacob em Southwark 

e que só a partir desta data se pode falar realmente em batistas. Embora tenha praticamente se 

retratado, teve que renunciar ao professorado e à presidência do Seminário, para a qual fora 

indicado. 

  No Brasil, a sucessão chegou muito cedo, com a publicação do livro de Ford. [538]O 

prefácio do tradutor, o missionário Z.C. Taylor, foi enfático: 

    

  "Os nomes dos verdadeiros discípulos de Cristo têm sido muitas vezes mudado. 

Cristo gostava de chamá-los "discípulos"; depois da morte de Cristo se chamavam "crentes"; 

em Antioquia começaram os inimigos aplicar-lhes o nome de "cristãos"; por alguns foram 

chamados "nazarenos"; do século terceiro em diante deram-lhes sucesssivamente os nomes 

de Novacianos, Donatistas, Paulicianos, Albigenses, Valdenses, Anabatistas, e por 

derradeiro batistas. 

  Pode ser que alguns fiquem indignados contra os batistas, sabendo que eles reclamam 

sua descendência dos Anabatistas, Valdenses, Paulicianos e Novacianos, porque estas 

pessoas têm lido ou ouvido tanta calúnia e maldade, amontoadas sobre estes nomes. Façamos 



uma comparação. Ao ouvirmos um inimigo dos batistas descrevê-los nesta época, o que diria 

ele? Não é bem conhecida qual a descrição que eles receberiam? Pois se eles hoje nos 

representam mal e nos caluniam, quando está ao alcance de todos desmentir estas acusações 

pessoalmente, como é que se deve receber as calúnias amontoadas sobre os Anabatistas, 

Valdenses e Novacianos?" [539] 

    

  Taylor baseia seu argumento em dois itens eclesiológicos: "a forma de governo" 

("independente ou republicana, que Cristo mesmo instituiu e que se acha revelada no Novo 

Testamento" [540]) e a forma da ministração do batismo. 

  Ford é igualmente incisivo: 

    

  "Se o batismo somente de crentes professadamente convertidos, e administrado por 

submersão, com o governo da Igreja independente e democrático, constituem Igrejas 

Batistas, então as Igrejas primitivas eram Igrejas batistas". [541] 

    

  A descrição da fundação da primeira igreja batista é bastante viva: 

    

  "Nas margens do Jordão, atropelado com os cidadãos admiradores de Jerusalém, e 

pelas multidões que afluíam da Judéia, o precursor do Messias anunciou o levantamento do 

reino de Jesus -- a instituição da Igreja de Cristo. 

  (...) 

  E então naquelas águas, consagradas por mil recordações sagradas, Jesus foi 

batizado, enquanto dos céus abertos veio a voz de aprovação do Pai, e o símbolo da unção do 

Espírito Santo. 

  Foi assim e foi ali que nossa Igreja teve sua origem. Nem pode a sabedoria ou a 

ingenuidade apontar outro lugar, nem outro período". [542] 

    

  A conclusão inevitável de Taylor é: 

    

  "Os batistas não fizeram parte, nem saíram da Igreja Romana, ou outra qualquer; por 

isso não são protestantes. São Protestantes os Judeus? Certamente não, porque não saíram de 

outra igreja, ou organização. Pela mesma razão, os batistas não são Protestantes: eles têm sua 

origem de Cristo, e sua sucessão separada e independente de toda outra igreja ou sociedade". 

[543] 

    

  A partir de 1940, começou a circular outro livro, que passou a ser referência 

obrigatória em qualquer trabalho de matiz histórico. Trata-se de O rasto de sangue, do 

norte-americano J.M. Carrol. [544]O livro se tornou, junto com o "Dicionário Bíblico", de 

John Davis, uma presença obrigatória nas estantes batistas. 

  O próximo livro a tratar das origens foi o de J. Reis Pereira, o primeiro (Mesquita e 

Crabtree, que escreveram a história geral dos batistas brasileiros, eram especialistas em 

Velho Testamento) entre os batistas a se preocupar majoritariamente com a história da 

denominação. Sua Breve história dos batistas enumera as três teorias possíveis (como 

sintetizadas por Vedder: [545]JJJ, anabatismo e separatismo inglês) e prefere deixar a 

decisão para os leitores. No entanto, ele começa seu livro com a descrição da igreja 

apostólica... 

  A presença da concepção sucessionista se mostra também num episódio recente. Em 



1980, a revista "Mocidade Batista" publicou um artigo com o seguinte título: "São os batistas 

protestantes? São." [546]O autor insistia em mostrar que a origem dos batistas não era uma 

questão teológica, mas histórica, e, nesta linha, narrava a saga batista a partir do separatismo 

inglês. Houve protesto dos leitores. Um deles enviou, indignado, uma xerocópia de quase 

todo o livro de Carrol, que pretendeu dois subtítulos para seu opúsculo, escrito em 1931: 

"Seguindo os cristãos através dos séculos, desde os dias de Jesus até o tempo presente, ou 

para dizer, ainda mais expressivamente: A historia das doutrinas, como ensinadas por Cristo 

e seus apóstolos e aqueles que têm sido leais a elas". [547] 

  O propósito de Carrol é escrever uma história do cristianismo desde o período 

apostólico, traçando "através da história verossímil, mas principalmente através da história 

verdadeira e infalível, palavras e característicos da verdade divina", [548]representada pelos 

batistas. Apesar do erro, sempre houve quem não se lhe dobrasse (daí o "rasto de sangue" do 

martírio). O próprio Carrol sintetiza sua visão: 

    

  ". "Durante todo o período da Idade Media, muitos cristãos e muitas igrejas locais, 

independente, algumas das quais com data contemporânea aos apóstolos, as quais nunca em 

qualquer tempo se ligara à Igreja Católica"; 

  . "Tais cristãos foram sempre objeto de amarga e continua perseguição"; 

  . "Aqueles cristãos, durante esses muitos séculos de trevas, foram tratados por muitos 

e diferente nomes. (...) Anabatista é o mais antigo nome denominacional da História"; 

  . "Essa designação especial foi aplicada a muitos dos cristãos que tinham recebido 

outros apelidos [como] donatistas, paulicianos, albigenses, antigos valdenses e outros. Nos 

séculos subseqüentes, essa designação passou a ser aplicada a um grupo distinto. Estes eram 

simplesmente chamados Anabatistas e gradualmente todos os outros nomes foram caindo do 

uso. Muito cedo no século 15, antes ainda da origem da Igreja Luterana, a primeira de todas 

as Igrejas Protestantes, a palavra "ana" foi entrando em desuso e eles foram simplesmente 

chamados batistas". CARROL, J.M., op. cit., p. 55. Grifo nosso. É curioso que, na sua síntese 

da teologia batista, Carrol anote que suas "leis e doutrinas dos batistas estão no Novo 

Testamento" e que "seu governo é uma pura democracia. Executiva somente, não 

legislativa". 

   

7 

    

  UM DISCURSO QUASE LIBERAL 

    

  O princípio por excelência em que se aprofundam a vida e o pensamento batista é o 

princípio do individualismo. Toda a sua vida e todo o seu pensamento advêm deste princípio. 

  (...) 

  O individualismo (...) quer dizer a liberdade, competência e responsabilidade do 

indivíduo em todas as relações da vida. 

  (...) 

  O homem é um soberano dentro dos limites da sua própria alma. Esta soberania 

define o termo liberdade. (...) No centro mais íntimo do eu somente o homem domina. É ele o 

único agente dentro de si mesmo. É ele o mestre. [É ele] quem determina o seu próprio 

destino. Liberdade é o reinado do homem dentro da própria alma. É a soberania do homem 

dentro do centro dos centros da sua personalidade. 

  (A. B. LANGSTON [549]) 



    

    

   

O pensamento batista no Brasil é o pensamento batista norte-americano reproduzido nas suas 

linhas gerais. Assim, o anticatolicismo e o laicismo do Estado foram reforçados e o 

landmarkismo resultou presente mas mitigado. 

  Do problema da predestinação passou-se praticamente ao largo, embora reafirmado 

no tópico da perseverança dos santos. A teologia do pacto ficou subentendida, sem qualquer 

novo desenvolvimento, e não poderia ser diferente: minoritários numa sociedade 

majoritariamente católica, os batistas só poderiam ser um projeto para si mesmo, nunca para 

o a nação. Aqui não houve espaço para uma doutrina da religião civil, porque a religião civil 

é propriedade de outra igreja. Nem por isto, porém, deixaram os batistas de ter sua teoria 

política. 

  O pensamento batista no Brasil nasce sob a pretensão da diferença, porque eivado de 

verdade, especialmente diante do catolicismo, a matriz do erro. Os debates foram travados 

tanto com os católicos e mais em função deles, porque raramente houve propriamente debate. 

Em relação aos outros grupos evangélicos, os debates também foram escassos. 

  De qualquer modo, não houve mudanças nas linhas gerais percebidas no contorno 

norte-americano. Se houve algum foco novo foi na ética dos costumes, particularmente em 

relação ao tabagismo, fortemente condenado pelos brasileiros, mas não pelos missionários. 

  O quadro geral de referência é o do liberalismo clássico, especialmente no que se 

refere à afirmação da liberdade individual e da separação entre igreja e estado. 

    

  A AFIRMAÇÃO DA DIFERENÇA 

  Há, enfim, alguma especificidade no pensamento batista diante de outras confissões 

cristãs, particularmente no Brasil? 

  A pergunta tem preocupado recorrentemente os teólogos batistas, pela necessidade de 

responderem afirmativamente. A Convenção Batista Brasileira se ocupou da questão e 

enumerou em 1982 aqueles pontos, aos quais chamou de "princípios" de distinção, 

demonstrados ao longo da história. São eles: 

    

   . aceitação da Bíblia como única regra de fé e conduta; 

  . conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, 

formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas; 

  . separação entre igreja e estado; Sobre essa relação, os batistas brasileiros fizeram a 

seguinte síntese: entre "as relações da vida" está a mantida com o Estado. Enquanto igreja, os 

batistas têm pugnado por absoluta separação do Estado, baseando-se, para tanto, "no ensino 

do Nosso Senhor Jesus Cristo -- dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus" e "o 

meu reino não é deste mundo", etc., e também na História, que nos aponta as funestas 

conseqüências que acarretam à sociedade humana quando qualquer Igreja se apóia na forma 

e no poder e não na veracidade de seus princípios para propagação de sua crença". [550] 

  . absoluta liberdade de consciência; 

  . responsabilidade individual diante de Deus; 

  . autenticidade e apostolicidade das igrejas; 

  . cooperação voluntária entre as igrejas. [551] 

    

  Também sem qualquer referência específica ao Brasil, o pastor João Soren elaborou 



em 1982 uma lista semelhante, baseada, segundo ele, não na obra de teólogos, mas no Novo 

Testamento: 

    

  . batismo de pessoas regeneradas; 

  . princípio anti-sacramentalista na observância das ordenanças da Ceia do Senhor e 

do Batismo; 

  . autonomia e soberania da igreja local; 

  . princípio da liberdade religiosa, especialmente no seu corolário sócio-religioso de 

separação entre a igreja e o estado; 

  . princípio de democracia, tanto em sua acepção individual como eclesiástica; 

  . doutrina de cooperação e associação voluntária inter-eclesiástica; 

  . doutrina bíblica de missões, diferentemente do "predestinismo calvinista". [552] 

    

  Não há nestas listas sequer uma doutrina propriamente. Langston, em 1933, estava 

convencido de que o que distingue os batistas dos outros não são as doutrinas, mas seus 

princípios, sobre os quais se fundam as doutrinas. 

    

  "Os batistas sustentam princípios que nenhuma outra denominação evangélica 

sustenta. E não somente os sustentam, como têm, através de sua longa e honrosa história, 

coerente e destemidamente, aplicado estes princípios a todas as suas relações na vida".[553] 

    

  São estes princípios que "definem a posição dos batistas", [554]por eles, e não por 

suas doutrinas, devendo ser julgados. [555] 

  O teólogo E.Y. Mullins, do sul dos Estados Unidos, escrevendo em 1908, assinalou 

outros princípios, aos quais chamou de "axiomas" e que incluem apenas alguns itens das 

listas brasileiras. Negativamente, o que caracteriza os batistas, segundo ele, não é a afirmação 

da separação entre a Igreja e o Estado, nem a doutrina da liberdade da alma, nem a ênfase no 

individualismo, nem a doutrina da congregação regenerada e nem a teoria do sacerdócio de 

todos os crentes, as quais, embora de "vital importância", não passam de "corolários de uma 

verdade antecedente". [556] 

  Para ele, afirmativamente, o princípio básico é "a competência da alma na religião", 

"uma competência dependente de Deus" e "não uma competência no sentido de suficiência 

humana". [557]Dito de outro modo, "a competência da alma sob a autoridade soberana de 

Cristo nas Escrituras é a bússola da fé batista". [558]Abrangente, este princípio "une e 

concentra em si" as três grandes tendências modernas: o princípio intelectual da Renascença, 

com a capacidade "para o exercício da liberdade mental"; o princípio anglo-saxão do 

individualismo, e o princípio reformado da justificação pela fé. 

    

  "Os batistas, contudo, têm transformado e modificado todas estas tendências, 

dando-lhes estruturas mais nobres e tornando-as mais frutíferas. Na insistência sobre a 

competência religiosa do homem, têm livrado a liberdade intelectual de todas as espécies de 

repressão humana, e ao mesmo tempo, têm-lhe servido de salvaguarda, guiando-a para o 

verdadeiro alvo do homem, a Inteligência que está por detrás do universo visível. A 

intelectualidade humana iluminada pela intelectualidade divina, eis o ponto de vista batista. 

  Defendendo o individualismo, têm livrado o princípio anglo-saxônio de uma 

tendência desumana e egoísta, definindo-o como um impulso moral e religioso sob a direta 

tutela do guia moral da humanidade -- Jesus Cristo. 



  Têm, outrossim, levado o princípio da Reforma, da justificação pela fé, para além dos 

sonhos de Lutero e dos outros reformadores. Têm apoiado tudo o que está implícito no 

princípio da justificação. A grande luta pela liberdade religiosa e pela separação entre a Igreja 

e o Estado, que os batistas iniciaram, tem sido o desabrochar coerente de um ideal maior do 

que o que Lutero acariciou, o qual tem ajuntado, de forma a constituir uma perfeita unidade, 

todos os tesouros morais e espirituais da própria Reforma". [559] 

    

  Mullins adverte que o princípio da competência da alma transcende a noção do 

individualismo, já que "abrange tanto o aspecto social como o aspecto individual da 

religião". [560] 

  A partir destes pressupostos, Mullins elabora sua lista de axiomas: 

  . o Deus santo e amoroso tem direito a reinar como soberano (axioma teológico); 

  . todas as almas têm igual direito de se chegarem diretamente a Deus (axioma 

religioso);  

  . todos os crentes têm o direito a iguais privilégios na igreja (axioma eclesiástico); 

  . o homem, para ser responsável, deve ser livre (axioma eclesiástico); 

  . uma Igreja livre num Estado livre (axioma religioso-cívico); 

  . amai o vosso próximo como a vós mesmos (axioma social). [561] 

  O teólogo norte-americano está convencido de que estes ideais batistas são capazes 

de guiar a civilização ao progresso, por várias razões, com as quais encerra seu livro: 

    

  ". como ideais religiosos fornecem uma profundíssima base para a civilização; 

  . como ideais preservados através da vida religiosa do homem, numa Igreja separada 

do Estado, podem influir de fora na civilização e conservar-se isentos do perigo de se 

envolverem nos movimentos políticos, o que os corromperia; 

  . encerram em si as leis do progresso intelectual do homem; 

  . respeitam e conservam intato tudo quanto diz respeito à natureza humana e à ordem 

providencial do mundo; a liberdade e personalidade do homem; a sua capacidade para a arte, 

para a moral, para o o governo, para a religião; a sua paixão pelo avanço, pelo progresso, a 

sua fome e sede de Deus; 

  . consideram o universo como um reino de espíritos livres, onde o homem, sob a 

tutela e guia de Deus, tem de preparar o seu destino. Isto é uma garantia de que esse reino se 

tornará, em tempo oportuno, um reino de perfeita justiça, de retidão imaculada, de amor 

perdurável". [562] 

    

  Escrevendo um pouco depois, o missionário Langston teve a mesma percepção, mas 

sem a mesma dificuldade de afirmar o individualismo como princípio fundamental do seu 

sistema, encontrando-se autorizado pelo fato que, qual "fio de ouro", esta idéia percorre a 

Bíblia, "do princípio ao fim". [563] 

  Ele definiu o individualismo como "a liberdade, a competência e responsabilidade em 

todas as relações da vida do indivíduo". Foi Deus quem "dotou o ser humano de suficiente 

competência para agir por si próprio, em todas as relações da vida". [564]O fundamento 

filosófico do princípio, diz Langston, é a existência de um Deus pessoal, que criou o homem 

à sua própria imagem e semelhança. [565] 

  Escrevendo como um humanista da Renascença, o missionário pôs o indivíduo no 

centro do seu sistema teológico: 

    



  "Dentro de si mesmo, no íntimo da sua alma, o homem é livre, é soberano. Aí é ele 

mesmo quem dirige e domina. É o único lugar no universo onde o homem se encontra só, 

sem mais ninguém. Esta intimidade do ego é o "santo dos santos" da personalidade. Aí o 

homem é o seu próprio sumo sacerdote. (...) Aí só ele penetra livremente. O próprio Deus não 

invade esse santuário da personalidade sem o consentimento e o convite daquele que nele 

reside. 

  O homem é um soberano dentro dos limites da sua própria alma. (...) É ele o único 

agente dentro de si mesmo. É ele o mestre, é quem determina o seu próprio destino. 

Liberdade é o reinado do homem dentro da própria alma. É a soberania do homem dentro do 

centro dos centros da sua personalidade". [566] 

    

  É, portanto, sobre esses postulados que os batistas erigem seu sistema teológico, do 

qual alguns aspectos podem ser agora sublinhados. 

    

  UMA (QUASE) SUMA TEOLÓGICA 

  A partir de autores e documentos institucionais lidos no Brasil, é possível 

sistematizar-se o pensamento teológico batista brasileiro, para uma posterior comparação 

com os credos norte-americanos e ingleses e também entendimento no quadro geral de um 

certo liberalismo. 

  Basicamente, os principais autores e documentos tratados foram: 

    

  Quadro 13 

  AUTORES BATISTAS E SUAS PRINCIPAIS OBRAS 

    

  TRADUÇÕES               

  E.Y. MULLINS              "Os axiomas da religião"              1908 

                E.C. DARGAN              "Doutrinas de nossa fé"              1911 

                T.B. MASTON              "Certo ou errado"              1958 

                H. HOBBS              "Fundamentos de nossa fé"              1960 

    

  MISSIONÁRIOS               

  A.B. LANGSTON              "O princípio de individualismo"              1933 

                              "Esboço de teologia sistemática"              1927 

                W.C. TAYLOR              "Doutrinas"              1952 

                J. LANDERS              "Teologia dos princípios batistas"              1986 

    

  BRASILEIROS               

  REVISTA              "Pontos Salientes"              1990-1994 

                JORNAL              Jornal Batista              1901-1964 

                DELCYR S. LIMA              "Doutrinas batistas"              1992 

    

  DOCUMENTOS               

  CONFISSÃO               "Declaração de Fé das Igrejas Baptistas no 

Brazil"                            1886 

                  -              "Princípios Batistas" (Convenção Batistados Sul dos Estados 

Unidos)              1964 

  CONFISSÃO              "Declaração Doutrinária da Convenção Batista 



Brasileira"              1986 

    

  O papel da fonte               

  Ao se tratar da fonte da religião, na visão batista, é preciso, antes, lembrar o papel 

atribuído aos credos religiosos. A relação com essas confissões é ambígua. Os batistas 

ingleses as escreveram em profusão; os norte-americanos deram-lhes menos valor, e os 

brasileiros praticamente as ignoraram. 

  Tiveram-nas, no entanto. 

  W.C. Taylor adverte que eles contêm mais erros do que qualquer outra literatura 

[567]e explica a razão da recusa:  

    

  "Os batistas não têm dogmas ou credos. Dogma é definição eclesiástica, obrigatória e 

final de doutrina, entre as seitas católicas ou protestantes de gênio credal. Os credos deles são 

condição de certa participação no culto, de entrada no ministério oficial, e dos processos 

disciplinares em casos de heresia. Um credo é documento litúrgico para ser recitado ou 

cantado, e para ter o valor da Escritura; e geralmente tem mais valor do que a Escritura para 

seus adeptos, pois aceitam o credo quando ele abertamente contradiz a Palavra de Deus. Sou 

batista há quase quarenta anos, mas nunca ouvi um só batista apelar para os nossos "Artigos 

de Fé" a fim de provar ou condenar ou disciplinar. Imediatamente que surge questão de 

autoridade, nos esquecemos dos "Artigos de fé" e recorremos a Jesus Cristo e às Escrituras 

do Novo Testamento que são a interpretação apostólica de sua pessoa, sua obra redentora e 

sua vontade revelada. Para provar qualquer artigo seguimos o exemplo de nosso Mestre e 

dizemos: "Está escrito!" [568] 

    

  Crabtree via valor em declarações de fé, mas temia os credos. A ênfase é a consulta 

direta ao Novo Testamento, no qual se basearam todas as grandes reformas religiosas. "Por 

que" -- pergunta -- "beber da corrente contaminada por preconceitos denominacionais, 

quando temos acesso à fonte límpida e cristalina do Novo Testamento?" [569] 

    

  A "Declaração Doutrinária" de 1986 procurou esclarecer a ambigüidade nos 

seguintes termos: 

    

  "Para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o Novo Testamento, 

constituem a única regra de fé e conduta, mas, de quando em quando, as circunstâncias 

exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem 

dúvidas e reafirmem posições". [570] 

    

  Formalmente, credo e confissão não tem distinção. No entanto, essas súmulas de fé, a 

que chamam de declaração doutrinária ou confissão de fé, não têm qualquer autoridade. Na 

prática, são ignoradas e nunca se lhes apela em busca de autoridade. Como ensinou Taylor, 

essas confissões "não são a verdade" pelo fato de algumas convenções as terem adotado. 

Apenas servem para ajudar a ensinar as doutrinas fundamentais da fé. [571] 

  Portanto, a autoridade da religião deriva das Escrituras, particularmente o Novo 

Testamento, que contém um "cristianismo simples, sem complexidade de sistema 

eclesiástico, ministério, cerimônias simbólicas ou credo formal". [572] 

  A primeira declaração doutrinária a circular no Brasil, que foi a tradução de New 

Hampshire, era explícita quanto à natureza dessas Escrituras: 



    

  "A Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, e que é um tesouro 

perfeito de instrução celestial; que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim; que é a 

verdade sem qualquer mistura de erro; que ela revela os princípios pelos quais Deus nos 

julgará; e por isso é, e ficará até o fim do mundo, o verdadeiro centro de união Cristã; e o 

supremo estandarte pelo qual toda a conduta humana, credos e opiniões seriam provados". 

[573] 

    

  A Declaração Doutrinária de 1986 repete a de New Hampshire, acrescentando o 

critério de sua interpretação. 

    

  "A Bíblia é a Palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que 

Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens 

inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, 

levar os pecadores à salvação, edificar os crentes, e promover a glória de Deus. Seu conteúdo 

é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela 

o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. A Bíblia é 

a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrina 

e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de 

Jesus Cristo". [574] 

    

  A propósito, Delcyr de Souza Lima lembra que "os homens não foram propriamente 

os autores da Bíblia", mas apenas "instrumentos que Deus usou para produzi-la". [575] 

  A autoridade da Bíblia reside no fato de ser a Palavra de Deus, do qual é "testemunha 

fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos". Ela ensina o significado do domínio de Cristo 

sobre a vida dos crentes, os quais estudá-la "com a mente aberta e com atitude reverente, 

procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando a vida 

debaixo de sua disciplina e instrução". [576] 

  Este aspecto existencial é sublinhado, entre outros, por Luciano Lopes, ao afirmar 

que Deus fala por intermédio dela. Por isto, "por ela, o homem pode entender qual a vontade 

de Deus para a sua vida". [577] 

  No exercício desta função, a Bíblia não erra e nem contém, como já ensinava a 

Confissão de New Hampshire, qualquer tipo de erro. Aquela afirmação foi feita no contexto 

do liberalismo teológico do século 19. Diante da neo-ortodoxia do século 20, foi preciso 

reafirmá-la. No Brasil, quem é mais explícito quanto a esta inerrância é o hebraísta Roque 

Monteiro de Andrade. Para ele: 

    

  "A Bíblia não erra quanto aos conceitos nela exarados a propósito da Divindade trina. 

  A Bíblia não erra nas informações que procura comunicar à consciência humana com 

relação aos acontecimentos universais ocorridos antes que o ser humano viesse à existência. 

  A Bíblia não erra quanto ao que ensina concernente à procedência do ser humano. 

  A Bíblia não erra na maneira inimitável pela qual registra os fatos que se constituem 

em moldura histórica em todo o decurso da revelação da Divindade para com a humanidade. 

  A Bíblia não erra em suas várias descrições da Promessa Messiânica. 

  A Bíblia não erra na identificação a que conduz a mente humana em tudo quanto se 

relaciona com o cumprimento da Promessa Messiânica. 

  A Bíblia não erra na concitação pela qual procura obter que a consciência humana se 



desperte, de modo que as personalidades pecadoras se resolvam a beneficiar-se das 

experiências do arrependimento e da fé e venham assim a reconciliar-se com a Divindade 

revelada na Pessoa de Jesus Cristo. 

  A Bíblia não erra no estabelecimento de um plano missionário de conquista do 

coração humano para Deus. 

  A Bíblia não erra em proporcionar aos homens que desfrutem da mais perfeita 

segurança em face da eternidade". [578] 

    

  Não se está, no entanto, diante de uma visão estritamente fundamentalista. A ênfase 

batista, pressuposta sua inerrância, é posta no conteúdo que oferece. Na verdade, se a 

autoridade da religião deriva das Escrituras, a fonte mesma dessa autoridade, no entanto, não 

é a Bíblia, mas Jesus Cristo, a expressão máxima do "Deus encarnado", no qual está "em 

última instância" a autoridade da religião. [579] 

  Bertoldo Gatz admite que a Bíblia possa ter alguns problemas de forma, decorrentes 

apenas do processo de transmissão, todos, porém, de "importância diminuta". Para ele, 

"podemos crer que a Bíblia que lemos hoje é a Palavra de Deus, infalível na sua mensagem". 

[580]Jonas Celestino Ribeiro concorda "que foram homens que escreveram os livros da 

Bíblia e que muitos anos foram necessários para escrevê-la, colecioná-la e canonizá-la"; no 

entanto, ele não aceita "que foram `só' os homens que fizeram isso". "A obra do Espírito 

Santo foi desde a inspiração até a canonização. O Espírito Santo está por detrás de cada 

pensamento da Bíblia". [581] 

    

  Antropologia 

  Na trilha do agostinianismo e do calvinismo, os batistas brasileiros afirmam 

radicalmente a natureza decaída originária do homem, mas, ao mesmo tempo, afirmam-no 

como competente em matéria de religião. 

  Calvinisticamente, a tradução de New Hampshire afirma que o homem foi criado "em 

santidade", mas voluntariamente renunciou a este estado de felicidade, a partir do que se 

inclina para o mal e merece a condenação de Deus. [582] 

  A Declaração de 1986 segue a de New Hampshire: 

    

  "No princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão 

com Deus. Mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu 

Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou 

separado. Em conseqüência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, 

pecadores e inclinados à prática do mal. 

  (...) 

  Como resultado do pecado da incredulidade e da desobediência do homem contra 

Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e 

da própria criação de Deus. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de 

salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo". [583] 

    

  Em resumo, como ensina também Watson, o homem é competente para "optar pela 

salvação ou pela perdição da sua alma". Ele não o é "para salvar-se a si mesmo", uma vez que 

"Cristo é o único Salvador". No entanto, "é competente para aceitar ou rejeitar esse mesmo 

Salvador". [584] 

  Por isto, a alma humana é mais importante campo de batalha do mundo, travando-se 



nela uma guerra de vida e de morte. [585]A meta da obra redentora de Cristo é restabelecer o 

estado original, vencendo esta guerra. O método foi morrer por todos os homens. 

  Apesar do pecado, o homem continua tendo valor, porque foi criado à imagem de 

Deus e porque Cristo morreu para salvá-lo. Essas duas dimensões conferem dignidade e 

valor ao ser humano. Portanto, deve ter "plena oportunidade" de alcançar seu potencial. [586] 

  É da criação, e não da queda, que os batistas derivam seu princípio da competência 

individual, assim explicitado: 

    

  "O indivíduo, porque criado à imagem de Deus, torna-se responsável por suas 

decisões morais e religiosas. Ele é competente, sob a orientação do Espírito Santo, para 

formular a própria resposta à chamada divina ao evangelho de Cristo, para a comunhão com 

Deus, para crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor". [587] 

    

  A Declaração Doutrinária de 1986 afirma que o homem é capaz de perceber, 

conhecer e compreender, ainda que em parte, tanto intelectual quanto experimentalmente a 

verdade revelada, e tomar decisões próprias em matéria religiosa, sem mediação, 

interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja ele civil ou religioso. [588]Por 

isto, pode Mullins ensinar que o fato de o homem ter capacidade para Deus e Deus se 

comunicar com o homem constitui-se a base do cristianismo. [589] 

  Vários autores insistem que a competência da alma em religião é "o princípio 

fundamental", "uma espécie de axioma" do qual derivam como corolários todos os 

postulados batistas. [590] 

  Por isto, "uma das maiores descobertas do mundo foi a descoberta do indivíduo", fato 

que tem provocado "as mais estupendas mudanças na vida e na história humana", 

especialmente os valores democráticos. A descoberta, reafirmada pelos batistas, foi feita por 

Jesus, ao atribuir ao homem "uma honra e valor jamais reconhecidos; dando-lhe uma 

liberdade plena, entregando-lhe uma responsabilidade toda particular e até baseando nele o 

seu reino aqui no mundo". [591] 

  O corolário desta afirmação é a liberdade de consciência, de que os batistas se 

consideram campeões e que assim definem: 

    

  "Os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena 

liberdade de religião de todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião; 

escolher ou mudar sua crença; propagar e ensinar a verdade como a entenda, sempre 

respeitando direitos e convicções alheios; cultuar a Deus tanto a sós quanto publicamente; 

convidar outras pessoas a participarem nos cultos e outras atividades de sua religião; possuir 

propriedade e quaisquer outros bens necessários à propagação de sua fé. Tal liberdade não é 

privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado -- nem pelo Estado, nem por 

qualquer outro grupo religioso -- é um direito outorgado por Deus". [592] 

    

  Este individualismo radical permeia todas as convicções batistas. 

    

  Soteriologia 

  Na síntese de Langston, como o pecado teve origem objetiva e não subjetiva, resta ao 

homem a esperança do surgimento de alguma força externa capaz de salvá-lo, o que ocorreu 

com Jesus Cristo. [593]Deste modo, "a salvação continua a criação (...) de (...) uma raça de 

homens bons, exatamente no ponto onde o pecado interrompera o processo com a 



Queda".[594] 

  Em sua obra, Jesus contrariou as forças do pecado. 

    

  "O pecado espalhou, Cristo reuniu. O pecado substituiu a base original da unidade da 

raça por outra base insuficiente e inadequada. Armou o homem em assassino de seu irmão. 

Cristo o coloca como guardador de seu irmão. Onde o pecado separa, Cristo unifica; onde 

dilacera, Cristo constrói; onde fere, Cristo sara. A vinda de Cristo foi tanto para a cura dos 

cismas ou Cristo foi tanto para a cura dos cismas ou separações na raça humana como na 

alma humana". [595] 

    

  A propósito, Delcyr de Souza Lima cunha uma expressão de matiz infanto-juvenil 

para explicar o modo da operação salvífica: 

    

  "Jesus é o herói de Deus que entra no campo de concentração em que Satanás mantém 

prisioneiros os pecadores, liberta-os, resgata-os e os transporta para outro lugar de segurança 

total, que é o seu reino". [596] 

    

  Qual o papel do homem em sua própria salvação? À primeira vista, nenhum. No 

entanto, a leitura dos autores batistas revela um paradigma diferente. A essência do ensino é 

que a salvação é uma decorrência da justificação, que é o ato divino de declarar o homem 

livre. Como ensina Dargan, "é o veredito divino, isentando o pecador arrependido, da pena 

divina em que havia incorrido". Por isto, "é sempre a obra de Deus e não do homem". 

[597]W.C. Taylor diz a mesma coisa: "justificar (...) na Bíblia, quer dizer: declarar 

judicialmente livre de condenação perante a lei divina". [598] 

  Essa justificação é "a grande bênção do Evangelho", concedida, ensina a Confissão 

de New Hampshire, "não em consideração de quaisquer obras de justiça" humana, "mas 

somente pela fé no sangue do Redentor". Nada impede esta salvação, a não ser a recusa do 

homem em aceitá-la. [599]A salvação é decorrência primeiro de uma decisão de Deus. É 

assim "dom gratuito de Deus". [600] 

  Seu fundamento é a eleição, uma escolha feita por Deus, "segundo a riqueza da sua 

graça". A iniciativa é "unicamente de Deus". Enquanto o homem tomou a iniciativa em trazer 

a condenação sobre a raça, ao transgredir a lei de Deus, "Deus logo tomou a iniciativa na 

redenção", visando "reconduzi-lo à Sua comunhão". [601] 

  Quanto à doutrina da predestinação, os batistas a aceitam, mas em tais termos que, no 

fundo, a negam. Segundo sua "Declaração Doutrinária", 

    

  "antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua 

presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles 

que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na 

soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um 

e de todos os homens". [602] 

    

  Em nenhum momento, portanto, se afirma que Deus, como ensina o calvinismo 

rígido, "decretou salvar umas pessoas e condenar outras, e até predestinou as que quer 

condenar e as que quer salvar". Escrevendo aos novos crentes, Delcyr de Souza Lima 

recomenda: 

    



  "Não aceite a doutrina da predestinação radical, calvinista. (...) Essa doutrina não tem 

o apoio das Escrituras. Essa doutrina destrói a responsabilidade do pecador diante do 

oferecimento de salvação por Deus, além de contrariar o ensino claro da Bíblia, de que Deus 

quer que todos se salvem, e que o sacrifício de Jesus foi por todos". [603] 

    

  Para esse autor, Deus não determinou nenhuma salvação antecipada. Sua ênfase é à 

responsabilidade humana. 

    

  "O que separa os homens em dois grupos, salvos e perdidos, não é um decreto da 

soberania de Deus, mas a atitude que os homens assumem, consigo mesmos e diante de Deus 

e de seu plano de salvação. Deus estabeleceu que aquele que crê é salvo, enquanto o que não 

crê permanece na condenação". [604] 

    

  No entanto, o problema nunca foi completamente resolvido entre os batistas, 

especialmente no que se refere à dupla predestinação. Uma rápida evidência disto é que, em 

1992, um grupo de pastores de Campos (RJ) começou a publicar uma série de livretes sobre a 

doutrina da eleição. Um deles é a transcrição de um artigo de Entzminger sobre a natureza da 

predestinação, escrito em 1916 e publicado na seção "Perguntas e Respostas" de O Jornal 

Batista. O missionário escreveu: 

    

  "A idéia de Deus ter criado à sua imagem e semelhança, e predestinado certas pessoas 

para a perdição eterna, é-nos sobretudo repulsiva, mormente considerando o caráter de Deus 

de infinita justiça, bondade e misericórdia". [605] 

    

  Outro texto transcreve artigo de W.C. Taylor publicado em 1947/1948 também no 

Jornal Batista. O autor parte do livre-arbítrio humano e da liberdade de Deus como axiomas 

cristãos, para concluir que a eleição "foi feita antes da nossa existência, na antiga eternidade". 

Por isto, 

    

  "é fútil dizer que Deus meramente escolheu aos que O tiverem escolhido, ou faz sua 

escolha depois da escolha humana de salvação. Isto reduz o Deus da eternidade a um deus de 

palanque. (...) Deus não é mero carimbo para o apoio de decisões alheias. Ele age livremente, 

como nós O escolhemos em plena liberdade de O receber ou rejeitar". [606] 

    

  A salvação é fruto da aceitação humana, não de um decreto de Deus. 

  Mesmo que haja, como admitem os teólogos batistas, "predestinados para a 

salvação", eles jamais a "obterão sem que consistam em ser salvos e façam uso dos meios que 

Deus dispôs para que todos os homens sejam salvos". Embora disponha de "recursos infindos 

para a execução de seus eternos decretos", Deus respeita de modo absoluto o livre-arbítrio 

dos seres humanos, pelo que nunca emprega a força ou a violência, conquanto faça uso de 

"meios brandos de persuasão, concordes com a liberdade individual do homem" e "com a sua 

prerrogativa de livre escolha".[607] 

  No entanto, calvinisticamente ainda, "a salvação do crente é eterna", uma vez que "os 

salvos perseveram em Cristo". Ninguém pode separá-los de Deus. Antes, "o novo 

nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do 

Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação". [608]A 

cooperação humana, de certo modo, determina essa permanência, que decorre da 



justificação, que assegura ao homem a competência para "tratar diretamente com Deus no ato 

inicial da vida cristã". [609]O que Mullins deixa implícito, Langston apresenta em termos 

nítidos. 

    

  "O pecado entrou por intermédio do indivíduo em oposição a Deus, e terá de sair por 

intermédio do mesmo indivíduo em cooperação com Deus. O homem falhou, deixando de 

cooperar com Deus na primeira criação, mas de maneira maravilhosa Deus obtém essa 

cooperação na segunda criação ou na salvação. 

  A continuação da criação espiritual é um processo que envolve duas vontades, a de 

Deus e a do homem. O pecado não alterou em nada o método divino em criá-lo à sua imagem. 

O processo tornou-se mais difícil, mais complicado, e a salvação foi grandemente 

enriquecida; mas o método permaneceu o mesmo -- a criatura cooperando com o Criador. De 

forma que a salvação é altamente moral, pois é sempre um processo dependente da vontade, 

seja a de Deus seja a do homem, ou melhor ainda, dependente dessas duas vontades. Todo o 

processo da salvação é voluntário, é espiritual". [610] 

    

  Embora seja difícil ao homem salvar-se a si mesmo ou ser salvo por outro homem, a 

graça de Deus torna-o competente para a salvação, fazendo-o "cooperar com Deus na obra da 

salvação". [611]Assim como é responsável pelo pecado, é-o pela salvação. A síntese de 

Langston o distancia da visão calvinista estrita: 

    

  "É a atração de Cristo, é o impulso da graça e a insistência da fé que tornam efetivo o 

método persuasivo do apelo na salvação do homem. Não é Cristo que faz tudo; nem o faz a 

graça; nem ainda a fé; mas as três cooperam e logram o seu objetivo. 

  Este apelo de Cristo reforçado pela graça (...) salvaguarda a liberdade do homem, 

elemento indispensável na salvação. Quando o homem vê realmente a Cristo tal qual Ele é, 

não é tanto que ele se entrega a Cristo, mas sim é conquistado por Cristo. Há aqui uma 

diferença como também uma distinção. O homem não se rende a Cristo; ele é conquistado 

por Cristo. E Cristo, no próprio ato de o conquistar, o faz vitorioso". [612] 

    

  Além disso, esse apelo desperta no homem a fé, que é graça divina, mas comporta 

"certa base natural no próprio homem". [613] 

  A cooperação humana pode ser observada ainda em dois outros aspectos. Um é a 

perseverança na salvação e a outra é a santificação. 

  Dargan não admite que uma pessoa salva possa reverter à condição anterior, mas 

insiste que ela precisa, "para completa garantia da salvação", "perseverar até ao fim da vida". 

Para tanto, Deus capacita o ser humano. "Na verdade, é Deus que não somente depara ao 

homem os meios de se salvar, como também opera nele o querer apropriar-se da salvação". 

[614] 

  Em geral, os batistas dizem que a salvação é um ato, que tem um processo: a 

santificação. No entanto, não há unanimidade quanto a isto. Langston, por exemplo, 

diferentemente do que ensinaram os reavivalistas norte-americanos e repetiriam os 

evangelistas mais recentes, mesmo batistas, insiste que "a salvação é por natureza um 

processo". [615] 

  De qualquer modo, porém, a salvação é incompleta, sem a santificação, que é 

decorrência da ação humana e é necessariamente progressiva. [616]Na santificação, ensina 

Dargan, "Deus e o homem concorrem nessa transformação espiritual". [617]Em outras 



palavra, "ainda que não nos possamos fazer filhos de Deus, com o seu auxílio podemo-nos 

tornar santos". [618] 

    

  Moralidade 

  Os membros das primeiras igrejas batistas no Brasil firmaram entre si um pacto 

formal no qual prometiam "viver para a glória" de Deus, procurando andar junto a Ele "em 

amor fraternal". Este amor incluía o "cuidado" e a "vigilância cristã um sobre o outro". 

Reconhecendo-se como "a luz do mundo e o sal da terra", eles também se comprometiam a 

"negar a impiedade e toda a incontinência humana", de modo a andarem "sabiamente no 

mundo" a fim de ganharem "as almas dos homens". [619] 

  O comportamento é em si mesmo uma missão, determinada por seu pertencimento ao 

Reino de Deus, cujos valores o crente disseminar, através de suas atividades. [620]Este 

comportamento é uma demonstração, como pedia a confissão de New Hampshire, dos 

"santos frutos de arrependimento e fé e novidade de vida". [621] 

  Por isso, ensina Delcyr de Souza Lima, 

    

  "a vida moral do crente há de refletir a santidade e a pureza do próprio Senhor Jesus. 

E em vez de se conformar com os costumes, interesses, valores, prazeres do mundo, ele vai se 

transformando, à medida que vai compreendendo a vontade de Deus revelada em sua 

Palavra". [622] 

    

  Além disso, o crente deve, seguindo o modelo de Cristo, negar-se a si mesmo e 

entregar suas ambições e propósitos pessoais à vontade de Deus. Neste caminho, "sua vida 

pessoal manifestará autodisciplina, pureza, integridade e amor cristão em todas as relações 

que tem com os outros". [623]Estes princípios devem reger até sua relação com os "bens 

materiais", que "em si, não são maus, nem bons". O dinheiro, deste modo, é o meio para o 

alcance de bens espirituais. "Aceito como um encargo sagrado, o dinheiro torna-se não uma 

ameaça e sim uma oportunidade", como ensinou Jesus de se suprir "tanto as necessidades 

próprias como as alheias". Afinal, a vida toda é um "encargo sagrado", "confiado por Deus" e 

que exige o emprego responsável da vida, do tempo, dos talentos e dos bens para "o serviço 

de Cristo". [624] 

  O viver cristão é, afinal, uma forma de cooperar na obra redentiva de Deus resistir 

pessoal ao pecado, esforçando-se "por uma vida de santificação" e procurando "trazer outras 

pessoas a Cristo". [625] 

  Voluntaristicamente, os batistas estão convencidos que o melhor serviço que podem 

oferecer à sociedade "é produzir a retidão no caráter individual e ao mesmo tempo fazer com 

que esse caráter individual promova a retidão na sociedade em geral". Por isto, "quanto mais 

a igreja procurar promover a retidão, tanto mais eficiente será a sua obra" e mais poderá 

influenciar naqueles movimentos que visem "o melhoramento moral e espiritual da 

sociedade". [626] 

  Como diz José Nigro, "ao homem são necessárias duas coisas: uma fé viva e sincera 

que alimente ao seu coração a esperança de gozar uma vida eternamente feliz; e uma firma 

vontade de suprir as necessidades pessoais e as de seu próximo". [627]Por isto, as igrejas não 

devem "procurar estabelecer outra ordem social, ou mudar a forma de governo, ou 

preocupar-se em absoluto de outra coisa a não ser fazer o bem a todos em nome do 

Nazareno". Desse modo, sua preocupação deve ser exclusivamente moral, seguindo o 

exemplo de Jesus, que "não intentou nenhuma mudança na estrutura social ou 



governamental", agindo apenas "na esfera moral e espiritual". Isto não quer dizer que não 

deva se interessar por "elevar por meios suasórios a vida espiritual da sociedade". Afinal, só 

cidadãos retos "poderão produzir governo reto, comércio reto e sociedade reta em todos os 

sentidos". [628] 

  Em outras palavras, como ensina Luciano Lopes, "o ideal democrático é uma nova 

ordem de justiça social para cuja realização é indispensável o aparecimento do homem 

nascido de novo em Cristo Jesus". [629] Por isto, 

    

  "a solução cristã para os problemas é tarefa dos pregadores e não dos cientistas. É 

levar os homens através da pregação e mesmo através da ciência e do raciocínio, ao 

conhecimento de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas e não somente ao 

conhecimento das coisas por ele criadas. (...) A solução depende de levarmos os homens ao 

conhecimento e a realização de si mesmos como portadores da imagem espiritual de Deus 

através da fé na pessoa de Jesus Cristo de quem os homens estão espiritualmente separados, 

embora intelectualmente relacionados". [630] 

    

  Da interpretação da sua função pode-se passar à interpretação da sociedade, no qual 

há uma certa unanimidade. Adrião Bernardes diz o que todos os outros autores dizem. Não há 

solução para os problemas do mundo "fora do ambiente moral e religioso", vale dizer, "fora 

da mediação poderosa e única de Cristo Jesus". Assim, é absolutamente "necessário que o 

mundo conheça e reconheça que sem Cristo nada pode fazer, pois é a Única Esperança para a 

solução de todos os problemas humanos". [631] 

  Para Bernardes, "a verdadeira revolução é a que se faz tendo a base em Deus. O resto 

é fantasia". [632]Os crentes têm uma tarefa a realizar neste sentido. 

    

  "O indivíduo cristianizado, salvo por Cristo, mediante experiência pessoal, torna-se 

obreiro do bem, apto a ajudar o mundo a soerguer-se do abismo em que se encontra. O cristão 

é ser consciente. Não é fruto de decreto ou de hereditariedade. É dono de experiência pessoal. 

Encontra-se a si mesmo, quando se entrega a Jesus e se transforma em colaborador valioso na 

salvação do mundo, tanto no sentido moral e espiritual, quanto no âmbito material". [633] 

    

  Por isto, o cristão "tem a responsabilidade de permanecer no mundo", sem viver 

segundo os seus valores. É sua obrigação "opor-se ao mal e trabalhar para a eliminação de 

tudo que corrompa e degrade a vida humana". [634] 

  Nesta e em outras tarefas, o crente deve imitar a cristo, embora não possa copiá-lo. 

Segundo Mullins, "a verdadeira imitação de Cristo consiste, não em perguntarmos: O que 

faria Jesus?, mas sim em perguntarmos: O que quererá Jesus que façamos? Ele é mais um 

arquétipo do que um modelo. [635] 

  Por isto, Roque Monteiro de Andrade propõe que "os princípios e preceitos divinos 

jamais se devem constituir em alguma espécie de heteronomia", não exercendo, em outras 

palavras, qualquer cerceamento sobre a personalidade. O ideal é que a consciência se deixe 

persuadir pela transcendência divina. [636] 

  Diferentemente, no entanto, os dois livros que se tornaram mais influentes quanto à 

moralidade propuseram caminhos diferentes. O título de um deles, o romance "Em seus 

passos, o que faria Jesus?", é bastante revelador. O outro é uma coleção de comportamentos 

"certos ou errados" especialmente para os jovens, com conselhos sobre as mais diversas áreas 

particularmente àquela convencionada como "ética de costumes". [637] 



  Os livros de moral, de certo modo, apenas atualizam as blue laws puritanas. Uma 

evidência é o que prescreve a Declaração de New Hampshire sobre o documento, que deve 

"ser guardado sagradamente aos propósitos religiosos". [638] 

    

  Eclesiologia 

  Uma igreja batista é uma igreja local. A convicção landmarkista tornou-se uma 

convicção batista brasileira. Todos os eclesiólogos insistem na natureza local da igreja. 

Langston resumiu toda a percepção neste sentido: "só há uma Igreja no mundo, que é a Igreja 

local". [639] 

  A Confissão de New Hampshire fora discreta quanto a este ponto, destacando apenas 

a igreja visível. Os textos utilizados posteriormente no Brasil sempre foram explícitos. De tal 

modo, a "Declaração Doutrinária", de 1986, define a igreja como "uma congregação local de 

pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé", como ocorre na maioria dos casos do 

Novo Testamento. [640]Ela é formada voluntariamente, para fins de culto, obediência aos 

mandamentos de Jesus e edificação mútua. Cada uma é autônoma e procura reger suas 

decisões "exclusivamente pela Palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo". [641] 

  Os princípios organizativos da Convenção Batista Brasileira são mais eloqüentes, ao 

afirmarem que uma "igreja é uma congregação local, formada por pessoas regeneradas e 

biblicamente batizadas, após pública profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo". [642] 

  Antes, Taylor já ensinara que igreja "quer dizer congregação" e que, "por isto, os 

batistas crêem num cristianismo congregacional. O Novo Testamento desconhece outro tipo 

de cristianismo. [643]Diante disto, completa Luciano Lopes, é equivocado falar-se em 

"igreja batista no singular como significando uma organização única". Para ele, como é 

prática entre os batistas, "o correto é no plural: igrejas batistas". [644] 

  Deste conceito deriva o princípio prático da autonomia da igreja local, tornada "a 

corte e tribunal supremo de todas as questões que nela se levantam". [645]Assim, cada igreja 

batista é autônoma, constituindo uma unidade livre, segundo o exemplo das igrejas 

apostólicas. [646] Como são independentes entre si, "nenhuma associação, assembléia, 

convenção ou junta pode impor a sua autoridade" sobre ela. [647] 

  Essa autonomia é, no fundo, uma espécie de teonomia, porque exercida a partir do 

fundamento de que "Cristo está sempre presente e é a cabeça da congregação do Seu povo". 

Só a Ele, e a nenhuma outra entidade, deve ela se sujeitar. Ademais, "o Novo Testamento 

ensina não haver nenhuma autoridade eclesiástica que possa revogar as decisões de uma 

igreja". [648] 

  A igreja existe para estender o Reino a todos os homens. Essa é a única razão para a 

sua existência. [649]Como resume Delcyr de Souza Lima, a grande missão das igrejas "está 

na evangelização e na obra missionária cada vez mais ativas e ousadas", visando aumentar "o 

número dos salvos". [650] 

  Desde cedo, em decorrência desta missão evangelizadora, que tem caráter nacional e 

universal, este localismo conviveu com a idéia da necessidade das associações de igrejas, 

providência regida pelo princípio prático da cooperação. [651]Segundo a "Filosofia" da 

Convenção Batista Brasileira, essa cooperação voluntária entre igrejas é uma forma de se 

juntarem esforços para a realização de tarefas comuns, especialmente nas áreas de missões, 

educação, formação de lideres e ação social. [652] 

  Mesmo que essa associação, na forma de uma Convenção, não tenha exemplo 

bíblico, as Escrituras oferecem "ensinos e situações que apontam na direção de 



procedimentos cooperativos" e de "reunião de esforços e providências que autorizam" o seu 

surgimento, desde que controladas pelas igrejas locais. [653]Assim, 

    

  "a Convenção aparece na experiência batista como um instrumento concreto para 

canalizar e dar expressão ao desejo das igrejas batistas e do povo batista de, juntos, pelejarem 

"pela fé que uma vez foi dada aos santos". A igreja batista local é o ponto de partida e de 

chegada da Convenção Batista Brasileira". [654] 

    

  Na igreja local, e assim deve ser também nas associações de cooperação, as regras 

democráticas devem reger as relações. Como é composta de pessoas regeneradas, todas têm 

"direitos e privilégios iguais", sob "a autoridade absoluta de Jesus Cristo na administração" 

da igreja. [655] 

  Essa democracia deriva do princípio da competência da alma diante de Deus. Luciano 

Lopes concluiu que, se os homens são competentes na relação com Deus, "a cuja presença 

todos têm livre acesso, logo todos são iguais" e, "se todos os membros da igreja são iguais, o 

governo só pode ser democrático". [656]O ideal é de uma democracia pura. [657] 

    

  "O governo da Igreja é um governo do indivíduo, para o indivíduo, pelo indivíduo. 

Realmente nem é um governo da maioria. Não devia haver maiorias nem minorias. Nada 

disto se contempla no propósito da organização. O governo numa igreja local é uma 

democracia pura". [658] 

    

  Essa democracia, orientada pelo Espírito Santo, é um exemplo para a sociedade em 

geral. Entender também a natureza da missão da igreja ajuda a entender a sua relação com o 

Estado.  

    

  Teoria política 

  A teoria política dos batistas é filha do axioma da competência da alma. Como ensina 

Mullins, este axioma inclui "a doutrina da separação entre a Igreja e o Estado", especialmente 

pelo fato de as igrejas do Estado se apoiarem "na opinião de que o governo civil é necessário 

como um fator na vida do homem, para que se realize o cumprimento do seu destino 

religioso". O ponto de partida, neste caso, é de que "o homem sem o auxílio do Estado é 

incompetente em matéria de religião". [659] 

  A diferença entre as duas ordens é bem sintetizada por Alberto Mazoni de Andrade: 

  "O Estado faz parte das ordenações transitórias da cidade, visando o bem-estar 

material e temporal, sob a égide da Lei. A igreja é a instituição para o bem espiritual, sob a 

égide da Graça e, dentro e acima do Estado, pela proeminência do espiritual sobre o 

temporal; sua tarefa é a da pequena porção de fermento que, lenta e seguramente, há de um 

dia levedar toda a massa social". [660] 

    

  Os "Princípios Batistas", de 1964, sistematizam com clareza esses papéis, que já 

estavam na Confissão de New Hampshire, que ensinava que "o governo civil é de autoridade 

divina, para o interesse e boa ordem da sociedade humana": [661] 

    

  "Tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. 

Cada um é distinto; cada um tem um propósito divino; nenhum deve transgredir os direitos 

do outro. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e 



para com Deus. 

  Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção 

do bem-estar público. O Estado não pode ignorar a soberania de Deus nem rejeitar suas leis 

como a base da ordem moral e da justiça social. 

  Os cristãos devem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado e obedecer ao 

poder civil, de acordo com os princípios cristãos. 

  O Estado deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena, no exercício do seu 

ministério espiritual. A igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, 

bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. A igreja tem 

a responsabilidade tanto de orar pelo Estado quanto de declarar o juízo divino em relação ao 

governo, às responsabilidades de uma cidadania autêntica e consciente, e aos direitos de 

todas as pessoas. A igreja deve praticar coerentemente os princípios que sustenta e que 

devem governar a relação entre ela e o Estado". [662] 

    

  Deste modo, "a função do Estado", portanto, "é prover e garantir a paz social e o 

bem-estar dos cidadãos, necessários ao desenvolvimento ético do homem. [663]Um dos 

primeiros livros traduzidos pelos batistas no Brasil deixava claro que a finalidade principal 

do Estado "é guardar os direitos naturais do povo e dar segurança à vida, à liberdade e à 

prosperidade, em todos os seus domínios". Os direitos e deveres dos homens "não podem ser 

transferidos a seus governadores". [664] 

  Ginsburg escreveu que os batistas querem "um governo livre num povo livre" e "uma 

igreja livre num Estado livre", segundo a expressão tornada famosa por Cavour e, no Brasil, 

por Rui Barbosa. Para ser útil à sociedade, a igreja "tem que ser livre e independente" dos 

favores do Estado, [665]mesmo que em forma de subvenções. [666]Por isto, o Estado não 

pode "interferir nas decisões de uma igreja" [667] e nem a igreja precisa do Estado. Afinal, "a 

fé que o Novo Testamento nos outorga foi viável no primeiro século, sem o apoio de nenhum 

governo". [668] 

  Em síntese, "o Estado deve ser leigo e a Igreja livre". [669]O que se quer do Estado é 

"a proteção para a sua vida particular e religiosa". Como contraparte, os batistas pagarão seus 

impostos e o apoiarão integralmente, permanecendo como um verdadeiro "esteio para o 

governo". [670] 

  Assim, como corolário do princípio voluntário da fé, a consciência precisa de 

liberdade completa. Afinal, "o Estado pode fazer mártires, hipócritas e ateus, mas nunca 

pode, pelo poder civil, constranger a consciência do crente livre, nem fazer de hereges e ateus 

crentes ortodoxos". É por isto, informa Crabtree, que "os batistas têm sido campeões da 

doutrina da separação da Igreja do Estado, não por conveniência, mas pela coerência com os 

seus princípios". [671] 

  O maior interesse, no entanto, é pela liberdade religiosa, considerada "um dos direitos 

fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual". Por isto, a liberdade 

religiosa não pode sofrer qualquer limitação, pois "cada pessoa tem o direito de cultuar a 

Deus, segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie". O 

Estado deve se empenhar para garanti-la, sem favorecer a nenhum grupo. [672] 

  Os batistas querem mais que tolerância, a qual não admiram. 

    

  "Insistimos na liberdade de crença, a separação da igreja e o estado, a voluntariedade 

em religião, na família, no estado, na escola e em toda a vida cristã. Morreremos para que 

outros tenham a liberdade de anunciar seus princípios religiosos, embora discordemos dos 



mesmos princípios". [673] 

    

  Nenhum tópico mereceu tantas páginas quanto à exaltação da liberdade de 

consciência, que jamais deve ser forçada. [674] Afinal, nem mesmo Deus força a vontade 

humana. [675] 

  Segundo Langston, a história da política é a "história do indivíduo perdendo e 

readquirindo seus direitos e sua liberdade". [676] 

  A ética política dos batistas está fundada no voluntarismo e na noção dos dois reinos. 

  Para Luciano Lopes, qualquer ação fundada em bases materiais é uma construção na 

areia, por faltar a pedra fundamental, que é Cristo. [677]Segundo Langston, "o indivíduo 

regenerado é o ponto de partida" para a "redenção do mundo, político, religioso, econômico e 

social". Jesus colocou o indivíduo "no centro do seu projeto e deste centro vai trabalhando 

para a extensão do seu reino, da sua obra benéfica até aos confins da terra. [678] 

  Ao fazer isto, Jesus "plantou as sementes de uma democracia verdadeira". [679]Por 

isso, é dever do cristão empenhar-se pelo bem comum da sociedade. 

    

  "Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do 

evangelho; o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem 

basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do evangelho na vida 

individual e coletiva. Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, 

às viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que 

forem vítimas de quaisquer injustiça e opressões". [680] 

    

  Em resumo, o cristão deve se empenhar pela democracia. Em sua "Verdadeira 

democracia", Langston explicita seu credo democrático em várias áreas da vida. Eis o que ele 

diz, entre outras afirmações que o colocam no centro das noções liberais acerca da sociedade: 

    

  "Feliz é o povo onde reina a democracia social. 

  (...) 

  Cada pessoa, quem quer que seja, tem o direito inerente de gozar os frutos do seu 

trabalho honesto. Riquezas e pobreza, herdadas ou adquiridas, são acidentes desta vida. (...) 

Estas coisas não podem servir de base para a vida econômica. A vida econômica, (...) deve 

basear-se em direitos iguais para todos, ricos e pobres, e privilégios para ninguém. Nem a 

riqueza nem a pobreza pode constituir uma classe privilegiada. 

  (...) 

  Esta democracia baseia-se em serviço mútuo, e a sua razão de ser acha-se no fato que 

ninguém vive para si; todos nós somos dependentes uns dos outros. Todos têm os mesmos 

direitos, quer ricos quer pobres. O capitalista deve ter a mesma sujeição daquele que ganha a 

sua vida pelo suor do seu rosto; e aquele que assim trabalha merece o mesmo respeito, a 

mesma consideração por parte de todos. Não há meio melhor de vencer as dificuldades e 

contentar tanto à classe abastada do que pôr em prática a democracia econômica. 

  (...) 

  Esta democracia se baseia nos princípios fundamentais da religião cristã; pois em 

toda a parte onde se têm praticado esses princípios as dificuldades têm desaparecido. Deus 

criou o homem livre; portanto qualquer opressão é contra as leis fundamentais da sua 

natureza. Por isso os batistas crêem na plena liberdade em todas as fases da vida: política, 

religiosa, social e econômica. 



  (...) 

  A educação não pode ser considerada uma espécie de luxo para os filhos dos ricos; 

porém uma necessidade para todos. A educação que não alcança a todos não é uma educação 

democrática. (...) É preciso educar o coração a fim de que o corpo e a cabeça não estraguem a 

democracia, que se quer fundar. Visto que uma democracia necessita de todos os indivíduos e 

o indivíduo necessita de todos os seus poderes, é necessário que a educação seja 

verdadeiramente democrática, difundida e vulgarizada". [681] 

    

  Poucos autores atentaram tanto para as conseqüências sociais da fé do que Luciano 

Lopes, educador e autor de vários livros. Seu pressuposto é de que se deve "trabalhar pela 

maior produção de riquezas e também por uma eqüitativa distribuição delas", pois isto "é 

propugnar ao mesmo tempo pelo progresso das ciências e das artes e a filosofia, pela 

educação do povo, pela religião e pela moralidade". [682] Assim, sem o concurso da 

inteligência e do trabalho, "o Brasil há de ser sempre como um jovem robusto, assentado 

sobre um saco de ouro a pedir esmolas". [683] 

  A noção paradoxal de Lutero também está presente. Taylor diz que "o crente tem 

duas pátrias", mas de um modo que a "celestial não prejudica a terrestre". Antes, "é sua 

suprema força salutar. É a mina de motivos morais, sociais e transformadores". [684]O 

compromisso dos batistas é tratar tão somente dos "interesses do reino espiritual dos céus": 

"de outra coisa não devem absolutamente tratar". [685] 

  Quanto à resistência aos tiranos, que permite situar melhor a teoria dos dois reinos, 

fala-se muito pouco. Todas as confissões concordam que os cristãos precisam obedecer, 

"exceto", como já explicitara a de New Hampshire, "nas coisas opostas à vontade de nosso 

Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e o Príncipe dos reis da terra". [686] 

  A profissão de fé do deputado Adrião Bernardes é bastante elucidativa desta visão: 

    

  "O cristão não se insurge contra o Estado, quando este se enquadra dentro dos seus 

próprios limites, pois há limite também à obediência que o cristão deve às autoridades 

constituídas. O apóstolo Paulo é exemplo eloqüente do que afirmamos, posto que jamais se 

arvorasse em subversivo. Foi fiel até à morte, sem esboçar qualquer gesto de subversão. É a 

verdadeira atitude cristã. A visão do cristão vai além do Estado e sobe espiritualmente até a 

presença de Deus, sem qualquer resquício de subversão . Opõe-se ao Governo quando este 

fere sua consciência e ofende a Deus e suas leis. O cristão crê no regime democrático e sabe 

que a obediência é parte fundamental de sua participação na cousa pública. Quando em 

minoria, aceita responsavelmente a vitória da maioria e continua participando 

inteligentemente na vida política da Nação. Aprova ou desaprova construtivamente a ação do 

Governo, até que a desejada mudança venha normalmente, sem agitações prejudiciais. 

Freqüentemente, obedece a leis simplesmente porque são leis emanadas do poder 

competente, embora não representem a expressão de sua vontade. A obediência firma-se na 

vontade de colaborar e no respeito ao Poder constituído dentro de sua órbita. Para que 

cheguemos a esta condição, faz-se mister que não nos entreguemos a atividades ilegais e a 

resistência violenta. Se julgamos a lei injusta, lutemos legalmente para revogá-la, dentro da 

ordem e da colaboração inteligente". [687] 

    

  Um levantamento de opinião pública, realizado em 1977, indicou a postura dos 

membros das igrejas. Uma das perguntas formuladas era sobre a conveniência de um 

pregador criticar, num sermão, o governo e a ordem social vigente. Dos respondentes, 68% 



opinaram que o pregador não tem o direito de fazê-lo. As duas razões principais apontadas 

foram: o pregador "deve pregar apenas o Evangelho" e "Igreja não é lugar de fazer política"; 

alguns chegaram a assinalar que o pregador "deve procurar os atos acertados do governo e 

elogiar apenas". É possível que o quadro tenha mudado, mas não a ponto de reverter esta 

tendência. [688] 

  A prática pode ser tomada como um esforço de enclausuramento na redoma, como 

está bastante claro num editorial de O Jornal Batista, em 1978, por ocasião de uma visita do 

presidente Jimmy Carter ao Brasil: 

    

  "Os batistas não são mesmo de procurar autoridades. Um dos nossos princípios mais 

caros é o da separação entre igreja e estado, de modo que nosso relacionamento com pessoas 

investidas do poder político se caracteriza pela discrição. 

  Com relação a Jimmy Carter, o que temos de fazer é o que temos feito: orar por ele, 

em virtude de ser um nosso irmão, a fim de que Deus lhe conceda sabedoria nas decisões que 

tiver de tomar e nos passos que tiver de dar. Sua visita ao Brasil tinha objetivos políticos: 

quais esses objetivos, na sua essência, não soubemos nem sabemos e nem neles nos 

imiscuimos. Não é essa a nossa esfera de atuação. Nosso Reino é outro". [689] 

    

  Em termos práticos, então, só num momento os batistas entenderam que o Estado 

estava indo contra Deus. Assim mesmo, sua reação se deu no plano da discussão das idéias. 

Foi por ocasião da introdução do ensino religioso facultativo nas escolas, no primeiro 

governo Vargas. [690] 

    

  PARA UMA SÍNTESE 

  Pode-se agora resumir o pensamento batista no Brasil. Primeiramente, duas sínteses 

preparadas por eles mesmos serão úteis. 

  Uma delas ensina que 

  "do princípio da responsabilidade individual da criatura humana diante de Deus 

derivam os demais princípio que balizam a vida do crente batista: 

  . o livre exame da Palavra de Deus; 

  . a liberdade de consciência; 

  . a responsabilidade pessoal para com a igreja local e outras co-irmãs; 

  . a responsabilidade civil para com o Estado; 

  . a separação entre a igreja e o Estado; e 

  . o amor, que gera conduta e respeito para com o próximo, testemunho e ação no 

mundo". [691] 

    

  A outra, mais longa e mais antiga, informa que as "ênfases batistas no cristianismo" 

são: 

    

  ". a absoluta soberania de Jesus Cristo sobre a consciência cristã: é monarca sobre seu 

povo, único Senhor das suas igrejas, manda em sua casa, define sua própria doutrina e revela 

sua própria vontade no Novo Testamento; 

  . a espiritualidade do cristianismo genuíno: batismo de crentes, igrejas compostas 

unicamente dos regenerados, cerimônia bíblicas para testemunho simbólico das 

fundamentais verdades da redenção, mas não para transmitir ou selar a graça divina, um 

ministério oficial para servir mas não para "ter domínio", separação entre a autoridade civil e 



a autoridade eclesiástica e acatamento a ambas nas suas respectiva esferas; 

  . a competência da alma humana perante Deus e sob o Espírito de Deus, sem nenhum 

sacerdócio oficial nas igrejas e sem outro Mediador senão Jesus, e sem outro sacrifício senão 

sua morte vicária no Calvário; 

  . o espírito missionário: é dever de todos os crentes crer e obedecer toda a verdade e 

testemunhar a mesma para todos os seres humanos -- o mesmo único cristianismo de Cristo 

para todos os séculos e todos os povos, "até os confins da terra"; 

  . a democracia e voluntariedade como base da vida cristã, organizada segundo a 

norma apostólica, as igrejas sendo congregacionais, autônomas, com a livre eleição de seus 

oficiais e responsáveis pela disciplina de seus membros, sendo que estas igrejas cooperam 

com outras da mesma fé e ordem por meio de "mensageiros" -- "os mensageiros das Igrejas, a 

glória de Cristo"; 

  . demonstração de amor de Cristo e do amor fraternal, por guardar as palavras de 

Jesus e do Novo Testamento, para ter em nossas mentes o mesmo sentido que tinham na boca 

de Jesus e nas penas dos autores do Novo Testamento: batismo-imersão; 

bispo-pastor-presbítero; igreja-assembléia democrática, organizada segundo Novo 

Testamento; um cristianismo sem as tradições dos homens acrescentadas à Palavra de Deus 

por papas, reformadores ou concílios eclesiásticos, sem sacramentos, sem oligarquias ou 

autocracias para usurpar as liberdades e os deveres do ministério e das igrejas de Deus; 

  . o evangelho guardado e transmitido na sua pureza: Cristo antes da igreja; a salvação 

antes do batismo; o sangue remidor antes da água ou do calix; a fé antes das obras; a salvação 

pela graça mediante a fé, não pelas obras mas para as obras que Deus preparou para que 

andássemos nelas". [692] 

    

  Vista num quadro, a teologia batista no Brasil pode ser assim representada: 

    

  Quadro 14 

  PRINCÍPIOS DA TEOLOGIA BATISTA BATISTA BRASILEIRA 

  SÍNTESE              radical afirmação da competência do indivíduo 

  FONTE              Bíblia como regra infalível para a fé e para a prática 

  ANTROPOLOGIA              depravação total do homem a partir da queda 

  SOTERIOLOGIA              predestinação a partir da presciência de Deus 

  MORALIDADE              taborismo (ênfase na santificação) 

  ECLESIOLOGIA              igreja como comunidade local de regenerados (batismo 

por imersão) 

  TEORIA POLÍTICA              radical separação entre Estado e igreja 

    

  PRIMEIRA CONCLUSÃO 

  O pensamento batista no Brasil é um pouco diferente do norte-americano. Não se 

pode falar, rigorosamente, em teologia batista brasileira, já que o que se produziu mais se 

reproduziu. 

  Assim mesmo, fica evidente que o landmarkismo foi incorporado à eclesiologia, 

embora com algumas adaptações e sem prejuízo do desenvolvimento do trabalho cooperativo 

entre as igrejas. 

  De igual, o anticatolicismo foi reforçado e passou a nutrir todos os arcanos da 

produção teológica, da trinitologia à teoria política, passando pela moralidade. 

  Em linhas gerais, pode-se dizer mais. 



    

  1. O discurso batista no Brasil se inscreve, na maioria dos tópicos que lhe interessa, 

na tradição liberal clássica, entendida como a valorização da livre expressão da 

personalidade individual, a aceitação da capacidade humana em tornar essa expressão em 

algo útil para o indivíduo e a sociedade e a defesa das instituições e práticas que protejam e 

nutram a livre expressão e a confiança nesta liberdade, decorrendo daí uma hostilidade a toda 

autoridade que cerceie a sua manifestação. [693] 

  O liberalismo influencia-lhe todas as áreas de pensamento, inclusive aquela de 

característica intrinsecamente dogmática, como é o caso do batismo de crianças, que não é 

admitido. A justificativa é a seguinte: 

    

  "Este ato além de ser um abuso de poder e, portanto, despótico, compromete o 

indivíduo, de maneira que não pode agir mais tarde sem ser de alguma maneira tolhido na sua 

liberdade por este ato praticado por outrem, ato de que ele é inconsciente. Praticar este ato é 

enfraquecer o indivíduo, afim de fortalecer a igreja, a qual se compõem de indivíduos. 

Também a igreja por este ato rouba ao indivíduo indefeso, a sua liberdade". [694] 

    

  A própria facilidade de inserção do movimento batista no Brasil é atribuída ao fato de 

o século 19 brasileiro ser um século liberal, especialmente pela liberdade religiosa que 

preconizava. [695] 

  Os batistas propõem na vida da igreja uma democracia representativa de caráter 

congregacional, onde todos são iguais. Uma reunião de caráter deliberativo, por exemplo, é 

regida por aquilo que chamam de "regras parlamentares". Um dos primeiros livros 

publicados no Brasil (o de Ford) já trazia essas regras, elaboradas para garantir a livre 

representação. [696] 

  Sem modéstia, Langston garantia que "a democracia, que se baseia no respeito pela 

liberdade do indivíduo, é o verdadeiro gênio e valor da denominação batista". [697]Em 

outras palavras, esta democracia interna deve alcançar a sociedade, como antevia Mullins, ao 

falar da proximidade da era batista, por estar o mundo se "aproximando da era do triunfo da 

democracia". [698] 

  2. Os batistas do Brasil fazem uma radical afirmação do indivíduo. Essa afirmação 

começa na soteriologia, ao estabelecer a competência exclusiva da alma para aceitar o 

oferecimento divino. Como insiste Watson, "é o indivíduo que Deus salva". Por isto, este 

indivíduo é responsável por sua perdição, "se não aceitar a salvação que Deus lhe oferece". 

[699] 

  O individualismo, visto como originado no próprio Novo Testamento, [700]tem 

como conseqüência a defesa da liberdade de consciência, circunscrita ao território da 

liberdade de culto, motivação maior para a afirmação do princípio de separação entre igreja e 

estado. Neste ponto, quando se entendeu haver ameaças à liberdade de culto, especialmente 

ao seu, os batistas se moveram por defendê-la. Seu sistema teológico se erige exclusivamente 

em função dessa necessidade. Assim, a competência pessoal é interpretada como "a liberdade 

de escolher, a liberdade de ler e interpretar a Bíblia, a liberdade de chegar em adoração e 

serviço ao trono de Deus e até a liberdade de renunciar a Deus e morrer". [701]A crítica que 

Coriolano Costa Duclerc faz à república decorre da preocupação religiosa: "Certos elementos 

estranhos, nocivos, fatais mesmo, introduziram-se sorrateiramente no corpo 

político-nacional, aviltando, degenerando, abastardando os princípios republicanos 

emanados da forma de governo que adotamos, parecendo assim que estamos mais sob o 



domínio de uma oligarquia nacional que sob o de uma república democratizada". [702] 

  Com esta limitação, o cerceamento da liberdade de expressão nunca foi propriamente 

objeto de preocupação. Neste caso, o princípio da competência radical cedia terreno para a 

teoria dos dois reinos. O cerceamento da liberdade geral era vista como se dando na esfera 

temporal e lhes cabia obedecer às autoridades. 

  Há uma outra área em que este individualismo não foi levado às suas últimas 

conseqüências. Trata-se da área da moralidade. Neste sentido, o indivíduo ficou limitado à 

comunidade eclesial, no sentido de que ela determina as decisões éticas do indivíduo, 

mesmo, às vezes, contra a liberdade. Esta extrodeterminação por parte da comunidade local, 

é bem verdade, não é exclusiva da perspectiva batista; nesse caso, porém, é de se perguntar se 

a prática não deveria ser coerente com o princípio, em que se afirme a responsabilidade 

individual das decisões, que, no entanto, devem caber ao indivíduo. 

  A moral do "em seus passos, o que faria Jesus?" não deixa muito lugar para o 

indivíduo. 

  3. A produção teológica no Brasil é basicamente apologética. Neste sentido, Taylor 

tinha uma clareza meridiana acerca da função da teologia, ao dizer que "a erudição batista 

está animada de paixão evangelizadora". [703] 

  Assim, só pensou aquilo que tinha uma finalidade de defesa do grupo religioso e de 

expansão do ideal cristão na sua perspectiva. Por essa razão, é um pensamento que se cinge 

na dimensão da recusa ao cristianismo católico, recusa que permeia toda a construção do seu 

pensar. 

  De igual modo, o pensamento batista no Brasil está eivado de um certo messianismo, 

não de natureza política, mas de natureza estritamente religiosa. O grupo se vê a si mesmo 

como detentor (em alguns autores, exclusivo) das verdades cristãs, atribuindo-se o papel de 

disseminador desse ideário pelo país e pelo mundo. 
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  ESSE LIBERALISMO BATISTA 

    

  "Os batistas são um povo que tem a coragem das suas convicções. Crêem num 

indivíduo livre, numa igreja livre, num estado livre; crêem na competência de cada alma 

tratar diretamente com Deus da sua própria salvação; crêem nos direitos iguais para todos e 

privilégios especiais para ninguém; crêem numa democracia política, religiosa, social, 

econômica e educativa; crêem que foram salvos para servir e não para serem servidos. 

  (A. B. LANGSTON [704]) 

    

    

   

Neste ponto do itinerário, pode-se passar a interpretar o pensamento batista, especialmente o 

brasileiro, pressuposto que difere pouco daquele encontrado na Inglaterra e nos Estados 

Unidos. 

  Para tanto, esta análise começará por uma síntese dos passos dessa reflexão ao longo 

dos séculos, cotejada com alguns excertos da visão como encontrados no material consumido 

pelas igrejas brasileiras. A seguir, intentar-se-á demonstrar as hipóteses formuladas. Por 

último, procurar-se-á expandir as primeiras conclusões apresentadas ao pé de cada capítulo 



precedente. 

    

    

  NO MESMO LUGAR 

  O que mudou no pensamento batista desde suas primeiras formulações inglesas? 

Essencialmente, quase nada. Se é verdade, como ensinou H. Richard Niebuhr, que as 

"doutrinas e práticas mudam com as mutações da estrutura social, não o contrário", 

[705]como entender que, tendo mudado a estrutura social, mudaram pouco as doutrinas 

batistas? 

  O fato é que isto se deu, como se verifica pelo quadro a seguir e sua explicitação. 

    

  Quadro 15 

  QUADRO COMPARATIVO DAS CRENÇAS BATISTAS 

    

  EIXO              CALVINISMO 

PURITANO              ARMINIANISMO              BATISTAS 

AMERICANOS              BATISTAS BRASILEIROS 

    

  SÍNTESE              soberania de 

Deus                            livre-arbítrio              competência exclusiva do 

indivíduo              radical afirmação da competência do indivíduo 

  FONTE              Bíblia como normativa              regra para a teologia e para a 

vida              regra infalível para a fé e para a prática              regra infalível para a fé e para a 

prática 

  ANTROPOLOGIA              incapacidade humana de receber a 

graça              capacidade humana de receber a graça              depravação total do 

homem              depravação total do homem 

  SOTERIOLOGIA              predestinação experimentada              predestinação 

condicional              compromisso entre predestinação e livre-arbítrio              predestinação 

a partir da presciência de Deus 

 

 MORALIDADE                            taborismo                            taborismo                 

           taborismo                                          taborismo 

  ECLESIOLOGIA              comunidade bíblica da fé              comunidade dos que 

crêem              comunidade local de regenerados              comunidade local de regenerados 

  TEORIA POLÍTICA              estado como subordinado a Deus              estado como 

subordinado a Deus              radical separação entre Estado e igreja              radical 

separação entre Estado e igreja 

    

  Fica cristalino que a teologia batista se desenvolve no quadro do calvinismo puritano. 

Numa imagem, pode-se dizer que a pintura foi se apagando com o tempo, mas ainda é 

possível ver-se todos os contornos essenciais originários; além disso, a tela e a moldura são 

os mesmos. Se fosse o caso, uma restauração seria possível. Uma comparação das afirmações 

batistas dos séculos 16 ao 20 demonstra claramente como isto vem se dando. 

  Quanto às ênfases básicas, o puritanismo tomava como centro da sua meditação a 

soberania absoluta de Deus. Os batistas não pensaram diferentemente disto, embora nem 

sempre tenham posto nessa verdade o peso maior de suas formulações. Na realidade, essa 



soberania é dada como um pressuposto, como testemunha um hino recente: 

    

  "Ele [Deus] é dono da chuva, do sol e do ar; 

  é Senhor da alegria, da dor, do chorar; 

  ele é dono dos montes, do céu e do mar. 

  É Senhor das crianças, das preces, dos hinos, 

  ele é meu e também tem Senhor". 

  (Hino 202 do Hinário para o Culto Cristão) 

    

  Mesmo os arminianos aceitavam a formulação calvinista, neste sentido, mas 

julgavam que essa soberania seria mais valorizada se fosse destacado o fato do livre-arbítrio 

do homem. A ênfase dos batistas também não recai sobre essa liberdade absoluta, igualmente 

pressuposta. Sua ênfase se põe sobre a competência exclusiva dos indivíduos, ênfase que no 

Brasil é radicalizada pelos missionários. 

  No entanto, é emblemático que, ao orarem, particular e publicamente, os batistas 

seguem um paradigma que obedece três regras básicas. A primeira parte da oração é dedicada 

à exaltação da pessoa de Deus, atualizando-se a certeza de que ele é o Senhor soberano. [706] 

Com esta exaltação, conclui-se a oração, sempre feita "em nome de Jesus", de novo uma 

outra maneira de afirmar essa soberania, de quem se depende. Quando se faz propriamente o 

pedido, ele é condicionado à soberania de Deus, que deve atender a petição "se for da sua 

vontade". 

  Encontrada na prática dos crentes, essa instrução está clara no ensino recente de um 

teólogo jovem, para quem, a partir do "Pai Nosso", na oração "primeiro vem Deus e seus 

interesses", para, em segundo, virem "as nossas necessidades". [707]Escreveu esse pensador 

ainda, mais explicitamente: 

    

  "A oração deve reconhecer Deus como Soberano acima de todas as coisas. Ele é a 

fonte inesgotável de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, por meio de quem temos 

acesso a graça de Deus (Rm 5.2)". [708] 

    

  Ao pensarem assim, os batistas permaneceram fiéis ao espírito do puritanismo, na 

gênese do liberalismo, por mais paradoxal que seja, e o é. Não resta dúvida de que um cotejo 

do pensamento dos pais do protoliberalismo inglês, como Locke e Hobbes, [709]com o dos 

primeiros pensadores batistas, como Smyth, Helwys e Milton, e com as primeiras confissões 

inglesas, indica enormes semelhanças. A razão é simples: essas meditações são frutos de uma 

mesma época... puritana. 

  Nela, a fonte, tanto da teologia quanto da religião e da moral, é a Bíblia, tomada desde 

cedo como normativa e única, como está na confissão inglesa de 1611, para dirigir os crentes 

em todas as coisas. Diferentemente, os deístas, Hobbes em particular, entendiam que as leis 

de Deus são apresentadas por meio da razão, da revelação imediata ou por visão, modos que 

"expressam a tríplice palavra de Deus". [710]A confissão de 1677 assevera que "todo o 

conselho de Deus acerca de todas as coisas necessárias para sua própria glória, salvação dos 

homens, fé e vida, está expressamente estabelecido ou necessariamente contido na Escritura 

Sagrada, nada devendo a ela ser acrescentado, seja uma nova revelação do Espírito ou 

tradições de homens". 

  Tendo essas asserções como horizonte, a confissão batista de 1677 reafirmou a Bíblia 

como "única regra suficiente, certa e infalível de todo conhecimento, fé e obediência para a 



salvação". Mais que isto, lembrou que ainda que "a luz da natureza e as obras da criação e 

providência manifestem a bondade, sabedoria e poder de Deus, não são suficientes para dar 

este conhecimento de Deus e sua vontade, necessário para a salvação". 

  Na mesma linha, mas sem a preocupação apologética, uma autora recente diz que o 

Novo Testamento é o código de ética do cristão. [711]A experiência prática fez com que o 

princípio básico protestante, sobre o livre-exame das Escrituras, perdesse sua radicalidade. 

Isto não quer dizer que cada indivíduo não possa interpretá-las. Pode. No entanto, com o 

surgimento do denominacionalismo, o critério hermenêutico precisou de um crivo objetivo 

paralelo à razão, sob o risco de autodissolução do grupo religioso, que precisa se preservar. 

Este crivo voltou a ser a interpretação oferecida pela igreja, mas de um modo diferente do 

que acontece com a Igreja Católica. Conquanto a declaração de 1677 tenha explicitado que 

há uma "regra infalível de interpretação" -- "a própria Escritura" -- cabe um papel 

hermenêutico à igreja. Assim, a autoridade não está mais baseada no magistério (formado por 

uma hierarquia), mas no ensino (contido na letra impressa) da igreja. Trata-se, pois, na 

experiência batista, da educação religiosa, que existe para garantir a coesão doutrinária. [712] 

    

  É preciso recordar, porém, que no início, quando as formulações teológicas estavam 

no seu embrião, os batistas cunharam inúmeras confissões de fé, cuja função era mais de 

autodefinição do que propriamente de definição. Em outras palavras, era uma reflexão em 

voz alta, pela qual ninguém deveria ser julgado. A regra continua sendo a Bíblia. 

  Aqui se faz necessário observar que o papel das confissões não é tema de pouco 

debate. Dois exemplos servem para ilustrar o problema. O discurso majoritário afirma que 

elas pretendem apenas uma interpretação sistematizadora das Escrituras. O pastor João 

Filson Soren, várias vezes presidente da Convenção Batista Brasileira, a propósito da 

escritura da Confissão batista de 1982, assinalou que ela apareceu na contingência de uma 

auto-definição, especialmente num contexto católico-romano e espírita como o Brasil. Foi 

feita, então, "para identificação externa, comemorativa do valor e da significação dos 

princípios" que os batistas abraçam, aceitam, pregam e procuram praticar. Conta ele que, 

    

  "a princípio houve necessidade de se definir o que nós pretendíamos. O primeiro 

documento que tínhamos que discutir foi um documento provisório elaborado por uma 

comissão e que começava todos os artigos com esta expressão: "Cremos...". Lembro-me de 

ter levantado uma restrição ao enunciado para simplesmente entrar no assunto do que nós 

cremos: Deus. Quem é Deus, o que é Deus, o que significa, o que a Revelação ensina sobre 

Deus, a igreja, a salvação... Assim, eliminamos o "cremos" para dizer qual é o nosso 

princípio, ou qual é a verdade que esposamos, representamos e proclamamos. E assim foi até 

o fim. E o que é mais: todos estes capítulos são escorados em passagens bíblicas profusas, 

alguns deles escorados em mais de 20 referências bíblicas, o que coloca nossa Declaração 

Doutrinária solidamente sobre o fundamento da Palavra de Deus". [713] 

    

  Darci Dusilek, no entanto, acha que a tendência de escrever confissões para 

sistematizar o ensino da Bíblia "está em processo de reversão". Para ele, cada vez mais, 

    

  "a confissão de fé é utilizada como fonte de recorrência para atestar a fidelidade de 

um líder (pastor) ou igreja. Fala-se mesmo de vincular a confissão de fé à própria escritura da 

propreidade para se evitar perda do patrimônio por desvio doutrinal". 

    



  Aos poucos, no entanto, as confissões foram abandonadas. Ao ler a primeira versão 

deste texto, Darci Dusilek observou ação. Como já se viu, os batistas no Brasil só tiveram 

duas. A primeira, uma tradução da de New Hampshire, teve ampla divulgação. A segunda, de 

elaboração nacional, ficou no olvido. 

  Trata-se, portanto, de uma perspectiva renascentista: é indispensável voltar-se 

sempre à fonte, no caso, a Palavra de Deus mesma, que imprescinde das sistematizações 

humanas. Ela é a regra de "fé e prática", como está nos manuais e nas confissões. [714] 

  A expressão se tornou um jargão batista, mas quer dizer que a Bíblia é a base da 

fundamentação teológica da fé, o que quer dizer que qualquer formulação doutrinária tem 

que estar explicitamente autorizada pelas Escrituras. De certo modo, pode-se dizer que na 

Escola Bíblica Dominical não se estuda doutrina, mas a Bíblia. Há formulações doutrinárias, 

mas elas vêm após a exegese. O a priori teológico está na escolha do texto bíblico, que 

confirma a formulação. A autoridade da igreja tem que se subordinar ao texto sagrado. Essa 

tensão explica a diversidade interna que, por vezes, se externaliza com a formação de um 

novo grupo religioso, como é típica do protestantismo. 

  A regra de fé é também regra de prática, o que implica em dizer que ela contém todas 

as orientações para a vida. Aqui, no entanto, a autoridade da igreja é maior do que o do texto 

bíblico. Como colocar em prática hoje as práticas comuns aos profetas ou apóstolos? As 

decisões a serem tomadas hoje nem sempre encontram um exemplo da experiência bíblica. A 

igreja, então, formula seus preceitos morais e os sustenta na Bíblia, a partir de uma 

interpretação. A formulação é apriorística. 

  Embora se diga que seja assim, como fazer valer só o que está autorizado 

explicitamente pela Bíblia, se ela não é explícita sobre muitos problemas contemporâneos? O 

problema, presente na controvérsia entre taboritas e utraquistas do século 14, tem sido 

resolvido pelos teólogos batistas do seguinte modo: 

    

  "Imitar os traços culturais do povo bíblico -- seus hábitos alimentares ou vestuário -- 

atinge a aparência, mas não a essência da Bíblia. A tarefa do leitor da Bíblia é chegar à 

essência da mensagem bíblica e aplicá-la as realidades atuais". [715] 

    

  Esta afirmação põe na conta da autonomia do indivíduo a tarefa da aplicação da 

verdade bíblica. No entanto, por que o aprendeu ou por alguma outra razão, o leitor batista 

espera que a Bíblia lhe seja clara, sem dele exigir este esforço de descoberta do princípio por 

trás da prática. Por isto, abre mão de sua autonomia e espera que, heteronomamente, a igreja 

lhe diga qual é este princípio.  

  Trata-se, evidentemente, de uma recusa a ser moderno. Os puritanos não tinham as 

suas blue laws? A cultura de massa ocidental não é igualmente heterônoma, mesmo quando 

"vende" a liberdade? Os modernos, religiosos ou seculares, não são tão modernos assim. 

  Contudo, nada é tão moderno e tão antimoderno quanto a antropologia 

puritano-batista, ao afirmar, na tradição agostiniana, que o homem é completamente incapaz 

de receber a graça, já que está totalmente depravado desde o pecado original. O discurso 

moderno é outro e já fora antecipado por Pelágio. Dos batistas ingleses aos batistas 

brasileiros, a afirmação é a mesma que está em Agostinho e Calvino. 

  Não estaria isto em desacordo com o princípio da competência do indivíduo? A 

conciliação é possível. Para além desses pais-teólogos e conquanto a formulação não seja 

muito explícita, no pensamento batista, essa competência explica a queda, que foi uma 

conseqüência daquela. No entanto, a queda não foi suficiente para tirar do homem a 



capacidade de responder, afirmativa ou negativamente, ao chamado de Deus para a salvação. 

Como ensina um missionário recente, "a pregação do evangelho conduz as almas a Cristo, 

mas a decisão de aceitá-lo] fica com o indivíduo". [716]A incompetência e a competência do 

indivíduo são afirmadas e negadas, ao mesmo tempo. 

  É na inteligência da natureza da salvação que o problema se torna mais agudo. Para 

afirmarem a soberania de Deus, Calvino e os puritanos precisaram colocar o homem numa 

posição antipodal. Sua salvação era uma decisão inquestionável e misteriosa da vontade 

divina, por meio do recurso da predestinação e independentemente da ação humana. Neste 

ponto, não estavam interessados em ser modernos; antes: eram antimodernos. Na direção 

contrária, Armínio condicionou a salvação ao desejo de ser salvo. [717]Além disso, ele 

relacionava a eleição divina com a sua presciência da história humana, feita de decisões 

livres. 

  Desde o início, os batistas titubearam e se inscreveram primeiro na rota arminiana e 

ao mesmo tempo na calvinista. Contra Smyth, o calvinismo triunfou. Aos poucos, porém, a 

dificuldade de harmonizar o esforço evangelizador com essa visão levou-os a uma 

proposição conciliatória acerca da predestinação. Preocupado, o inglês Charles H. Spurgeon 

(1834-1892), um dos maiores pregadores batistas de todos os tempos, tardiamente teve que 

protestar: 

    

  "Gosto imensamente de proclamar essas antigas e vigorosas doutrinas, que são 

conhecidas pelo cognome de calvinismo, mas que, por certo e verdadeiramente, são a 

verdade são a verdade de Deus, a qual nos foi revelada em Jesus Cristo. Por meio dessa 

verdade da eleição, faço uma peregrinação ao passado, e, enquanto prossigo, contemplo pai 

após pai da igreja, confessor após confessor, mártir após mártir levantarem-me e virem 

apertar minha mão. Se eu fosse um defensor do pelagianismo, ou acreditasse na doutrina do 

livre-arbítrio humano, então eu teria de prosseguir sozinho por séculos e mais séculos em 

minha peregrinação ao passado. Aqui e acolá, algum herege, de caráter não muito honrado, 

talvez se levantasse e me chamasse de irmão. Entretanto, aceitando como aceito essas 

realidades espirituais como o padrão de minha fé, contemplo a Pátria dos antigos crentes 

povoada por numerosíssimos irmãos; posso contemplar multidões que confessam as mesmas 

verdades que defendo, multidões que reconhecem que essa é a religião da própria Igreja de 

Deus. [718] 

  (...) 

  Possuir uma natureza má é tanto minha culpa como minha calamidade. É um pecado 

que será sempre cobrado do homem. Quando eles não vêm a Cristo é o pecado que os 

mantém afastados. Aquele que não prega isso, duvido que seja fiel a Deus e à sua 

consciência". [719] 

    

  Não sem tensões, como o indica a preocupação de Spurgeon, os batistas se 

mantiveram calvinistas, exceto na doutrina da predestinação, que afirmam negando. No seu 

ensino só há lugar para a predestinação para a salvação; quanto aos outros, a perdição é 

conseqüência da sua recusa: não é resultado da vontade Deus. Diante dele, todos os homens 

são culpados, já que são, como já estava posto em 1610, por "livre escolha" os "autores 

originais" do pecado e, por isto mesmo, "dignos de castigo". Por isto, ensina um autor de 

hoje, "ninguém pode escapar", mesmo que seja "um bom pai, um bom cidadão, um bom 

filho", já que não é pela moral que alguém é salvo, mas pela fé em Cristo. [720]A maioria dos 

autores batistas não tem dificuldade em aceitar a predestinação única, para a salvação. Desde 



1611 é assim, quando se declara que "Deus, antes da fundação do mundo, predestinou todos 

os que crêem nele para serem salvos". A mesma confissão recusava a hipótese de uma 

predestinação "para a danação". A ênfase sempre foi, como está nas confissões de 1644 e 

1677, que Deus predestina alguns "para a vida eterna", deixando os outros na condenação 

que escolheram. 

  Mais ainda: ao subordinarem, arminianisticamente, a predestinação ao conhecimento 

prévio de Deus, os batistas subordinaram seus decretos, na linguagem dos clássicos 

calvinistas, à vontade humana. Isto quer dizer: Deus não decreta a salvação ou a perdição. 

Decreta-na o homem. 

  O homem, porém, só tem o livre-arbítrio para escolher entre a salvação e a perdição, 

mas esta opção só se faz uma vez e num só sentido: é irreversível. Embora nos primórdios do 

pensamento batista, isto ainda se discutisse, [721]logo a visão calvinista predominou. Não se 

perde a salvação. Uma vez tendo entrado no estado da graça, o crente nele permanecerá "até 

o fim de sua vida": "o verdadeiro crente não abandona para sempre o evangelho", que um dia 

aceitou. [722]O claro ensino é que o verdadeiro crente, "guardado pelo poder de Deus", 

jamais perderá  sua salvação. [723] 

  Desse modo, a maioria dos batistas nega a doutrina estrita da predestinação, mas nega 

parcialmente também a do livre-arbítrio. O que restou, como poderia parecer, não é um 

castelo de dúvidas. Apesar disso ou por isto, resolve-se o problema da certeza da salvação, 

que angustiou um dos pais da modernidade (Lutero). Na visão batista, típica de um 

calvinismo mitigado, não há lugar para a dúvida e para a ansiedade. Eleito irreversivelmente 

por Deus, com base em sua presciência, o crente pode ter a certeza de que irá fruir sua 

salvação no presente e na eternidade. A razão é cativa da certeza. 

  Isto poderia trazer sérias conseqüências no plano da moralidade, mas não traz. Desde 

os primeiros moralistas, afirma-se que Deus, que tem propósitos morais para o mundo, exige 

dos seus adeptos "amor e santidade". "Não podemos ser levianos com um Deus moral". [724] 

  Viver de acordo com esses propósitos significa pôr em prática um programa que 

busque conhecer "os verdadeiros valores cristãos", "viver segundo os padrões divinos" e 

"transmitir aos descendentes os valores cristãos". A certeza é que a sociedade precisa, para a 

solução das suas crises, de "uma volta aos valores morais, sociais e sobretudo aos espirituais" 

cristãos. [725] 

  O voluntarismo é fundado numa visão conversionista. A partir da conversão, os 

indivíduos têm sua vida modificada "em todas as suas dimensões": "os sentimentos, os 

relacionamentos, os atos, os pensamentos etc, são todos atingidos pela transformação". 

Trata-se da santificação, na qual o indivíduo "não precisa agir por esforço próprio", porque 

tem o auxílio do Espírito Santo para conduzir sua vida". [726] 

  Para que santificar-se? No quadro do calvinismo, a resposta é clara: para glorificar a 

Deus. Os modernos só veriam sentido na santificação se ela resultasse em felicidade. O 

"Termo de Kentucky" (1801) relaciona como duas as tarefas da comunidade cristã: a 

felicidade dos crentes e a honra de Deus. Essa felicidade tem sido interpretada como estando 

na renúncia própria; [727]está em colocar os "interesses" de Deus em primeiro lugar. 

  Como orienta um pastor brasileiros aos seus fiéis, 

    

  "uma vida no Espírito requer renúncia, dedicação, zelo, confiança, abnegação. É o 

preço que precisamos pagar para uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. (...) O andar 

no Espírito nos afastará das coisas que dizem respeito à carne e suas concupiscências". [728] 

    



  Neste caso, há espaço para a autonomia? Na perspectiva dos modernos, não. Trata-se, 

antes, de uma "moral de escravos", como epitetaria Nietzsche, e não de uma moral de pessoas 

livres. Contudo, a ênfase na responsabilidade individual não pode ser vista como uma 

negação do indivíduo, mas como uma afirmação. 

  O problema é ver como isto se realiza na prática comunitária. Se a igreja se erige 

formuladora dos preceitos morais, pratica uma eclesionomia que nega o princípio da 

competência do indivíduo. Se a igreja põe tão somente os princípios, sem engessá-los em 

normas, mantém a autonomia. No caso batista, os escritos dos doutrinadores em geral estão 

mais voltados para os princípios; a interpretação desses escritos no plano local, no entanto, 

muitas vezes resvala para a normatização. 

  Um doutrinador recente escreveu, talvez sem nunca ter lido Langston, que a 

responsabilidade individual não pode ser vista como isolamento. 

    

  "Mesmo com responsabilidade individual diante de Deus, ainda mantemos nossa 

dimensão coletiva, como a família, a igreja, a sociedade. Responsabilidade individual não é o 

mesmo que individualismo. [729]Este leva ao isolamento do indivíduo. Deus está falando 

quanto à culpa pelo pecado. Muitos pensam que não têm que dar contas a ninguém de seu 

convívio. Mas os nossos atos refletem diretamente sobre as outras pessoas". [730] 

    

  A forma mais eloqüente de glorificar a Deus é proclamar o seu amor. 

    

  "Graças a ele, somos amigos, 

  graças a ele somos irmãos, 

  graças a ele fomos feitos 

  membros um dos outros 

  para o louvor da sua glória. 

  Porque nos amou, amou primeiro, 

  e nos ensinou também a amar, 

  deu-nos o poder de sermos 

  chamados filhos de Deus". [731] 

    

  Por isto, toda a tarefa da igreja é resumida a este verbo, geralmente tornado 

intransitivo. A proclamação é uma missão individual, para a qual a igreja capacita. Em outras 

palavras, nela o crente aprende a proclamar. Nela o crente aprende que é um cidadão do céu 

no mundo. Nela o crente é constantemente recordado que precisa ser "sal e luz", vivência que 

exige paciência, sustentada pela graça de Deus. [732] 

  Que a "a missão primordial da igreja é proclamar" vem sendo repetido desde a 

renovação pietista nos EUA. Ao proceder assim, ela que é uma comunidade local de 

regenerados, se projeta. Assim, toda a sua atividade em relação ao mundo deve ser exercida à 

luz da proclamação, que consiste em mostrar o que está errado e "apontando o caminho certo: 

Jesus". [733]Note-se que o doutrinador recente apõe um adjetivo à missão ("primordial"), o 

que implica poder ter ela outras missões. A partir do "movimento de Lausanne", os 

evangelicistas em geral passaram a falar de uma "missão integral", que foi resumida assim 

por um batista: 

    

  "Devemos ter uma visão integral da missão. Estamos no mundo para cumprir uma 

missão que leve em conta o homem na sua totalidade. O homem todo é importante para Deus, 



e não somente sua alma. É preciso que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para que a 

fome seja mitigada, a sede saciada, a alma ferida curada, os escravos dos pecado libertos etc. 

A igreja proclamará o evangelho que muda radicalmente a vida do homem". [734] 

    

  Esta visão, no entanto, encontra-se longe de se constituir uma unanimidade. Antes, 

em todo o itinerário batista, a missão da igreja é exclusivamente de proclamação. As 

influências modernas da teologia social norte-americana de W. Rauschenbuch do século 19 e 

das teologias latino-americanas da Responsabilidade Social da Igreja e da Libertação, bem 

como da teologia européia da Missão Integral, no século 20, dificilmente poderão determinar 

uma ruptura na tradição, conquanto o discurso possa sofrer algumas adaptações 

terminológicas. Não mais que isso. O solipsismo, fundado numa metafísica neoplatônica da 

história, mesmo implicando na aceitação de uma responsabilidade social da igreja, é mais 

forte que qualquer outra leitura dos evangelhos. 

  De 1611, na Inglaterra, a 1994, no Brasil, a compreensão da natureza da igreja é a 

mesma. A visão básica é aquela que Locke intuiu a partir da experiência dos 

não-conformistas em geral. Segundo o autor da "Carta sobre a tolerância", 

    

  "uma igreja é uma sociedade voluntária de homens que se reúnem por vontade 

própria para o culto público a Deus, do modo que acreditam ser aceitável por Ele e eficaz 

para a salvação de suas almas". [735] 

    

  A idéia da associação voluntária percorre todo o ideário batista, mesmo no 

landmarkismo. Em 1611, os batistas já a definiam como sendo "a companhia das pessoas 

fiéis, separadas do mundo pela palavra e Espírito de Deus", consistindo de "congregações 

particulares". A declaração brasileira de 1986 ratifica-na como "uma congregação local de 

pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé". 

  No entanto, o território onde o princípio da competência individual se radicalizou foi 

mesmo o da teoria política, mas só num setor: o das relações entre igreja e estado. A 

concepção básica se desenvolveu a partir da teoria medieval das esferas temporal 

("magistratura civil", conforme a confissão de 1644, o "poder da espada", nos termos da de 

1677) e espiritual ("espada de Cristo", segundo a declaração de 1611), explicitada na 

declaração norte-americana de Plymouth: "o governo da igreja deve ser totalmente pelas leis 

de Cristo, exercitado em seu nome e não pelo braço secular". Locke disse a mesma coisa: "o 

cuidado das almas não pertence ao magistrado civil, porque seu poder consiste apenas na 

força externa". [736] 

  Uma síntese das confissões batistas inglesas primitivas acerca do Estado pode ser 

assim expressa diacronicamente: 

  . O Estado é estabelecido por Deus para o bem público, com recompensa aos bons e 

castigo aos maus; 

  . Os crentes devem obedecer aos governantes e por eles orar; [737] 

  . A resistência às ordens do Estado é possível apenas quando ele extrapola a sua 

esfera e invade a de Deus; [738] 

  . Os crentes devem pagar os impostos; 

  . Os crentes não devem exercer cargos públicos, embora os governantes possam ser 

membros da igreja. 

  Desses valores deriva a máxima liberal batista, de 1677, segundo a qual só Deus "é o 

Senhor da consciência", razão pela qual crer "fora da consciência" é uma traição à 



"verdadeira liberdade de consciência". Locke disse-o de outra forma: "a religião verdadeira e 

salvadora consiste na persuasão interna da mente, sem a qual nada pode ser aceitável a 

Deus". [739]Por essa razão, as igrejas devem ser "sociedades livres". [740] 

  Depois destas postulações originárias pouco mudou, indicando que os batistas 

conseguiram teorizar e praticar a separação proposta, em termos que podem ser considerados 

liberais. Deste modo, pelo menos com relação a eles, não procede a crítica de Troeltsch, de 

que os protestantes não fizeram o que prometeram, não tendo separado suas igrejas do 

Estado. 

    

  UM MODO DE PENSAR 

  Pode-se agora reunir os dados para a demonstração das hipóteses enunciadas no 

início desta análise e que orientaram a pesquisa. 

  Procurou-se demonstrar basicamente que os batistas brasileiros organizam seu 

pensamento a partir do grande movimento liberal europeu (incluído aí o protestantismo em 

geral) da sua interação com a experiência colonizatória norte-americana e do seu embate 

contra o catolicismo no Brasil. A experiência religiosa individual é vista como balizadora da 

vida como um todo e se torna aferidora da reflexão e da ação. 

  Isto significa dizer que o ideário batista é articulado sobre uma base liberal e em 

consonância com a experiência protestante em geral de que é tributário. A primeira parte 

desta afirmação precisa ser desenvolvida, e o será a algumas páginas daqui. 

  A segunda já foi demonstrada, cabendo agora apenas recordar que os batistas fazem 

parte do protestantismo, primeiro europeu, depois norte-americano e também brasileiro. Não 

é possível entender suas propostas sem entender o percurso do protestantismo. 

Evidentemente, cada denominação privilegia algumas vertentes do corpus teológico do 

movimento protestante. Não é diferente com os batistas, conquanto vários dos seus 

pensadores, especialmente aqueles que escrevem para o público das igrejas, recusem a 

companhia. 

  Alguns teólogos batistas fazem uma distinção muito útil para se entender este 

pertencimento à cosmovisão protestante. Eles dizem que as doutrinas e as ações batistas se 

assentam sobre princípios batistas, que interpretam como sendo específicos do seu modo de 

pensar. Todos são pensados como complementares ou aperfeiçoadores dos três postulados 

fundamentais da Reforma (justificação pela fé, autoridade normativa da Bíblia e sacerdócio 

de todos os crentes). 

  Quais são estes princípios? 

  Além das listas, já discutidas, de Mullins, Langston e Soren, John Landers resume 

esses princípios a seis: 

  . a autoridade normativa das Escrituras; 

  . a competência plena do indivíduo; 

  . a livre interpretação das Escrituras; 

  . a salvação pela graça; 

  . a presença do Espírito Santo em cada crente, e 

  . a igreja como associação voluntária. [741] 

    

  O próprio autor acaba por re-resumi-los a dois: 

    

  . a autoridade da Bíblia regra única de "fé e prática" [742](autoridade normativa das 

Escrituras) e 



  . competência individual para responder perante Deus. [743] 

    

  Que é o primeiro princípio senão a "sola scriptura" reformada? Que é o segundo 

princípio senão uma derivação do princípio do sacerdócio universal de todos crentes, como 

formulado por Lutero? 

    

  Se é verdade que os batistas os radicalizaram, nem por esses princípios deixam de ser 

universalmente protestantes. Nenhum batista o nega, por mais que alguns queiram buscar 

uma anterioridade apostólica ou medieval em sua experiência. Essas idéias-forças são 

modernas e integram o edifício protestante. 

  Com isto, pode-se agora discutir cada uma das hipóteses corolárias aventadas no 

início deste itinerário. 

    

  Eixos da reflexão batista 

  A primeira hipótese corolária pode ser organizada em três segmentos, o primeiro 

supervalorizando a experiência (de conversão), o segundo supervalorizando o papel da igreja 

local e o terceiro hierarquizando a produção teológica como uma produção secundária. 

    

  a. Por se verem primeiramente como batistas, depois como cristãos e por último como 

cidadãos, os batistas atribuem à sua fé, a partir de uma experiência preferencialmente 

dramática de conversão, o papel regulador da vida pessoal, responsável pela aquisição de 

uma perspectiva que deve tomar a biografia de cada crente como um espaço da missão, 

entendida como mandato divino e que se realiza na adesão do outro ao oferecimento da 

salvação. 

  Em seu discurso, aqui apreendido, os batistas se autopercebem primeiramente como 

batistas. A frase escrita na pasta do jovem paranaense ("EU NÃO SOU CRENTE BATISTA. 

EU SOU BATISTA CRENTE") é reveladora de uma percepção. A leitura dos teólogos 

brasileiros pode não ter a mesma contundência, mas não discrepa muito desta perspectiva. 

Entre os principais pensadores batistas, W.C. Taylor e D.S. Lima insistem que os batistas são 

os únicos depositários das verdades apostólicas. Os outros, ao insistirem nos princípios 

batistas, subentendem, conquanto não o digam, a superioridade destes mesmos princípios. 

  O repto final do landmarkista S.H. Ford subjaz à autocompreensão batista no século 

19 e também contemporaneamente, embora não se ouse tanto ênfase: 

    

  "Batistas! A bandeira desfraldada que flutua sobre vós é somente a de Jesus; os 

princípios que vos governam têm somente a autoridade de Jesus; as ordenanças que vos 

distinguem têm o exemplo de Jesus somente; e o fundador de vossas Igrejas é Jesus só. Seja 

vossa a devoção profunda. Seja vosso o zelo ardente. Seja vosso o espírito que animava os 

feitos de valentia e sofrimento de nossos nobres martirizados antecessores. Movamo-nos em 

harmonia, a pelejar constantemente e trazer a armadura constantemente, e logo os cânticos 

dos anjos anunciarão o advento da era em que os "os reinos do mundo serão reduzidos a 

nosso Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre jamais". [744] 

    

  Evidentemente, os batistas de segunda geração não têm a mesma radicalidade. 

[745]No entanto, no plano geral, e isto exigiria uma pesquisa complementar, a percepção é 

esta mesma. 

  O que autoriza esta visão é a posse da Bíblia e sua interpretação, considerada correta, 



associada à experiência da conversão, valorizada (internamente) como superior quando 

dramática. O que é verdade para o pietismo em geral, [746]é-o também para os batistas em 

particular. [747]Afinal, a igreja é definida como uma comunidade local de regenerados, isto 

é, convertidos. 

  A posse da Bíblia e de uma experiência religiosa primordial pervadem a visão de 

mundo e as relações. A partir delas, todos devem se interessar em multiplicá-las nas vidas 

dos outros. O crente, assim, é um portador de missão, entendida precipuamente como a 

responsabilidade de oferecer aos outros a salvação que já experimentou. 

  Esse entendimento não estava explícito nas primeiras confissões de fé. Nos EUA, 

enquanto constituídas por imigrantes, interessados no cultivo da religião já assumida, as 

igrejas também não se ocuparam . Evangelizar tornou-se um dever a partir do início do 

século 19 norte-americano, com a arminianização da teologia batista, provocada por vários 

fatores, entre os quais as experiências de reavivamento, o encontro com o metodismo e a 

necessidade de crescimento numérico, aspectos que se conjunta na história. 

    

  b. O papel que cada seguidor atribui à sua igreja pode ser vista no desenvolvimento 

interno da explicação sucessionista, segundo a qual os batistas são anteriores ao catolicismo 

romano e que permaneceram ao longo da história até seu ressurgimento na idade moderna. 

  Nada emblematiza melhor a autocompreensão batista do que o sucessionismo que, 

aparecido praticamente no mesmo contexto do crescimento numérico dos protestantes 

norte-americanos, ainda se constitui uma visão significativa. Conquanto os autores mais 

recentes não o esposem afirmativamente, é possível que a maioria o tenha como postulado. A 

visão da igreja como sendo apenas a igreja local é uma herança batista inglesa que o 

landmarkismo cristalizou e reinterpretou. 

  O anticatolicismo, que permeia a dogmática, a moral e a ética, é inglês, 

norte-americano e, também, brasileiro. Os missionários, ao chegarem, não eram 

anticatólicos. Ficaram aqui, a partir dos embates com o catolicismo pelo domínio do espaço 

religioso. No entanto, a argumentação contra o catolicismo não lhes era estranha, apesar de 

virem de um contexto onde eram maioria. 

  Minoritários, afirmaram todos os seus valores, especialmente os mais antitéticos ao 

catolicismo majoritário, que consistiu numa autêntica religião civil, diferente da religião civil 

em que consistia o protestantismo-norte americano. Assim, este tipo de anticatolicismo é 

uma invenção brasileira, ao ter gerado uma moral (de costumes) mais rígida que a originária 

norte-americana e uma ética (política) de separação entre igreja e estado, como ocorrera na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, e também entre igreja e sociedade, como não ocorreu nas 

pátrias-mães. 

  Como fica evidente nas páginas de O Jornal Batista, [748]o anticatolicismo 

brasileiro assume a forma de uma luta pela manutenção do Estado leigo e de uma defesa da 

supremacia do protestantismo sobre o catolicismo. Por isto, como já salientado, os batistas 

desenvolveram sua teologia social a partir de uma visão do catolicismo tomado como 

inimigo da verdadeira religião, adversário de toda a forma de liberdade de expressão e 

entrave ao almejado desenvolvimento econômico do país. [749] 

  Um dos corolários deste anticatolicismo, embora não advenha tão somente desta 

posição, foi o sucessionismo, propugnador da precedência histórica dos batistas em relação 

aos católico-romanos. Esta precedência gera um sentimento de superioridade, experimentado 

em relação ao catolicismo e também ao protestantismo em geral. A ênfase à dimensão local 

da igreja é filha desta visão, numa espécie de recusa a uma super-igreja, onde não há lugar 



para encontros pessoais, com Deus e com os outros crentes. 

    

  c. Quanto à construção teológica, verifica-se um aparente desinteresse pela teologia 

enquanto ciência. A preocupação se centra no arcabouço das doutrinas, tomadas sempre 

como bíblicas, razão por que cada crente pode formulá-las e reformulá-las. Coerente com o 

princípio do sacerdócio universal, a teologia é concebida como uma tarefa de todos (os 

leigos) e não apenas de um corpo técnico (sacerdotes teólogos). 

  O modo como os batistas vêem a reflexão teológica no Brasil foi sintetizado por W.C. 

Taylor de modo magistral: "a erudição batista está animada de paixão evangelizadora". 

[750]Pela clareza do ideário, vale a pena citar-lhe mais longamente: 

    

  "Os batistas são educadores do intelecto e da consciência. (...) Seu supremo serviço 

ao reino de Deus pela educação, porém, tem sido a educação de um ministério numero para 

as igreja bíblicas. Nosso pensamento espiritual e democrático do ministério exige isto, se não 

quisermos ser vítimas de ignorancia e fanatismo". [751] 

    

  Esses pastores formulam sua teologia, forte pela influência imediata, mas de curta 

duração (porque geralmente apenas verbal), pelo púlpito, pela cátedra e pelas publicações 

(livros de doutrinas e estudos curtos de educação religiosa). [752]Essa teologia aprendem-na 

nos seminários, tidos como centros de "erudição na interpretação das Sagradas Escrituras". 

[753]No caso brasileiro, não há teólogos, [754]no sentido de que não há pessoas que vivam 

para pensar/escrever teologia ou que façam da reflexão teológica o fulcro de seu labor. Os 

formuladores são geralmente pastores de igrejas no exercício também da função docente nos 

seminários. Este não é, porém, o problema. Neste sentido, não haveria filósofos no Brasil. O 

problema está na exaltação tayloriana, que subordina a qualidade da erudição a uma 

finalidade evangelizadora, associada à profissão de fé como apresentada por Roque Monteiro 

de Andrade, para quem "nunca foi e nunca será ciência nenhum esforço intelectual que 

discrepe da revelação de Deus contida nas aurifulgentes páginas da Bíblia". [755] 

  O utilitarismo da tarefa do teólogo foi bem posta pelo pastor Irland Pereira de 

Azevedo, ao declarar que os batistas não querem nem "um gigantismo do intelecto", nem "o 

nanismo do coração", devendo o Seminário "desenvolver equilibradamente o intelecto, as 

emoções e a vontade", para o que será necessário "formar homens de Deus, dando-lhes 

conhecimento sólido das Escrituras, da reflexão teológica", de modo que estejam aptos "a 

comunicar o Evangelho, a contextualizar a mensagem Bíblica a este tempo. [756] 

    

  "A maior necessidade hoje não é de conhecimentos das correntes teológicas, mas de 

conhecimento da Bíblia. O povo está à míngua da Palavra de Deus. Os pastores têm de ser 

pastores e mestres, ensinando este livro que transforma vidas, que transforma pecadores em 

santos, e santos em mais santos, de modo a servir aos propósitos de Deus no mundo". [757] 

    

  Portanto, "a necessidade maior das igrejas é de obreiros e não de teólogos", 

conquanto o Seminário também vá formar "homens de reflexão", os quais "vão refletir" e 

"fazer apologética cristã", influenciando assim "a sociedade com u'a mensagem de acordo 

com categorias de pensamento e as necessidades de seu tempo". [758] 

  Esses homens, "além de seu caráter e seu procedimento, rigor e vigor na investigação 

teológica e científica", precisam demonstrar "profunda e genuína piedade, que afinal, não são 

incompatíveis". Embora seja evidente que a "igreja precisa do intelectual, do homem de 



pensamento, do homem de reflexão", também "precisa do homem de reflexão, que seja 

piedoso, porque o homem de reflexão sem piedade desencaminha o povo de Deus e não abre 

novos caminhos". [759] 

  Que espaço há para o pensar que não pode discrepar do dado (a Bíblia) e nem da 

finalidade (a evangelização)? [760] 

    

  Uma primeira observação é que, como resultado deste programa, a teologia batista 

produzida no Brasil é sempre uma teologia bíblica, no sentido de que compreende como 

sendo sua tarefa a sistematização do saber encontrado na Bíblia. Assim, teologia é uma 

interpretação da revelação bíblica. Ao proceder assim, acaba sendo uma teologia da 

repetição. Seu objetivo principal é pedagógico: explicar os textos bíblicos aos leitores, 

especialmente os mais novos. Não se trata de um pensar. [761]Portanto, não é ela 

propriamente uma logia sobre Deus, e suas relações, como se a Bíblia já contivesse esta 

logia. Apesar do postulado acerca do livre-exame, a interpretação acaba se tornando um 

cânon à parte: não só a Bíblia é verdade como também o é certa interpretação dessa verdade. 

[762] 

    

  Um segundo aspecto é que a teologia batista no Brasil, como ocorre com outras 

denominações, pretende-se supranacional, ao supor não existir uma teologia nacional em 

qualquer país. Como apenas interpreta a Bíblia, a produção teológica é tida como estando à 

margem de qualquer influência da cultura onde está inserida. 

  Com pouquíssimas exceções, todos os formuladores da dogmática batista no Brasil 

não têm sido brasileiros. No máximo, esses brasileiros têm escrito manuais de doutrinas, que 

apenas sintetizam verdades gerais, sem qualquer reflexão. Sua virtude é apresentar o material 

de modo mais próximo ao seu público. 

    

  Em terceiro lugar, a teologia aqui produzida é eminentemente utilitária. Talvez 

coubesse dizer que o teólogo batista é sempre orgânico (no sentido gramsciano). Este 

utilitarismo se revela em duas dimensões: a polêmica e evangelização. 

  Se é verdade que a teologia é quase sempre apologética, nem toda ela é polêmica. 

Apologética é aquela que faz a defesa do cristianismo (ou elabora uma apresentação positiva 

do cristianismo a partir de negativas prévias) como um todo. Polêmica é aquela que faz uma 

defesa de uma doutrina denominacional contraposta a outra doutrina. 

  Há algo de apologético na teologia batista, mas há muito mais de polêmico. A 

apologia está, por exemplo, na afirmação do cristianismo (mesmo que protestante) como 

indispensável para o desenvolvimento de uma nação, como fazem os autores batistas, 

tributários de Émile Laveleye, Rui Barbosa e Eduardo Carlos Pereira. 

  Quando, no entanto, põe-se a argumentar contra os "erros" católicos ou 

presbiterianos, ela está polemizando. Há algo de apologético em não aceitar o catolicismo 

como cristianismo. Como a recusa é baseada nos "desvios" doutrinários católicos ou 

metodistas, polemiza-se apenas. 

  Em quarto lugar, como conseqüência destas preocupações, a teologia acabando 

ficando mesmo uma teologia da repetição, sem originalidade e profundidade em sua 

meditação. Segundo a crítica de um teólogo batista, isto se dá por se "considerar a verdade 

como dádiva", à qual se deve "aderir ou assentir". A partir disso, "as pessoas falam de 

doutrinas e princípios batistas como se fossem aparelhos de gravação a repetir o que neles foi 

gravado por um processo qualquer". Essa 



    

  "superficialidade doutrinal se manifesta pelo apego a fórmulas repetidas, pela 

teologia que se limita a ser uma teologia de compêndios, geralmente importada ou 

transplantada, ou pela teologia que se caracteriza por ser uma apropriação particular, de um 

indivíduo particular, numa situação particular que, então, forma uma escola de seguidores". 

[763] 

    

  Em busca de maior solidez doutrinária, aquele pensador, neste caso marginal, 

entendia que a produção teológica é um fazer "essencialmente humano", passível "de todas 

as limitações" próprias das "realizações humanas", razão por que "deve nascer de um 

processo de reflexão crítica", exercício em que o indivíduo "desempenha papel 

preponderante por ser ele desafiado a interpretar o sentido da palavra de Deus para o tempo" 

presente. [764] 

    

  O autor oferece algumas causas para esta superficialidade, que merecem ser listadas, 

embora não seja o caso de as discutir: 

    

  . ênfase ao ativismo eclesiástico, 

  . "pouca ênfase à reflexão em torno dos valores cristãos", 

  . falta de hábito de leitura entre os crentes, 

  . ausência nos sermões de reflexão sobre "os problemas enfrentados pelos crentes em 

geral", 

  . deficiência das publicações quanto aos aspectos contemporâneos da fé, 

  . "proliferação indiscriminada de seminários e institutos teológicos", 

  . deficiência na educação religiosa nas igrejas; 

  . "atitude mística e contemplativa da fé em contraste e negação ao aspecto de reflexão 

e de questionamento dinâmico de sua elaboração histórica", "atitude constantemente 

refletida na falsa dicotomia espiritual x intelectual", 

  . "consideração da teologia como algo acabado e final que é apenas para ser recebido 

(...) e não como algo a ser elaborado a partir de e com o povo de Deus que forma a sua igreja 

no mundo", e 

  . consideração da vida cristã como "oásis desvinculado do deserto que o circunda". 

[765] 

    

  Por esses caminhos fez-se e ainda se faz teologia, embora com menor preocupação. 

  O espírito que rege as relações entre batistas e católicos e protestantes pode estar 

nesta afirmação de cinco líderes norte-americanos, diante do problema do ecumenismo (que 

eles chamam unionismo): 

    

  "Uma vez que a presente condição do cristianismo dividido é inquestionavelmente o 

resultado dos desvios dos ensinos simples e puros das Sagradas Escrituras, o único caminho 

possível para a união orgânica é a volta às mesmas Sagradas Escrituras, fielmente 

interpretadas. 

  Se disserem que no estado atual das coisas é impraticável, responderemos que, em tal 

caso, a união orgânica com os batistas é inteiramente impossível, pois que nos sentimos 

inalteravelmente presos às Santas Escrituras, como nossa lei e regra de fé e de conduta. 

  (...) 



  Não convidamos, nem desejamos que alguém venha para nós, a não ser movido por 

uma convicção pessoal, resultante de um estudo das Santas Escrituras, feito com o propósito 

de acertar com o passo do dever".[766] 

    

  Nota-se numa declaração destas, como em muitas outras já referidas, um certo 

messianismo, de natureza estritamente religiosa. Os batistas se vêem como detentores 

(exclusivos, no dizer de alguns autores) das verdades cristãs, auto-atribuindo-se o papel de 

disseminadores desse ideário pelo país e pelo mundo. Os lemas de suas duas juntas 

missionárias são: "a pátria para Cristo" (missões nacionais) e "o campo é o mundo" (missões 

mundiais). [767] 

  Sua teologia é fruto desta autocompreensão utilitária. 

  Sua teologia é fruto também de outro tipo de utilitarismo: aquele voltado para a 

solidificação da instituição. [768]A tarefa da teologia é tomada como sendo a de fornecer 

elementos para o crescimento numérico das igrejas e para o treinamento (em funções 

evangelizadoras) dos seus membros. Assim, pensar deve ter como finalidades a defesa do 

grupo religioso e a expansão do ideal cristão na perspectiva batista. 

    

  Como resultado, o que se produz em geral é uma teologia: 

  -- acrítica, enquanto incapaz de refletir sobre si mesma e, por isto, sem interesse em 

elaborar uma metalinguagem necessária à sua auto-superação e desenvolvimento; 

  -- anti-histórica, enquanto pretendedora de uma irreferência ao político e, assim, 

senhora de uma inexistente, impossível e desnecessária neutralidade diante das dimensões 

socioeconômicas e políticas do homem; 

  -- antimoderna, enquanto tracejada em categorias ininteligíveis para Atenas, 

conquanto aceitáveis para Jerusalém. 

  Se estas são características que alguns tacharão de negativistas, há valores positivos, 

entre vários, que podem ser destacados: 

  -- inteligibilidade. Por sua linguagem e por seus veículos, a teologia batista brasileira, 

elaborada nos compêndios, nas cátedras, nos púlpitos e na imprensa periódica, tem o condão 

da comunicabilidade. O discurso teológico batista brasileiro nada tem se rebuscado: qualquer 

letrado o lê; 

  -- diversidade. Se esta comunicabilidade permite uma sólida coesão teológica, há 

espaço para um discurso marginal. Como os batistas não têm credos e praticamente não têm 

confissões (ou declarações) de fé e também não têm também conferências (sínodos, 

colegiados, etc) que decidam o que é ou não é, há margem para um pensar menos 

autolimitado. No século brasileiro, tem havido alguns esforços coletivos, como o já referido 

grupo da "Diretriz Evangélica", ou individuais, com artigos em revistas não-oficiais, como a 

desaparecida "Missão". [769]A maioria destas reflexões poderia ser classificada como uma 

teologia social, com pouco alcance em termos de público. 

  -- congregacionalidade. Como a prática batista é congregacional, se há pressões em 

função da ortodoxia-heterodoxia de um pensador, elas estão próximas: vêm da comunidade 

local. Essa congregacionalidade é mãe da inteligibilidade e, ao mesmo tempo, da coesão 

(majoritária) e da diversidade (minoritária). Como conseqüência, o público batista tem uma 

visão teológica praticamente monolítica. [770] 

  Deste modo, a teologia batista brasileira se mantém com uma certa coesão e unidade a 

partir de alguns fatores e meios. 

    



    

  Os eixos da teologia 

  A segunda hipótese trata dos paradigmas teológicos básicos dos batistas. Melhor 

talvez seja chamar-lhes agora de eixos. Esta axiologia encontra-se expressa em dois valores 

básicos que se entrecruzam: o transcendentalismo e o individualismo. Cada um dos valores 

fundamentais dos batistas se subordina a estes eixos principais, como ordenadas e 

coordenadas de uma reta. Um exemplo desta confluência está no ensino acerca da salvação: 

"O homem para salvar-se deve reduzir a questão de salvação ao ponto em que ele se veja 

como se fora o único ser humano e todo o mundo. Então, face a face com Cristo, 

estabelece-se a comunhão e resolve-se o problema. É a direta interação de duas vontades, a 

do Criador e a da criatura. De um lado, é Deus em Cristo, de outro é o homem só. E a 

salvação ocorre num secreto encontro entre os dois". [771] 

  Alguns desses valores são comuns aos cristãos em geral e aos protestantes em 

particular. 

    

  TEÍSMO -- Num dos eixos (o do transcendentalista), como a maioria dos cristãos, os 

batistas são trinitarianos segundo a fórmula nicena, crendo, teisticamente, que Deus é pessoal 

e interage pessoalmente com suas criações. Conforme a tradição neoplatônica da tradição 

teológica cristã, Deus é o totalmente outro. No outro eixo (o individualista), a vontade de 

Deus é se inter-relacionar com as vontades individuais, com as quais, no entanto, não entrará 

em contato se elas não o permitirem. 

    

  BIBLICISMO -- Transcendentalisticamente, como os calvinistas em geral, os 

batistas concebem Deus como tendo uma vontade especial para cada ação humana. O 

conteúdo desta vontade está expressa na Bíblia, livro de fé e conduta por ser a palavra 

revelada de Deus. Assim, individualisticamente, os batistas procuram derivar dela todos os 

seus postulados, erigindo-a, então, como regra normativa tanto para a teologia organizada 

quanto para a devoção pessoal; tanto para as decisões com implicações individuais (morais) 

quanto aquelas de âmbito mais amplo (ética). 

    

  CONVERSIONISMO -- Transcendentalisticamente, os batistas crêem (contrariando 

o esquema neoplatônico) que o totalmente outro veio ao encontro de suas criações, pelo 

método da encarnação, para transformá-las (restaurá-las) e resgatá-las para si do domínio do 

pecado. Individualisticamente, tributários do agostinianismo e do calvinismo, que é 

tributário do agostinianismo, que é tributário do paulinismo bíblico, os batistas vêem o 

homem como totalmente corrompido, carente da irrupção completa da graça de Deus em sua 

vida para que encontre a salvação, que é individual, intransferível e incorporativizável; por 

isto, insistem na responsabilidade pessoal na aceitação ou na recusa do oferecimento deste 

encontro.  

    

  CONTRACULTURALISMO -- Transcendentalisticamente, os valores de Deus, 

demonstrados em sua graça, são superiores e antipodais em relação aos valores humanos. 

Decorrentemente, para fruir melhor dos recursos advindos da fonte da graça, os batistas 

acham, no eixo individualista, que devem abandonar os costumes anteriores à experiência da 

conversão, vivendo como um peregrino na terra e passando a viver segundo os padrões de 

uma nova (contra)cultura, que, por ser superior, precisa ser oferecida a todos os homens. 

    



  SALVACIONISMO -- Transcendentalisticamente, os batistas crêem que Deus 

sempre desejou salvar os homens, razão por que fez um pacto com Abraão e, em Cristo, 

celebrou um novo pacto com o novo Israel (a igreja) para o fim de realizar esta sua vontade 

geral. Individualisticamente, herdeiros do judaísmo primitivo, os batistas tomam como tarefa 

sua a evangelização do mundo, visando chamar todos os membros da humanidade para um 

encontro pessoal de reconciliação com Deus. 

    

    

  A moralidade 

  A segunda hipótese enfatiza a moralidade, tomada como critério valorativo da fé e 

hierarquizador do social ao individual. 

  Pela relação entre moral e ética, é útil recordar o modelo interpretativo de H. Richard 

Niebuhr, sobre as relações entre fé e cultura, especialmente em dois paradigmas, [772] vale 

dizer, o contracultural e o conversionista. 

  Na perspectiva contracultural, Cristo é visto como oposto às realizações humanas e 

confronta os homens com o desafio de uma decisão: Ele ou o Mundo. [773]Segundo este 

paradigma, a lealdade a Cristo implica em rejeição à sociedade cultural, dominada pelo 

pecado. Por isto, os "costumes do mundo", como freqüência ao cinema, o "modismo" no 

corte de cabelos e na escolha do vestuário, representam uma contrafação, como se fosse um 

território onde o crente coloca sua fé à prova. [774]Os conversos pensam formar uma 

comunidade nova, a qual se põe contra a cultura, seguindo aquela velha frase de Tertuliano 

de que não há nada mais completamente estranho ao cristão do que os negócios do Estado. 

[775] 

  Por sua vez, os conversionistas aceitam estes pressupostos e insistem na mudança do 

interior do homem como condição determinante da mudança da sociedade: a reforma social é 

possível, não por intermédio de um programa político-estrutural, mas a partir da 

transformação dos indivíduos. Enquanto o modelo contracultural é dualista, o conversionista 

vai além, aceitando que Cristo "penetrou na cultura humana", a qual "nunca esteve sem a sua 

atividade ordenadora". Por isto, não é preciso destruir a cultura, mas substituí-la por uma 

viável: "para Deus todas as coisas são possíveis em uma história que, fundamentalmente, não 

é curso de eventos meramente humanos, mas sempre uma interação dramática entre Deus e 

os homens". [776] 

  A moralidade, no entanto, deve ser vivida no quadro do modelo contracultural, que é 

também dualista. Uma ilustração deste paradigma pode ser vista na recomendação recente de 

um pastor aos membros de sua igreja e que certamente expressa uma visão amplamente 

aceita: 

    

  "Nosso corpo é objeto de culto. (...) Deus quer e pede de nós corpos santos e 

agradáveis a Ele. Ele não está colocando fora o corpo e pedindo a alma. Ele quer os dois em 

harmonia, pois o corpo é o Templo do Espírito Santo. (...) E assim sendo não deve ser usado 

para práticas de coisas imundas. Além disso, é bom notar que nosso corpo é propriedade de 

Deus. (...) Por isso, deve ser usado de forma lícita e correta para não profanar aquilo que o 

Espírito de Deus consagrou para Ele. 

  Nosso sacrifício a Deus não deve ser pela metade, mas total, não existindo em nós 

lugar para imoralidade, carnalidade, sensualidade ou lascívia, característica de um uso 

indecente de propriedade de Deus". [777] 

    



  Este texto demonstra que o corpo -- templo do Espírito Santo e propriedade de Deus 

-- é o espaço da moral. Para que se porte de modo santo e agradável a Deus, este corpo deve 

se abster de práticas ilícitas. 

  Dessa teologia moral, infere-se que as formas que essas práticas podem assumir não 

enunciadas: estão pressupostas. O que o crente não pode esquecer é que há comportamentos 

que consagram e comportamentos que profanam o Espírito Santo nele residente. Não se fala 

em prazer do indivíduo, apenas no prazer ("santo" e "agradável") que o corpo oferece a Deus. 

Não se fala em realização pessoal, mas apenas no sacrifício que o corpo deve prestar a Deus. 

  A moral é um assunto privado, entre o crente e Deus. 

  Ela se alimenta do individualismo, da interpretação da Bíblia e do desejo de ser 

diferente dos homens em geral e dos católicos em particular. 

  O conversionismo se aplica mais ao plano da ética, que associa também a axiologia 

contracultural. O médico e pastor paulista Paulo Proscurshim insiste neste tipo de 

voluntarismo: 

    

  "O país só mudará verdadeiramente se a mentalidade predominante for renovada. A 

luta pela reconstrução do Brasil começa com uma batalha moral. O único que pode mudar a 

sociedade é o homem bem-estruturado, ética e moralmente saudável, seguro de si e do que 

pensa, consciente de sua importância no contexto social e disposto a dar a sua contribuição 

pessoal. 

  Acredito que somente o cristianismo autêntico, com base exclusivamente na Bíblia, é 

que tem condições de equipar milhões de homens e mulheres para modernizar a sociedade. 

(...) 

  Passar o Brasil a limpo implica uma completa renovação de princípios e valores, o 

que a meu ver significa o tratamento para a doença moral que aflige o nosso país. (...) A 

estabilidade política, econômica e social nasce da postura ética e moral do cidadão. O 

importante é ter ética na vida". [778] 

    

  Assim, no caso batista, conquanto a moral fique no plano contracultural, a ética 

política navega pelo mar do conversionismo. É difícil, porém, distinguir os dois elementos, 

uma vez que o primeiro é visto a partir da experiência primordial, e o segundo parte desta 

experiência primordial e da relação com o mundo. [779] 

  Assim, parece evidente, como salientado, que a moral protestante é vivida dentro do 

quadro geral do protestantismo norte-americano do século 19, que funde numa vivência só as 

contribuições do puritanismo inglês (como encontrado no século 17), do arminianismo 

holandês (embora permanentemente negado) e do pietismo alemão (como chegou aos 

Estados Unidos). 

    

    

  A ética 

  A formulação da quarta hipótese pretende indicar que, na ética batista, há uma síntese 

de vários postulados batistas. A hipótese pode ser duplamente escandida: 

    

  a. A ética política dos batistas, que nasceu no contexto revolucionário inglês, é 

informada por sua visão liberal da sociedade e por uma cosmovisão conversionista (mas 

também contracultural) da relação indivíduo e sociedade. Como conseqüência, postulam que 

a política é o resultado de uma ética engendrada pela vontade pessoal. 



  Como a visão liberal dos batistas será adiante retomada e o paradigma conversionista 

já foi demonstrado, cabe discutir o voluntarismo, segundo o qual toda decisão parte do 

coração do homem, mas não se exaure no plano subjetivo; alcança, antes, o mundo. Em 

outras palavras, o princípio-fundador -- o individualismo -- encontra sua expressão na vida 

social, que deve ser convertida pela "disseminação do Evangelho de Cristo". [780] 

    

  b. O princípio individualista reforçou de tal modo a necessidade e responsabilidade 

da decisão pessoal em matéria de religião que contribuiu para reforçar a teoria e a prática de 

uma atitude laicista de distanciamento entre igreja e estado, comunidade religiosa e mundo 

secular, indivíduo cristão e cultura não-cristã, fé e política. 

  A conseqüência desta leitura "redomista" [781] traduz-se num niilismo de caráter 

dualista, em que se separa o político da fé em nome de uma teologia do Reino de Deus. 

Separa-se o político da fé em nome do desinteresse em relação aos atos do homem não 

ligados à religião diretamente. Separa-se o político da fé em nome de uma esperança num 

tempo em que as estruturas sociais, por mais injustas que sejam, serão abolidas por ato de 

Deus. 

  A fonte é o neoplatonismo, segundo o qual o Ser absoluto é a fonte transcendental de 

tudo e o objetivo do universo é a reabsorção da essência divina daquilo que dela, através de 

emanações, saiu. Em Deus está a forma de cada um de nós, independente das mudanças que 

se dão em nossas vidas. O mundo vive em harmonia, porque dirigido pela providência, 

operada pelo logos. [782] 

  Na tradução desses conceitos em termos cristãos, a história não importa. O plano de 

Deus para o homem é visto como uma realidade já dada, pré-existente, de certo modo 

inacessível à nossa inteligência e parcialmente apreensível pela contemplação. Poderemos 

realizar a nossa vida na medida em que nos entregarmos à oração e à purificação da alma. 

Nessa concepção, o histórico é mero acaso, de cunho transitório diante desta realidade 

suprema predeterminada. [783] 

  Projeta-se a esperança para o futuro. E mesmo essa esperança é colocada em termos 

de destruição do mundo. "Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, se 

dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão descobertas -- queimadas" (II Pd 3:10). 

  O efeito prático é um niilismo. O homem não pode fazer nada, mesmo porque "os 

sinais indicam que está próximo" o fim do mundo. [784] 

  Assim, a teoria do Estado é conseqüência do princípio do individualismo aplicado 

também à igreja, que diante do Estado é igualmente livre e responsável. Na prática, todo o 

político é reduzido ao nível das relações com o Estado. 

  Se, especialmente no que se refere aos aspectos moral e ético, a hipótese com que se 

operou já foi demonstrada, cabe aclará-la melhor no que tange à relação igreja e estado, área 

em que a cartilha liberal, que os puritanos e batistas ajudaram a escrever, foi decisivo. 

    

    

  As matrizes 

  A quinta hipótese exige considerações mais amplas, devendo por agora relembrar-se 

que as três matrizes do pensamento batista são o liberalismo, o puritanismo e o pietismo. 

  O liberalismo [785]será objeto de especial atenção a seguir, uma vez que já 

mereceram suficiente consideração o puritanismo e o pietismo, movimentos que lhe foram 

contemporâneos e com os quais interagiu, desenvolvendo seu arcabouço filosófico no quadro 

geral do liberalismo, o qual será preciso agora discutir mais amplamente. Como já foi 



assinalado, sem o entendimento da sub-reforma puritana, é impossível compreender-se os 

protestantes e, particularmente, os batistas. 

  Quanto ao pietismo, basta recordar que foi longamente gestado na Europa e nos 

Estados Unidos. No entanto, seu princípio (quase "iluminista") da dinâmica da relação com 

Deus, de modo direto, chegou ao Brasil apenas como ética. Por isto, não pode ser encontrado 

nos livros de teologia, mas nos de ética (pouco) e nos de ficção (muito) e teatro, onde as 

histórias seguem sempre o protótipo da parábola do filho pródigo. 

  Quanto ao puritanismo, sua contemporaneidade com o liberalismo primitivo torna-o 

mais importante que qualquer outro movimento teológico. Nele estão as raízes de todo o 

pensamento batista. Tem sido comum atribuir-se o ethos protestante brasileiro ao pietismo, 

mas o pietismo é apenas um desdobramento do puritanismo, numa tentativa de aperfeiçoar 

ou restaurar sua herança. 

  Deve estar ainda implícito que, ao se tratar destas duas idéias-forças, os valores 

básicos continuam sendo o cristianismo em geral e o protestantismo em particular, dos quais 

as visões puritanas e pietistas são reinterpretações (ou esforços de restauração). 

    

    

  QUE LIBERALISMO? 

  Segundo a hipótese enunciada, os batistas no Brasil vêm forjando, à luz de uma 

tradição própria, suas idéias filosóficas a partir de uma grande matriz: o liberalismo. 

    

  Protestantismo e liberalismo 

  O protestantismo e o liberalismo são filhos da mesma época. 

  Os chamados tempos modernos são os tempos da secularização, cujos ventos 

sopraram como vendaval a partir do século 16. Até então, "a vida de uma pessoa tinha todos 

os seus momentos marcados, como um maestro marca o trabalho de uma orquestra, pela 

religião dominante". [786] 

  Tem início, então, um amplo programa de dessacralização do mundo, erigido 

"sob(re) os escombros do encanto diante da natureza, do medo de forças invisíveis e da 

fidelidade a idéias, instituições, sacramentos, lugares e grupos" e do qual o protestantismo é 

paradoxalmente parte integrante. [787] 

  Neste tempo do homem autônomo, o mundo era um problema para ele resolver. 

Evidentemente, a idéia do homem privado vem se desenvolvendo lentamente, a ponto de 

Burckhardt considerá-lo "plenamente desenvolvido" já no século 14. [788]A solução 

corporativa cedeu lugar a uma solução privatizada, trajetória em que o puritanismo, por ser 

religião de minoria, desempenhou decisivo papel. [789]O Estado perde o lugar de sumo-bem 

para o indivíduo, a cujo serviço deve estar. A religião passa a ser um "caráter totalmente 

subjetivo", na expressão de Burckhardt. [790] 

  É neste movimento que se inscrevem as idéias liberais e as idéias protestantes, que se 

apossam do individualismo, tornando-o um de seus eixos. Está-se diante de uma conjugação 

de forças dispostas a resgatar o indivíduo perdido em meio ao corporativismo sacramental 

então vigente.  

  Conquanto haja quem ache que o individualismo não estava na essência da Reforma, 

[791]parece não haver dúvida de que a revolta de Lutero -- de caráter nitidamente 

subjetivizante -- e os descobrimentos científicos e geográficos -- que ampliaram a 

compreensão européia -- fragmentaram a cosmovisão medieval. No mínimo, as propostas de 

Lutero e Calvino constituíram uma espécie de "prólogo à cultura do individualismo". 



[792]Agora, a nova geração procurava a verdade na experimentação científica e na 

experiência religiosa. Deste modo, "a verdade não mais podia ser imposta de cima, por força 

da autoridade; tinha de ser reconstruída de baixo, edificada sobre a convicção individual". A 

ênfase agora era posta "nas coisas mais que nas palavras, na comprovação dos sentidos e do 

coração", numa flagrante oposição aos exercícios intelectuais divorciados da prática; valiam 

agora "o pensamento em oposição à memoração" e a experiência contra raciocínios 

considerados inúteis. [793] 

  Conquanto a "fé liberal" de Lutero, Calvino e dos puritanos em geral possa não ter 

ultrapassado os domínios da liberdade religiosa, [794] Locke incorporou-lhe a noção de 

liberdade consciência, "restituindo-lhe a sua autêntica significação, em grande parte perdida 

nas guerras de religião". [795] 

  Assim, a Renascença, a Reforma protestante e a revolução científica podem ser 

colocados como os passos iniciais do liberalismo, também uma revolução intelectual, 

[796]cuja chave é a autonomia do indivíduo, [797]visto como um fim em si mesmo e não 

como um meio para a promoção dos interesses dos outros". [798] 

  Um protestantismo seguiu todos os passos do liberalismo geral, constituindo mais 

tarde o liberalismo teológico, que é filho do deísmo inglês. Este liberalismo, rechaçado pelo 

protestantismo em geral, conquanto lhe tomasse alguns conceitos por empréstimo, 

desenvolveu atitudes como o respeito pela ciência e pelo método científico, o ceticismo 

quanto à possibilidade de se alcançar o conhecimento certo da realidade última, a ênfase 

sobre o princípio da continuidade do homem com o mundo natural e uma confiança no 

homem e no progresso. [799] 

  Outro protestantismo, inscrito na experiência das grandes denominações, 

apropriou-se apenas de alguns conceitos, uns de forma radical (como a afirmação do 

indivíduo) e outro de forma parcial (como a submissão absoluta da fé ao crivo da razão). 

  Na passagem para os EUA o quadro permaneceu tenso. As denominações 

reafirmaram cada vez mais o caráter subjetivo da fé, o que seria uma radicalização da 

autonomia, mas se constituíram em sólidas (e por vezes, rígidas) instituições, numa negação 

desta mesma autonomia. 

  Em linhas gerais, como demonstrado no capítulo 4, o liberalismo religioso 

norte-americano se manifestou em termos de entronização do princípio da liberdade 

religiosa, fundado pelos puritanos e solidificado pelos deístas, com uma radical separação 

entre igreja e estado, reafirmando-se o conceito de que religião é um assunto entre Deus e o 

indivíduo. Nesta visão, saiu fortalecido o princípio do individualismo, desenvolvido em 

termos de um certo voluntarismo e de busca da perfeição pessoal. A razão, porém, saiu 

enfraquecida e subjugada à sua dimensão prática, o que gerou um antiintectualismo. Em 

outras palavras, a razão foi, negativamente, vista como insuficiente e, positivamente, 

instrumentalizada para se tornar útil. 

  O princípio laico da separação entre igreja e estado foi conjugado à necessidade do 

fortalecimento institucional, alimentando um repúdio ao catolicismo, desenvolvendo um 

espírito de expansão missionária e provocando a exacerbação da doutrina da natureza 

espiritual da missão da igreja, que também se constituiriam em marcas do protestantismo 

brasileiro. 

  Não é preciso recordar que, desde os primórdios da implantação do protestantismo no 

Brasil, seus seguidores estiveram associados a movimentos liberais, [800]os quais 

favoreceram a sua radicação. [801].Há, portanto, entre o liberalismo brasileiro e o 

protestantismo uma afinidade de propósitos em muitos pontos. 



  Um deles, a título de exemplo, é atitude protestante (e batista) brasileira em relação à 

presença dos Estados Unidos no Brasil. Pelas páginas de O Jornal Batista evidencia-se que 

aquele país foi apresentado como um modelo político e religioso para a América Latina. A 

"outra América" é tratada como um novo Israel, com papel especial no plano de Deus para 

história global, em função de formação protestante. A partir daí, as relações entre os dois 

países devem ser incrementadas. [802]Assim, as insinuações de que os protestantes na 

América do Sul preparam o avanço econômico dos Estados Unidos, o jornal reconhece haver 

simpatia e mesmo entusiasmo "em numerosas comunidades latino-americanas" pelas "coisas 

dos Estados Unidos", os quais se devem "à obra de serviço que, no meio dessas comunidades, 

têm realizado os representes missionários] do cristianismo protestante". [803]Quanto à 

acusação explícita de que esses clérigos são agentes do imperialismo ianque, a resposta é um 

ataque: os verdadeiros "agentes" são os padres estrangeiros e o verdadeiro imperialismo é o 

Catolicismo romano. Os Estados Unidos são um país como qualquer outro. Seu capital como 

sua gente são bem-vindos, mas se lhes deve aplicar a lei. E com isso nada têm a ver os 

missionários, cujo trabalho independe daquele país, já que são sustentados pelas igrejas e 

suas entidades de cooperação. [804]  

  De fato, não se pode aceitar a genérica acusação de que os missionários evangélicos, 

batistas em particular, estejam a serviço consciente de qualquer outro interesse que não a 

pregação de sua mensagem religiosa. De igual modo, não se deve levar a sério a defesa 

protestante que mostra o "verdadeiro" imperialismo como representado pelo catolicismo. A 

empreitada missionária norte-americana está ligada à empreitada política e econômica dos 

Estados Unidos na América Latina. Esta ligação, porém, revela que as duas entradas (a 

religiosa e a econômica) coincidiram, isto é, integrante um mesmo movimento: nenhuma 

delas depende da outra; ambas fazem parte de um mesmo movimento, a da reordenação das 

relações internacionais. Os missionários não prepararam o campo para a chegada dos 

capitalistas. Os capitalistas não têm interesse particular na vida dos missionários, ou para 

servirem de "pontas-de-lança" ou para propagarem o "american way of life". O que deve ter 

havido (para usar a imagem de Pierre Bourdieu [805]) foi uma sacralização de uma realidade 

não sagrada. 

    

    

  O liberalismo dos batistas 

  No caso específico dos batistas, que nascem concomitantemente com o liberalismo 

inglês, é preciso repetir que eles são cristãos, derivando do cristianismo suas doutrinas 

básicas, são protestantes, reinterpretando da Reforma algumas de suas marcas, e são liberais, 

bebendo deste movimento muitos dos seus valores. 

  Assim como não aceitam alguns caminhos do cristianismo e do protestantismo 

majoritários, também não cerram fileiras com todos os postulados do liberalismo clássico, 

mas podem ser descritos como tais. Em última análise, o liberalismo não perpassou todo o 

pensamento o pensamento batista, mas lhe perpassou no essencial, naquilo que faz diferença. 

  Impõe-se, então, para concluir esta investigação, indicar em que o pensamento batista 

é e não é liberal. 

  Inicialmente, é preciso dizer que, exceto por Rui Barbosa (que está para os batistas 

brasileiros como Locke está os ingleses e americanos), o liberalismo batista brasileiro pouco 

tem a ver com o liberalismo filosófico e político brasileiro, por duas razões básicas: a origem 

do pensamento batista está na Inglaterra e nos Estados Unidos e o pensamento social batista 

no Brasil foi mais de consumo e menos de produção. Nem por isto, porém, o pensamento 



batista brasileiro deixa de ser liberal. A leitura de  O Jornal Batista deixa muito clara a 

escolha batista: uma escolha liberal. 

  Os pontos de divergência e convergência se interceptam. 

    

  1. O individualismo é um valor de convergência plena. A afirmação do indivíduo é 

radical e chega mesmo à soteriologia, ao estabelecer a competência exclusiva da alma na 

aceitação da oferta divino, e à eclesiologia, quando só a igreja local (a partir da doutrina da 

congregação de regenerados nos batistas ingleses e do landmarkismo norte-americano) é 

completamente igreja e depositária única das verdades do Novo Testamento. 

  Recentemente, o pastor Soren chegou a dizer que o individualismo batista é uma 

expressão legítima, que a sociedade está voltando a valorizar, como os batistas vêm fazendo 

há séculos. [806] 

  O individualismo, afirmado como expressão máxima da vida cristã e eixo em torno 

do qual se cingem as demais expressões, perpassou as doutrinas, a moralidade, a ética e a 

teoria política. Ele subjaz à valorização do esforço próprio, [807]da liberdade de consciência 

[808]e o Onipotente respeita a livre vontade do homem e certamente ele não entrega a 

qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos autoridade de violar a consciência da criatura feita 

à imagem divina. [809]e do acesso direto a Deus. [810] 

    

  2. Lido sob as luzes do liberalismo primitivo, o pensamento batista brasileiro não 

comunga com ele a idéia da soberania da razão, própria mas não exclusiva do liberalismo, 

mas também não acha que a negue. Há aqui uma ambivalência. O teólogo batista Roque 

Monteiro de Andrade, que afirmava que Deus é "a suprema razão", [811]escreveu: 

    

  " revelação divina encontra-se registrada nas Escrituras Sagradas. Ela não contraria 

nenhum dos requisitos da racionalidade humana. Pelo contrário, é a revelação que explica a 

racionalidade humana, pois constitui-se em ponto de partida para que essa racionalidade se 

exercite". [812] 

    

  O racionalista John Toland (1670-1722), com quem Andrade não concordaria em 

quase todos os pontos, escreveu praticamente a mesma coisa, ao dizer que as doutrinas do 

Evangelho não podem ser contrárias à razão, pois, se fossem, não seriam a palavra de Deus. 

Antes, "a razão não pertence menos a Deus do que a revelação; ela é a lâmpada, o guia, o juiz 

que Ele colocou dentro de cada homem que vem a este mundo". [813] 

  O elogio da razão aparece permanentemente na teologia batista, como na obra de 

Reynaldo Purim, especialmente quando analisa a atuação do Espírito Santo no cristianismo 

apostólico: 

  "atuação do Espírito Santo criou e expressou-se nos cristãos primitivos como 

espontaneidade para a formação de uma comunidade espiritual cujos aspectos essenciais 

eram reais. Na continuação do progresso do cristianismo histórico, porém, o aspecto 

espontâneo e emotivo ia decrescendo gradativamente e o aspecto moral e voluntário na 

conduta dos crentes precisou crescer e predominar. (...) O apóstolo Paulo ensinou também 

aos coríntios que na sua vida cristã seguissem este mesmo processo, que deixassem para trás 

as emoções e que desenvolvessem em si a vida cristã baseada no entendimento. A conduta do 

crente espiritualmente desenvolvido não deve basear-se ou depender apenas de motivações 

empíricas. (...) Antes deve basear-se na consciência própria, maturidade na compreensão 

racional e vontade espontânea motivada pelo amor, que o Espírito Santo estabelece como 



ideal e padrão permanente para o crente em quem ele habita e tem atuação livre". [814] 

    

  A fé, que não é a antípoda da razão, consiste em realizar o que é possível e não em 

querer "realizar o que seja absurdo e até desnecessário". [815]Essa mesma razão, no entanto, 

é vista como insuficiente. Nunca, porém, é negada frontalmente. A ambivalência permanece. 

Em outras palavras, ela está subjugada à "fonte suprema da autoridade cristã", que é Jesus 

Cristo, a quem devem estar sujeitas todas as esferas da vida. Essa autoridade "exige a 

obediência aos mandamentos de Cristo, dedicação ao Seu serviço, fidelidade ao Seu reino e 

máxima devoção à Sua Pessoa, como o Senhor vivo". [816] 

  O princípio da livre-interpretação mantém a ambivalência. Por um lado, a revelação 

bíblica pode ser vista como a razão escrita de Deus. Não há lugar para outras revelações. Por 

outro, cabe interpretar esta revelação, mas de modo fiel. Por modo fiel, entenda-se: de modo 

racional (sem lugar para "luzes interiores") e consensual (segundo a tradição batista). Cabe 

principalmente vivê-la. "O que devemos ser ou não ser; o que devemos falar ou não falar, 

fazer ou não fazer, crer ou não crer, tudo em nossa vida, há se aferir pelo ensino da Bíblia. 

[817] 

  Por outro lado, como o seu exame é livre e ela deve ser interpretada por ela mesma, o 

controle é teoricamente tênue, ficam afirmados seu valor como instrumento da razão (mesmo 

que a razão de Deus) e sua interpretação segundo regras racionais (mesmo que fixadas pela 

igreja). 

    

  3. Mais ainda, o pensamento batista, como o protestante em geral, não aceita o 

otimismo antropológico do liberalismo, com a subjacente crença no progresso humano. 

Enquanto os liberais afirmam que o homem nasce ignorante, mas não mal, [818]os batistas, 

calvinisticamente, afirmam sua pecaminosidade de origem. 

  No entanto, é preciso não esquecer, mesmo essa pecaminosidade é 

arminianisticamente suavizada, para permitir algum lugar para o homem na realização do 

projeto de Deus para a história. 

  De fato, há um ponto em que a filosofia batista da história se aproxima daquele 

ideário liberal do século 19, radicalmente recusado pelos batistas. O liberalismo teológico 

afirma(va) otimisticamente que o envolvimento das igrejas na educação, por exemplo, 

resultaria numa nova sociedade, a nova terra, desejada por Cristo, que dispensaria sua volta. 

Enfim, a realização do Reino de Deus é uma obra humana. 

  De modo paradoxalmente semelhante, para os batistas, a parousia será conseqüência 

dos atos humanos, mantida, porém, a radical transcendência. Como ensina um 

contemporâneo, "a proclamação do evangelho no mundo todo é condição para a volta do 

Senhor". [819]O encontro entre o liberalismo teológico e o conservadorismo batista fica 

evidente nesta asserção arrebatada (e, parece, esquecida) de um dos pais da teologia batista 

(Mullins): 

    

  "Os axiomas batistas da religião são uma estalactite descendo do céu à terra, formada 

pelos depósitos na água da vida manando do trono e Deus para a humanidade, ao passo que a 

nossa sociedade política americana é a estalagmite com a sua base sobre a terra, erguendo-se 

para se encontrar com a estalactite, e formada pelos depósitos da mesma corrente doadora da 

vida. Quando as duas se puserem em contato, o céu e a terra hão de unir-se e o reino de Deus 

há de vir para junto dos homens. É este o processo que se vai operando através dos séculos". 

[820] 



  Evidentemente, o liberalismo batista não esposa  

    

  4. A democracia, que os batistas também propugnam, é uma forma de crença no 

homem. Os batistas começaram defendendo a tolerância religiosa, mas a desenvolveram para 

alcançar a liberdade de consciência e incorporar a idéia de um governo constitucional. A 

revolução inglesa de 1688, em cuja gênese os batistas estiveram, foi o primeiro levante que 

conseguiu derrotar um governo despótico e estabelecer um novo sistema de governo, 

construindo um estado liberal. [821] 

  No auto-elogio dos batistas, eles são os campeões da democracia representativa e se 

orgulham de a praticar no dia-a-dia da sua igreja, cujo "governo é uma pura democracia". 

[822]Essa democracia -- ensina Watson -- "é garantida pela soberania de Deus" e efetivada 

"mediante a Palavra Divina e a atuação do Espírito Santo no coração de cada crente". 

[823]Langston resume a posição: "a democracia, que se baseia no respeito pela liberdade do 

indivíduo, é o verdadeiro gênio e valor da denominação batista". [824] 

  Realmente, há uma preocupação com a representatividade. As decisões na igreja 

local, seja exclusão de um membro, a escolha de um pastor ou a compra de um imóvel, são 

tomadas em assembléias em que todos têm direito a voz e voto. No plano regional ou 

nacional, quando as igrejas enviam delegados (pastores e membros) às assembléias 

associacionais ou convencionais, eles têm plenos direitos de representação, podendo opinar, 

eleger e ser eleito. Para esses encontros, elaboram-se regras de procedimentos (chamadas 

"Regras Parlamentares") sobre o uso da palavra e da proposição de moções. 

  O ideal, no entanto, é a democracia pura, que consiste numa monarquia absoluta 

exercida por Deus. No fundo, permanece o ideal teocrático do Velho Testamento, que 

inspirou também a Reforma genebrina. A democracia faz parte do ínterim humano, entre a 

presença de Jesus Cristo, entre os homens e a sua volta no final dos tempos. Afinal, 

    

  "O progresso humano chegará ao seu termo, quando estiver constituída a sociedade 

eterna, em que uma democracia absoluta estará aliada a uma monarquia absoluta, sendo Deus 

Pai o monarco e o seu povo uma numerosa família de homens e mulheres livres". [825] 

    

  Não há propriamente uma teologia das relações econômicas neste democracia, mas 

alguns autores batistas chegaram a propalar seu liberalismo. Um exemplo é o do deputado 

Adrião Bernardes que, num discurso, no início dos anos 60, afirmou: 

  "Esposo o liberalismo que busca a emancipação dos homens de qualquer forma de 

pressão e restrição externa, venha de onde vier. Liberdade de pesquisa, de expressão, de 

convicção religiosa, de reunião, de empreendimento econômico e de defesa pessoal e legal 

são frutos do liberalismo que creio e devem vicejar no regime capitalista. Só assim o homem 

descobre a si mesmo e aplica suas habilidades em empreendimentos que venham trazer 

benefícios a todos". [826] 

    

  5. Se é verdade que o pensamento liberal não cabe dentro do pensamento batista, este 

também não cabe dentro do liberalismo. Em ambos há outras dimensões. No entanto, como 

está na hipótese central que se perseguiu, os batistas organizam seu pensamento a partir do 

grande movimento liberal europeu. 

  Os desdobramentos posteriores (como a interação com a experiência colonizatória 

norte-americana e dos seus embates contra o catolicismo nos Estados Unidos e no Brasil) se 

deram no interior deste quadro geral. A posição da experiência religiosa individual como 



balizadora da vida como um todo e aferidora da reflexão e da ação é uma decorrência da 

afirmação liberal do indivíduo. 

  O modo protestante batista de pensar, portanto, é um modo majoritariamente liberal 

de pensar. 

  6. Desde o século 16, o espectro do indivíduo ronda o pensamento ocidental. [827]A 

celebração do indivíduo, no pensamento protestante em geral e do protestantismo batista em 

particular, é uma resposta moderna ao problema do lugar no homem na sociedade. 

  No entanto, esta resposta convive com valores pré-modernos. 

  Entre os batistas, a autonomia (rejeição a qualquer axiologia de origem exterior e 

transcendente) convive com a teonomia e mesmo com a eclesionomia. O individualismo 

batista é uma afirmação da soberania do indivíduo e, ao mesmo tempo, a afirmação da 

soberania de Deus, que criou o indivíduo. 

  A mentalidade da "interrogação sem fim" que o livre-exame deveria estimular é 

substituída pela palavra de Deus, encontrada de forma acabada na Bíblia, verdade absoluta 

que deve ser fielmente interpretada. No entanto, o livre-exame continua afirmado e de tal 

modo que o controle é tênue, pois há sempre a possibilidade de ampliação da pluralidade, 

com a formação de uma nova igreja, ainda que batista. 
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APÊNDICE 

  EXTRATOS DE CONFISSÕES BATISTAS DE FÉ 

    

  DOUTRINA ANO EXTRATO DO CONTEÚDO 

  BÍBLIA 

  1610 

  Não há uma doutrina acerca da Bíblia, mas uma afirmação de que os ensinos da 

confissão dela derivam. 

    

  1611 

  As Escrituras do Velho e Novo Testamento são escritas para nossa instrução e 

devemos buscá-las para por elas testificar de Cristo. (...) A Santa Palavra de Deus é única 

para nos dirigir em todas as coisas. 

    

  1644 

  As regras deste conhecimento, fé e obediência acerca do culto e adoração a Deus e 

todas as outras tarefas cristãs, não são invenções, opiniões, conselhos, leis, constituições ou 

tradições não escritas, mas tão-somente a Palavra de Deus contida nas Escrituras canônicas, 

[pelas quais] Deus se revelou plenamente. 

    

  1677 

  A Escritura Sagrada é a única regra suficiente, certa e infalível de todo conhecimento, 

fé e obediência para a salvação. Embora a luz da natureza e as obras da criação e providência 

manifestem a bondade, sabedoria e poder de Deus, não são suficientes para dar este 



conhecimento de Deus e sua vontade, necessário para a salvação. (...) Todo o conselho de 

Deus acerca de todas as coisas necessárias para sua própria glória, salvação dos homens, fé e 

vida, está expressamente estabelecido ou necessariamente contido na Escritura Sagrada, nada 

devendo a ela ser acrescentado, seja uma nova revelação do Espírito ou tradições de homens. 

(...) Reconhecemos que iluminação interior do Espírito de Deus é necessário para a 

compreensão salvadora de tais coisas como reveladas na Palavra e que há algumas 

circunstâncias, acerca do culto a Deus e governo da igreja, comuns a às ações humanas e 

sociais, que devem ser ordenadas pela luz natural e da prudência cristã, de acordo com as 

regras gerais da Palavra, que devem ser sempre observadas. (...) A regra infalível de 

interpretação da Escritura é a própria Escritura. 

    

  SALVAÇÃO 

  1610 

  Deus criou o homem bom, segundo sua imagem e semelhança. (...) Os homens, 

através de livre escolha (...) são os autores originais (...) de todo o pecado e, por isto, dignos 

de castigo. (...) O propósito que Deus, antes da fundação do mundo, tinha para reconciliação 

do mundo (...), ele o realizou na plenitude do tempo [enviando] sua eterna Palavra, ou Filho. 

(...) A obediência do Filho de Deus, seu sofrimento, morte (...) e sacrifício único sobre a cruz, 

é a perfeita reconciliação e satisfação para nossos pecados e os pecados do mundo. (...) O 

homem assim justificado pela fé, vive e opera por amor (...) em todas as boas obras. 

    

  1611 

  Deus, antes da fundação do mundo, predestinou todos os que crêem nele para serem 

salvos. (...) Esta é a eleição e reprovação de que falam as Escrituras, acerca da salvação, e não 

que Deus predestinou os homens para a danação. (...) O homem é justificado somente pelo 

justiça vinda de Deus, apreendida pela fé. Os homens podem cair da graça de Deus e da 

verdade que receberam e reconheceram. 

    

  1644 

  Deus, antes da constituição do mundo, (...) preordenou alguns homens para a vida 

eterna através de Jesus Cristo, para louvor e glória de sua graça, deixando os restantes em 

seus pecados, para sua justa condenação, para louvor de sua justiça. (...) Jesus Cristo se 

tornou o único Mediador do novo Pacto, o eterno Pacto de graça entre Deus e o homem, para 

ser perfeita e plenamente o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus para sempre. (...) Jesus 

Cristo, por sua morte, trouxe salvação e reconciliação unicamente para os eleitos, que foram 

aqueles que Deus o Pai lhe deu. (...) A salvação só pode ser obtida única e somente pela fé em 

seu nome. (...) Aqueles que têm esta preciosa fé produzida neles pelo Espírito nunca podem 

dela cair definitiva e totalmente (...) mas todos serão guardados pelo poder de Deus na 

salvação. 

    

  1677               

  Pelo decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos foram 

predestinados, por preordenados, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, para o louvor de 

sua glória, sendo outros deixados a agir em seu pecado para sua justa condenação, para o 

louvor de sua gloriosa justiça. (...) Não há ninguém redimido por Cristo, ou realmente 

chamado, justificado, adotado, santificado e salvo, senão o eleito. A doutrina deste mistério 

da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, para que os homens 



atendam a vontade de Deus revelada em sua palavra e (...) da certeza de sua real vocação 

esteja segura de sua eleição eterna. (...) A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, 

embora as criaturas sensíveis possam obedecer-lhe como seu Criador, jamais conseguirão 

alcançar o prêmio da vida, mas por uma voluntária condescendência da parte de Deus, que 

ele se dignou expressar por meio do pacto. (...) Este pacto é revelado no Evangelho, 

primeiramente a Adão na promessa de salvação pela semente da mulher, [sendo depois] 

completado no novo Testamento. É fundado neste pacto eterno, transação feita entre o Pai e o 

Filho, acerca da redenção dos eleitos, e somente pela graça deste pacto que toda a posteridade 

do decaído Adão, que nunca seria salva, obteve vida e abençoada imortalidade. (...) Aqueles 

que Deus aceitou (...), chamou e santificou por seu Espírito (...) não pode cair completa e 

finalmente do estado de graça, mas certamente perseverará até o fim e será eternamente 

salvo. (...) Esta perseverança dos santos não depende de seu próprio livre-arbítrio mas da 

imutabilidade do decreto e imutável amor de Deus, o Pai. (...) Aqueles que verdadeiramente 

crêem no Senhor Jesus, esforçando-se por andar em toda a boa consciência diante dele, 

podem em sua vida estar certamente seguros que estão no estado de graça e podem se 

regozijar na esperança da glória de Deus. 

    

  IGREJA 

  1610               

  As pessoas fiéis e justas, reunidas em várias partes do mundo, são as verdadeiras 

congregações de Deus, ou a Igreja de Cristo, que ele salvou e para a qual se deu. (...) Nesta 

santa igreja, Deus ordenou os ministros do Evangelho, as doutrinas da santa Palavra, o uso 

dos santos sacramentos, a supervisão dos pobres e os ministros dos mesmos ofícios, como 

também o exercício da admoestação e comunhão fraternal e, finalmente, a separação dos 

impenitentes. (...) Há dois sacramentos indicados por Cristo (...), a saber, o Santo Batismo e a 

Santa Ceia. 

    

  1611               

  A igreja de Cristo é a companhia das pessoas fiéis, separadas do mundo pelo palavra 

e Espírito de Deus. (...) A Igreja consiste de diversas congregações particulares (...) [que] são 

o corpo de Cristo. (...) A Palavra de Deus não vem de nenhuma congregação em particular. 

(...) Nenhuma igreja deve exercer qualquer prerrogativa sobre qualquer outra. (...) Cada 

igreja deve receber seus membros por batismo, pela confissão de fé (...) e pela pregação do 

Evangelho, de acordo com a instituição primitiva. Portanto, igrejas constituídas de outra 

maneira ou de outras pessoas não estão de acordo com o Testamento de Cristo. (...) O 

batismo ou lavagem com água é a manifestação externa da morte para o pecado e caminhada 

em novidade de vida. (...) A Ceia do Senhor é a manifestação externa da comunhão espiritual 

entre Cristo e os fiéis mutuamente. 

    

  1644               

  Cristo tem na terra um Reino, que é a igreja que ele comprou e redimiu para si como 

herança peculiar. Esta igreja, como visível a nós, é uma companhia de santos visíveis, 

chamados e separados do mundo pela palavra e pelo Espírito de Deus, para a profissão 

visível da fé do Evangelho, sendo batizados nesta fé. (...) A esta igreja ele fez suas promessas 

e deu os sinais de seu Pacto, presença, amor, bênção e proteção. (...) Assim reunida, cada 

Igreja tem poder dado por Cristo para (...) escolherem pessoas para o ofício de pastores, 

mestres, anciãos e diáconos. (...) O batismo é uma ordenança do novo Testamento, dado por 



Cristo, para ser dispensado somente sobre pessoas que professem a fé. (...) O modo e a 

maneira de ser dispensada esta ordenança é afundar ou imergir o corpo todo na água. 

    

  1677               

  A igreja católica ou universal, (...) que pode ser chamada invisível, consiste de todo o 

número de eleitos, que têm sido ou estejam reunidos sob Cristo como cabeça. (...) Destes 

devem todas as congregações particulares ser constituídas. (...) Uma igreja particular reunida 

e completamente organizada segundo a mente de Cristo consiste de oficiais e membros. Os 

oficiais apontados por Cristo [bispos ou anciãos e diáconos] devem ser escolhidos e 

consagrados pela igreja. (...) O batismo e a Ceia do Senhor são ordenanças de instituição 

positiva e soberana, apontados por Senhor Jesus, o único Legislador. A imersão, ou 

afundamento da pessoa na água, é necessário para a devida administração desta ordenança. 

    

  MORAL 

  1610 

  A disciplina da igreja (...) é também uma manifestação externa aos crentes, pela qual 

o pecado impenitente, depois da admoestação e reprovação cristã, em virtude dos seus 

pecados, é afastado da comunhão dos santos para seu futuro bem. (...) Cada homem deve ter 

apenas uma esposa, da qual não se separará, a não ser por adultério. Não permitimos a 

ninguém de nossa comunhão a se casar com pessoas incrédulas, descrentes e carnais de fora 

da igreja. 

    

  1611 

  Os membros de cada igreja ou congregação devem conhecer-se uns aos outros, para 

que possam realizar todas as tarefas de amor um para com o outro tanto na alma como no 

corpo. (...) A igreja não deve consistir de uma multidão que não tem particular conhecimento 

um do outro. Os irmãos impenitentes em pecado após a admoestação da igreja devem ser 

excluídos da comunhão dos santos. Cada igreja deve (...) no primeiro dia da semana (...) 

reunir-se para orar, profetizar, louvar a Deus, partir o pão e realizar todas as outras partes da 

comunhão espiritual para o culto de Deus, sua mútua edificação e preservação da verdadeira 

religião e piedade na igreja. Cristo não veio abolir [a lei moral], mas cumpri-la. 

    

  1644 

  Todos os crentes são um povo santo e santificado. Esta santificação é uma graça 

espiritual do novo Pacto e efeito do amor de Deus. (...) Todos os crentes no curso de sua vida 

estão em constante guerra, combate e oposição contra o pecado, o eu, o mundo e diabo e 

sujeito a todo tipo de aflição, tribulação e perseguição e assim continuarão até que Cristo 

venha no seu Reino. 

    

  1677 

  Aqueles que estão unidos a Cristo (...) são também justificados, verdadeira e 

pessoalmente, (...) pela sua palavra e Espírito residente neles. O domínio do corpo do pecado 

é destruído. (...) As boas obras são apenas aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra e 

não (...) aquelas imaginados pelos homens, baseadas no zelo cego ou em alguma pretensão de 

boas intenções. O "Sabbath" é mantido santo para o Senhor, quando os homens, após a 

devida preparação dos seus corações e deixando de lado seus negócios comuns, não só 

observam um santo descanso durante todo o dia, de suas próprias obras, palavras e 



pensamento, em torno de seu emprego terreno e recreações, mas também tomam todo o 

tempo em exercícios públicos e privados de culto e em tarefas de necessidade e misericórdia. 

    

  TEORIA POLÍTICA 

  1610 

  A autoridade terrena (...) é uma ordenança necessária de Deus, indicado e 

estabelecido para a preservação do estado e para uma vida política boa e natural, para a 

recompensa dos bons e castigo dos maus. Reconhecemos (...) pela Palavra de Deus temer, 

honra e mostrar obediência aos magistrados em todas as causas não contrárias a Palavra do 

Senhor. Somos obrigados a orar ao Deus Poderoso por ele e agradecer ao Senhor pelos 

magistrados corretos ("good reasonable") e a ceder-lhes, sem murmurar, pagando tributo, 

imposto e taxa. [O Senhor Jesus] não chamou seus discípulos ou seguidores para serem reis, 

príncipes, potentados ou magistrados terrenos, nem para governar o mundo desta forma 

terrena ("worldly"). (...) Assim, evitaremos tais ofícios e cargos. (...) Cristo, o Rei e 

Legislador do Novo Testamento, proibiu os cristãos de proferirem juramentos. 

    

  1611               

  A magistratura é uma santa ordenança de Deus, à qual toda alma deve se sujeitar não 

apenas por medo mas pela consciência. Os magistrados são os ministros de Deus para nosso 

bem. (...) Devemos pagar tributo, imposto e todas outras obrigações. Devemos orar por eles, 

para que Deus os salve e venham ao conhecimento da verdade. Eles podem ser membros da 

igreja de Cristo, mantendo sua magistratura, pois nenhuma santa ordenança de Deus proibiu 

alguém de ser membro da igreja de Cristo. Eles portam a espada de Cristo. 

    

  1644               

  A magistratura civil é uma ordenança de Deus estabelecida por Deus para o castigo 

dos maus e honra àqueles que fazem o bem. Nas coisas legítimas ordenadas por eles, 

devemos, devemos submissão como ao Senhor. Devemos fazer súplicas e orar pelos reis e 

todos os que estão em posição de autoridade, para que por deles possamos viver uma vida 

pacífica e tranqüila em bondade e honestidade. (...) Todos os homens devem lhe dar o que é 

devido: tributos, impostos e obrigações legais. (...) O magistrado deve ser reconhecido, 

reverenciado e obedecido, de acordo com a bondade, não por causa da ira somente mas pela 

própria consciência. (...) Assim, desejamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de 

César. 

    

  1677               

  Deus somente é o Senhor da consciência e ele a deixou livre de doutrinas e 

mandamentos humanos, que sejam contrários à sua Palavra. (...) Assim crer nestas doutrinas 

ou obedecer estes mandamentos fora da consciência é trair a verdadeira liberdade de 

consciência. (...) Deus, o supremo Senhor e Rei de todo o mundo, pôs magistrados civis para 

estar sob ele e sobre o povo. (...) Para isto, armou-os como o poder da espada, para defesa e 

encorajamento dos que fazem o bem e castigo dos que fazem o mal. É legítimo para os 

cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado, quando chamados para tal. (...) [Devemos] 

sujeição em todas as coisas legítimas a eles, (...) não por ira mas pela consciência. Devemos 

fazer súplicas e orações pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que possamos 

viver uma vida tranqüila e pacífica, em toda bondade e honestidade. 

    



    

   [1]TAYLOR, W.C. Que significa ser batista. [S.l., s.e., 1939], p. 5 e 18. 

  [2]Entendido como o princípio da ação em geral (Schopenhauer) presente em todos 

os atos do homem (Agostinho). Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 2ª ed. 

São Paulo: Mestre Jou, 1988, p. 969-971. Trata-se também da convicção de que o mundo 

pode ser mudado pela vontade. 

  [3]Durante a primeira etapa da pesquisa, operou-se com a hipótese de que o 

anticatolicismo era inexistente nos EUA, porque lá as lutas religiosas eram contra outros 

inimigos. Houve outros inimigos, mas o catolicismo foi um deles. Viu-se, também no 

decorrer da pesquisa, que o anticatolicismo é ainda mais antigo: é puritano. 

  [4]MULLINS, E.Y. Os axiomas da religião; uma nova interpretação da fé batista. 

Tradução de J.W. Shepard. 3ª ed. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1955, p. 66, 67. 

Reparagrafização nossa. 

  [5]O neologismo ("evangelicista") é aqui cunhado para se evitar o (terrível) 

"evangelical", no singular, ou "evangelicais", no plural. O tempo decidirá por sua 

aceitabilidade ou não. 

  [6]Dependendo de sua matriz, esses movimentos podem ser exógenos ou endógenos. 

Os exógenos são de tendência sincretista, surgidos fora do cristianismo, mas que podem (ou 

não) incorporar algumas de suas percepções. Como exemplos, podem ser mencionados os 

Meninos de Deus, a Meditação Transcendental, a Teosofia, a Yoga, a Fraternidade 

Rosa-Cruz, etc. Os endógenos são tendências religiosas no interior do cristianismo e de 

igrejas estabelecidas, mas que não se transformam em seitas por continuarem como espécies 

de frentes amplas, perpassando por igrejas diferentes. Como exemplos, podem ser 

relacionados o ecumenismo, o fundamentalismo protestante, a renovação carismática 

(renovação espiritual para os protestantes brasileiros), a teologia da libertação, a teologia da 

missão integral, etc. Cada um destes movimentos diz ao mesmo tempo sim à tradição em que 

inscrevem, atualizando-a, e não a uma sedimentação que pretende negar. Por isso, perpassam 

as igrejas, as denominações e as seitas. Assim, por exemplo, o carismatismo segue uma 

tradição, cuja fonte pode ser buscada no período pós-apostólico, e nega o racionalismo da 

vivência religiosa. O neo-missionarismo se nutre de uma característica marcante dos 

cristianismos (a mentalidade expansionista) e, no caso latino-americano, de uma 

auto-afirmação de denominações que se aburguesam, numa (impensada) inserção no 

terceiro-mundismo (os objetos de missões tornam-se sujeitos); tudo isto sem falar na 

necessidade de um crescimento numérico interno que ultrapasse o meramente vegetativo. O 

ecumenismo cresce na esteira da preocupação com a unidade e nega o isolacionismo como 

expressão maior da fé cristã. O fundamentalismo exacerba o conservadorismo e subordina a 

razão à fé. A propósito, no interior ou à margem do fundamentalismo, mas como parte de um 

movimento, existem muitos pequenos grupos de encontro que se reúnem em casas e/ou 

lugares improvisados, numa recusa à noção de igreja organizada; alguns destes grupos 

recusam até ser chamados por um nome. Não são uma seita, pelo menos num primeiro 

momento; não constituem uma denominação, porque são locais e de membresia transitória. 

De qualquer modo, fazem parte de um movimento. 

  [7]Em relação ao cristianismo, são exógenas se surgem de fora, e endógenas, se se 

nutrem de suas doutrinas. Podem ser considerar como seitas exógenas a Igreja Messiânica 

Mundial, a Igreja da Unificação (moonismo), etc. Seitas endógenas são o Adventismo de 

Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, o Rastafarianismo, etc. 

  [8]Cf. ABUMANSSUR, Edin Sued. Quem são os outros. Em: LANDIM, org. Sinais 



dos tempos; igrejas e seitas no Brasil. Rio de Janeiro: ISER, 1989, p. 22-26. 

  [9]TROELTSCH, E. The social teaching of the christian churches. New York: 

Harper & Row, 1960. A primeira edição inglesa é de 1931 (Macmillan). 

  [10]CAMPOS, Roberto. Prefácio a MERQUIOR, José Guilherme. O liberalismo 

antigo e moderno. Trad. Henrique de Araújo Mesquita. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1991, p. 13. 

  [11]Cf. Hobhouse, Leonard. Liberalism. Citado por SCHAPIRO, J. Salwin. 

Liberalismo; su significado e historia. Buenos Aires: Paidós, 1965, p. 7. 

  [12]MERQUIOR, José Guilherme, op. cit., p. 15. 

  [13]Cf. SMITH, David G. Liberalismo. Em: Enciclopédia Internacional de las 

Ciencias Sociales. Bilbao: Aguilar, 1975, v. 6, p. 579-584. 

  [14]Cf. BARROS, Roque Spencer Maciel de. Introdução à filosofia liberal. São 

Paulo: Grijalbo, 1971, p. 27. 

  [15]Cf. a conceituação de BRAMSTEAD-MELHUISH. Citado por MACEDO, 

Ubiratan. Situação do liberalismo no século XX. Rio de Janeiro, mss, 1995, p. 1. 

  [16]Cf. BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., p. 17-78. 

  [17]BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., p. 17-78. 
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Testamento (2ª ed.: 1966), entre outros, todos publicados pela editora oficial dos batistas, a 

Casa Publicadora Batista, depois Juerp. 

  [413]Analisando crenças católicas. Rio de Janeiro: Juerp, 1957. 181p. O livro 

conheceu várias edições. 

  [414]A lista também desse autor é imensa: O papa escravizará os cristãos (1967); A 

Senhora Aparecida; outro conto do vigário (1969); A Senhora de Fátima (1969); O 

Vaticano e a Bíblia (1969); Poder-se-á confiar nos padres? (1969); O ecumenismo e os 

batistas (1972); Os cursilhos da cristandade por dentro (1973), entre muitos outros, todas 

publicados pela Caminho de Damasco. 

  [415]Cf. REIS PEREIRA, José dos. História dos batistas no Brasil, 1882-1982. Rio 

de Janeiro: Juerp, 1982, p. 70. 

  [416]Parte da história deste período está contada por algumas testemunhas, em: 

SHAULL, Richard. De dentro do furacão; Richard Shaull e os primórdios da Teologia da 

Libertação. Rio de Janeiro: Cedi, 1985. 222p. Os testemunhos são de Rubem Alves, Jovelino 

Pereira Ramos, Julio de Santa Ana e Waldo César. Como parte de uma coletânea de textos do 



próprio Shaull está: "Entre Jesus e Marx: reflexões sobre os anos em que passei no Brasil" (p. 

183-210). A crônica da Conferência do Nordeste está em Cristo e o processo revolucionário 

brasileiro. Recife: Confederação Evangélica do Brasil, 1962. 129p. 

  [417]BRAGA, Erasmo. Pan-americanismo: aspecto religioso; o relatório e 

interpretação do Congresso de Ação Cristã na América Latina reunido no Panamá de 10 a 

19 de fevereiro de 1916. Nova York: Sociedade de Preparo Missionário, 1916, p. iv. 

  [418]Como pedagogo, Braga ficou conhecido por uma série de cartilhas destinadas 

ao uso no ensino fundamental, publicadas a partir de 1919. Sua proposta era a de uma 

educação centrada no educando, para que este possa construir "sobre fundamentos 

inabaláveis a verdadeira democracia". (Cf. BRAGA, Erasmo. Religião e cultura. São Paulo: 

União Cultural, 1944, p. 146.) Renovador da literatura didática no Brasil, segundo Lourenço 

Filho, propôs alguns princípios educacionais que iam além da pedagogia norte-americana, 

cuja influência assumiu. 

  [419]BRAGA, Erasmo. Citado FERREIRA, Júlio Andrade. Profeta da unidade: 

Erasmo Braga, uma vida a descoberto. Petrópolis: Vozes; Rio de Janeiro: Tempo e Presença, 

1975, p. 140, que não indica com precisão a fonte. 

  [420]Cf. BRAGA, Erasmo, GRUBB, Kenneth G. The Republic of Brazil; a survey of 

the religious situation. Londres: World Dominion Press, 1932, p. 36. O protestantismo 

"coloca seus aderentes em posição de superioridade intelectual e moral, com relação aos 

indivíduos de igual capacidade e colocados nas mesmas circunstâncias, aos quais falta a 

disciplina espiritual dada pelo Evangelho". Além da evolução para a democracia que 

propicia, cria o "espírito individualista, tão característico das sociedades em que influi o 

livre-exame". (BRAGA, Erasmo. Panamericanismo..., p. 57.) Vem daí o seu suspiro 

laveleyeano: "Se a influência evangélica, ausente do berço da América Latina, na conquista, 

se tivesse definitivamente implantado aqui por ocasião da independência das colônias, 

provavelmente outra seria a história das democracias ibero-americanas". A grandeza de uma 

nação "coincidirá com a sua posição relativa à liberdade religiosa, de direito e de fato, e com 

a amplitude com que o evangelismo tenha penetrado o espírito e influído na alma da nação". 

(Cf. BRAGA, Erasmo. Panamericanismo..., p. 47. Luciano Lopes anota que "a conseqüência 

mais natural da liberdade religiosa é a liberdade política, pois a psicologia de um povo influi 

logo na organização do governo". (Cf. LOPES, Luciano. Cristo e os problemas sociais do 

Brasil. Rio de Janeiro, [e.a], 1945, p. 162. 

    

  [421]Cf. BRAGA, Erasmo, GRUBB, Kenneth G. The republic..., p. 41. Ele prega a 

unidade cristã. Por isto lamenta a formação, no interior do protestantismo, de um espírito 

sectário, "muito anti-romanista". Cf. BRAGA, Erasmo. Panamericanismo..., p. 57. 

  [422]O que falta ao continente latino-americano é "um elemento profundo e vital que 

nem as origens históricas de sua cultura nem a criação de democracia lhe comunicaram -- 

aquela energia dinâmica que opera por contágio de caráter por caráter, aquele amor que 

abrasa sem consumir, aquele poder que por contato limpava outrora os leprosos, comunicava 

vida aos mortos, aquela redenção e aquela liberdade que só existem, onde estiver o Espírito 

de Deus". Cf. BRAGA, Erasmo. Panamericanismo..., p. 193, 195, 200 e 201. 

  [423]BRAGA, Erasmo. Panamericanismo..., p. 46. Reparagrafização nossa. Isto fará 

da América Latina outro continente, cujo destino é inseparável do cristianismo. Precisamos 

experimentar Jesus Cristo pessoalmente e entregar-lhe "os nossos corações e com eles o 

destino da América". É ato de patriotismo pregar o Evangelho, no afã de persuadir os 

brasileiros a receberem esta influência moral e religiosa. Em função disto, todos estão 



conclamados "a orar e a agir pelo advento do Reino de Deus". BRAGA, Erasmo. Religião e 

cultura..., p. 28, 93. 

  [424]Segundo Braga, essas aspirações são: "responsabilidade moral, na solução dos 

problemas de conduta individual e social"; "unidade espiritual em face das divergências 

ditadas por exigências dogmáticas" e "obrigação de execução fiel do mandamento de Cristo: 

`Ide e fazei discípulos'". Cf. BRAGA, Erasmo. Religião e Cultura..., p. 28. 

  [425]BRAGA, Erasmo. Panamericanismo..., p. 200. 

  [426]LOPES, Luciano. Cristo e os problemas sociais do Brasil..., p. 84. 

  [427]JULIO C. NOGUEIRA, 1933. Citado por REILY, A. Duncan, op. cit., p. 231. 

  [428]Hino 439, original de missionário. Todos os hinos batistas aqui citados são do 

Cantor Cristão, publicada pela Juerp, com múltiplas reedições. A utilizada aqui é a 59ª, de 

1990. A análise da teologia protestante dos batistas a partir das suas canções já é comum 

entre os estudiosos brasileiros, especialmente Rubem Alves e Antonio Gouvêa Mendonça. 

  [429]Hino 548, traduzido. 

  [430]Um estudo sobre a amplitude deste anticatolicismo na imprensa batista 

brasileira é feito por AZEVEDO, Israel Belo de Azevedo. A palavra marcada... 

  [431]A. TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE, 1883. Citado por REILY, A.D., op. cit., 

p. 133. 

  [432]Hino 186, traduzido. 

  [433]Em "Protestantismo e repressão", Rubem Alves chega a reproduzir o clássico 

quadro (p. 133) 

  [434]Hino 396, traduzido. 

  [435]Hino 477, traduzido. 

  [436]Hino 207, traduzido. 

  [437]Hino 478, traduzido. 

  [438]Hino 484, original de missionário. 

  [439]Hino 285, traduzido. 

  [440]LANGSTON, A.B. B. O princípio de individualismo em suas expressões 

doutrinarias; ou um exame dos alicerces das crenças baptistas. Rio de Janeiro: Casa 

Publicadora Baptista, 1933. 145p. 

  [441]Declaração de FÉ das Igrejas Batistas no Brasil, 1884. Transcrito em FORD, 

S.H. A origem e historia dos baptistas. Introdução de J.R. Graves e tradução de Zacharias 

Clay Taylor. 2ª ed. Philadelphia: Sociedade Baptista Americana de Publicação, 1886. 

Trata-se da Confissão de fé de New Hampshire (1833), traduzida e largamente utilizada no 

Brasil desde 1884. 

  [442]Hino 243, traduzido. 

  [443]BRASIL PRESBITERIANO, maio de 1962, citado por ALVES, Rubem A., op. 

cit., p. 223. O grifo é nosso. 

  [444]ÁLVARO REIS, 1913. Citado por REILY, A. Duncan, op. cit., p. 230. 

  [445]Hino 432, original de missionário. 

  [446]Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Rio de Janeiro: Juerp, 

1986, p. 19. Esta é a primeira Confissão de fé batista elaborada no Brasil para comemorar o 

centenário da denominação no país. 

  [447]Hino 437, traduzido. 

  [448]Para uma síntese da presença da Bíblia na América Latina, ver AZEVEDO, 

Israel Belo de. As cruzadas inacabadas; introdução à história da igreja na América Latina. 

Rio de Janeiro: Gêmeos, 1980, p. 96-97, com a bibliografia aí indicada. 



  [449]A informação de é de RIBEIRO, Boanerges, op. cit., p. 106, que acrescenta ter 

sido esta uma iniciativa do missionário congregacional Robert Kalley, no Rio de Janeiro. 

  [450]Como: Sentença de excomunhão e sua resposta, do ex-padre João Manuel da 

Conceição (presbiteriano), A igreja romana à barra do evangelho e da história, do 

missionário Richard Holden (congregacional), e As Bíblias falsificadas, de Antonio Pedro de 

Cerqueira Leite (presbiteriano). 

  [451]LIMA, Delcyr de Souza. Doutrinas batistas. Rio de Janeiro: Juerp, 1992, v. 1, p. 

8. 

  [452])Anais da CBB, 1994, p. 513. 

  [453]Uma síntese da mentalidade político-econômica do período pode ser vista em 

CHAUNU, Pierre. A América e as Américas. Trad. Manuel Nunes Dias. Lisboa: Cosmos, 

1969, p. 237-295. 

  [454]Delcyr de Souza Lima define salvação como "o ato praticado pela misericórdia 

e pelo poder de Deus que consiste em resgatar [o pecador] da dominação de Satanás, das 

trevas, da morte, da perdição e transportá-lo para o reino de Deus". Cf. LIMA, Delcyr de 

Souza, op. cit., p. 42. 

  [455]Este foi um padrão na América Latina. Cf. AZEVEDO, Israel Belo de. As 

cruzadas inacabadas..., passim. 

  [456]KIDDER, Daniel P. Reminiscências de viagens e permanência no Brasil. Trad. 

Moacir N. Vasconcelos. São Paulo: Martins/Edusp, 1972, p. 247 e 255. Kidder escreveu: "A 

menos que alguma força moral muito mais poderosa que as até aqui empregadas atue sobre 

grandes massas da população brasileira, torna-se impossível prever-se quando terminarão as 

freqüentes desordens" (p. 255). 

  [457]Para uma história desta investida, ver BANDEIRA, Moniz. Presença dos 

Estados Unidos no Brasil; dois séculos de história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1978, p. 80 e seguintes. 

  [458]Aliás, a origem dos batistas é motivo de disputa entre os próprios batistas, por 

razões apologéticas. Esta, porém, não é a única disputa. O surgimento da primeira igreja 

batista nos Estados Unidos também tem sido disputado; o mesmo ocorre, como se verá, em 

relação ao Brasil. Essas disputas são reveladoras do modo batista de pensar sua história. De 

um lado, alguns pesquisadores batistas entendiam ser válido o ano em que teve início a igreja 

batista de colonos norte-americanos, em Santa Bárbara: 1871. Do outro lado, estavam o que 

defendiam o ano de 1882, quando os missionários da Junta de Missões Estrangeiras da 

Convenção Batista do Sul dos Estados fundaram a igreja de Salvador. 

  [459]Annual of Southern Baptist Convention, 1851, p. 11. 

  [460]Annual..., 1859, p. 48. 

  [461]Annual..., 1859, p. 51. 

  [462]Este procedimento granjeou-lhe alguma animosidade em certos setores da 

sociedade, temerosos de uma possível rebelião escrava, o que explica um artigo contra 

Bowen publicado no Diário do Rio de Janeiro. Chegou, por isto a ser detido. Ainda cheio de 

planos, inclusive o de abrir uma escola regular, Bowen teve que deixar o país pelos mesmos 

motivos que o fizeram sair da África: as seqüelas da malária, que o levariam a se internar 

mais tarde num manicômio à falta de melhor meio de tratamento. Recebeu seu passaporte em 

7 de fevereiro de 1861. 

  [463]Para a história de Bowen no Brasil, consultar suas cartas e os seus Papers, 

organizados por Cecil Robertson, e também REIS PEREIRA, José dos. História dos batistas 

no Brasil. Rio de Janeiro: Juerp, 1982, além de ANTUNES DE OLIVEIRA, Betty. Centelha 



em restolho seco. Rio de Janeiro: edição da autora, 1985. 

  [464]TAYLOR, Z.C. Autobiography, mss., passim. 

  [465]CRABTREE, A.R. Historia dos baptistas no Brasil. Rio de Janeiro: Casa 

Publicadora Batista, 1937, p. 41. Ver também o Annual..., de 1880. 

  [466]Annual..., 1880. 

  [467]Para uma biografia, ver ANTUNES DE OLIVEIRA, Betty. Antonio Teixeira de 

Albuquerque. Rio de Janeiro: edição da autora, 1982. 117p. 

  [468]Como nos EUA, aqui também houve uma marcha para o oeste, comandada pela 

Junta de Missões Nacionais, dirigida em seus tempos de glória por um norte-americano. 

Embora aqui não houvesse uma "fronteira", o lugar missionário de eleição eram os índios e 

os moradores das regiões centro-oeste, nordeste setentrional e norte. Com o fenômeno da 

urbanização, os batistas tentaram criar uma entidade para coordenar da evangelização das 

cidades, mas a experiência malogrou, primeiro porque esta era uma tarefa executável pela 

igreja local e segundo porque as cidades próximas não representavam o mesmo fascínio do 

sertão distante. 

  [469]Esse número está subestimado, pois praticamente todas as convenções estaduais 

têm seus seminários. 

  [470]Os batistas norte-americanos, através da Foreign Mission Board, contribuíram 

com US$ 129 mil, dos quais 94% destinados a projetos especiais dos seminários. 

  [471]Cf. Princípios batistas. Rio de Janeiro: Departamento de Escolas Dominicais da 

Convenção Batista Brasileira, 196?, p. 14. 

  [472]Para uma síntese histórica destes seminários, ver KEY, Jerry Stanley. Educação 

teológica. Em: MEIN, David (coord.). O que Deus tem feito..., p. 115-175. 

  [473]Cf. capítulo anterior. 

  [474]KEY, J.S., op. cit.,, p. 192. 

  [475]É preciso registrar que há outras entidades nacionais (como a União Feminina e 

a Junta de Juventude, entre outras) e estaduais (como a Convenção Batista Mineira, por 

exemplo) que também publicam livros. 

  [476]Cf. KEY, J.S., op. cit., p. 255. 

  [477]Para a história do jornal, ver AZEVEDO, Israel Belo de. A palavra marcada... 

  [478]De alguns títulos só foi possível a obtenção do seu título. Sobre aqueles que 

conheceram outras edições é possível mais dados. 

  [479]Trata-se de um livrete autobiográfico e apologético. 

  [480]O livro seria publicado posteriormente pelos presbiterianos. 

  [481]HOVEY, Alvah. A religião e o estado; proteção ou aliança? imposto ou 

isenção? Tradução e adaptação de Z.C. Taylor. Introdução de Honório Benedicto Ottoni. 

Bahia, Typographia Evangelica Baptista, 1889. 

  [482]Trata-se de livro que reúne artigos de polêmicas publicadas na imprensa 

secular. 

  [483]Este opúsculo foi republicado até 1951. 

  [484]Cf. ANTUNES DE OLIVEIRA, Betty. Antonio Teixeira de Albuquerque, o 

primeiro pastor batista brasileiro. Rio de Janeiro: edição da autora, 1982. Sintetizado também 

em ANTUNES DE OLIVEIRA, Betty. Centelha em restolho seco..., p. 123-127. 

  [485]Sobre o livro de Ford, Ginsburg escreveu em 1921: "Depois da Bíblia, este livro 

tem sido um esteio principal na maioria das igrejas batistas brasileiras. A tradução não é das 

melhores, o argumento histórico pode não ser o mais moderno, mas o livro tem sido um meio 

de edificar as jovens igrejas na 'fé que uma vez foi dada aos santos', e tem desenvolvido uma 



irmandade batista que pode se orgulhar de sua história e que está ciosa de seus privilégios e 

feitos". GINSBURG, S.L. Um judeu errante no Brasil. Trad. Manoel Avelino de Souza. Rio 

de Janeiro: Juerp, 1970, p. 72. A primeira edição do livro é de 1931. 

  [486]Sobre sua participação no Cantor Cristão, cf. ICHTER, Bill H. Vultos da música 

evangélica no Brasil. Rio de Janeiro: Juerp, 1967, p. 65-72. 

  [487]Cf. REIS PEREIRA, José dos. História dos batistas: 1882-1982. Rio de 

Janeiro: Juerp, 1982, p. 42-44. Sobre sua contribuição à hinódia, cf. ICHTER, Bill H., op. 

cit., p. 73-79. 

  [488]Em 1994, estavam fora de catálogo em 1994. 

  [489]Cf. AZEVEDO, Israel Belo de. A palavra marcada..., p. 54-61. 

  [490]O juízo, corretíssimo, está em BELL, Lester C. Factors influencing doctrinal 

developments among the Brazilian baptists. Citado por REIS PEREIRA, José dos, op. cit., p. 

102. 

  [491]No catálogo ainda em 1994. 

  [492]Este é caso para a doutrina da perseverança dos santos. Taylor era calvinista 

estrito, neste ponto. Cf. "É possível a perda da salvação?" (195?), "A salvação do crente é 

eterna" (3ª ed.: 1955). Ele polemizou também com Jorge Buarque Lyra (A mesa batista -- 

1946). 

  [493]No catálogo ainda em 1994. Para esta lista, servimo-nos do levantamento feito 

por nosso aluno João Marcos M.P. de Oliveira (Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil 

-- 1978). 

  [494]No catálogo ainda em 1994. 

  [495]Evidentemente, há muito de impressionismo nestas escolhas. Essas impressões 

foram se registrando na mente do pesquisador pela contemplação e consulta aos livros da 

biblioteca do seu pai, que fazia comentários sobre os livros e tinham a sua lista (inconsciente) 

de "prediletos". Registraram-se também a partir de sua experiência como usuário e 

funcionário da biblioteca do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil por 15 anos. 

Entram aqui também os trabalhos que já desenvolveu sobre alguns autores. 

  [496]Mitologia dupla. Rio de Janeiro: Juerp, 1971. 266p. Trata-se de uma terceira 

edição. 

  [497]A lista de livros desse autor é prolífica e não se exaure aqui: Já têm os suicidas 

direito às missas (1955); Não será o purgatório mero "conto do vigário"? (1956); Por que 

também não casam os padres (1957); Será mesmo racional o culto das imagens (2ª ed., 

1957); Não bastará a Bíblia somente? (1960); Os livros apócrifos à luz da razão e do Novo 

Testamento (2ª ed.: 1966), entre outros, todos publicados pela editora oficial dos batistas, a 

Casa Publicadora Batista, depois Juerp. 

  [498]"Retorno ao cristianismo" (195?) e "O celibato à luz das Escrituras" (2ª ed.: 

1956), entre outros.  

  [499]A lista também desse autor é imensa, da qual se dão aqui alguns: O papa 

escravizará os cristãos (1967); A Senhora Aparecida; outro conto do vigário (1969); A 

Senhora de Fátima (1969); O Vaticano e a Bíblia (1969); Poder-se-á confiar nos padres? 

(1969); O ecumenismo e os batistas (1972); Os cursilhos da cristandade por dentro (1973), 

entre muitos outros, todas publicados pela Caminho de Damasco. 

  [500]Os principais pensadores dessa corrente, marginal no meio batista, são: Lauro 

Bretones, David Malta Nascimento, Mário Barreto França, Himain Correia Lacerda e Hélcio 

da Silva Lessa. Sobre o movimento, cf. RIBEIRO, Antonio Carlos Silva. A bandeira 

arriada: uma análise da teologia social proposta por Diretriz Evangélica, de 1949 a 1951. 



Rio de Janeiro, 1983. 107p. (Monografia de bacharelato -- Seminário Teológico Batista do 

Sul do Brasil) 

  [501]Tiveram boa circulação seu "Manual de doutrinamento" (1952), "Esteio da 

verdade" (1952) e "Meu bazar de idéias" (1958). 

  [502]Entre seus livros, podem ser mencionados: "Tão grande salvação" (1978), "O 

mundo, a carne e o diabo" (1991), "Andai nele" (1979), "A escatologia do Novo Testamento" 

(1983), "Alegrai-vos no Senhor" (1984), "Justiça social e a interpretação da Bíblia" (1984), 

"Disciplina na igreja" (1983), "Adoração bíblica" (1987). 

  [503]Ele publicou: "Aguilhões de Deus" (1964), "Um romance em cada canto" 

(1972), "E o dilúvio aconteceu" (1973), "Inerrância da Bíblia" (1974), "A razão da 

esperança" (1976), "Púlpito à sombra da cruz" (1977), "Cátedra e púlpito" (1979), "A 

superioridade da religião cristã (1991). 

  [504]A maioria destes livros fornecerá elementos para o entendimento da teologia 

batista, como se verá no próximo capítulo. 

  [505]Embora não publicado pelos batistas, mas pelos metodistas, esta novela foi 

leitura influente entre os batistas, como, de resto, entre todos os protestantes de missão. A 19ª 

edição do livro é de 1992. Os batistas publicaram a partir dos anos 20 várias edições de uma 

versão resumida preparada por L.P. Leavel. 

  [506]Trata-se do maior best-seller entre os batistas, embora seu autor seja 

congregacional. A primeira edição da novela nos EUA é de 1896 e, no Brasil, de 1945; a 

última é de 1991. 

  [507]Suas informações tornaram-se padrão especialmente entre pastores e 

professores da Escola Dominical. Junto às estantes, figuravam lado a lado a Bíblia, o 

dicionário e a revista da Escola Dominical. A primeira edição de Davis foi publicada pelo 

Centro Brasileira de Publicidade, mas com ampla circulação entre os batistas, que 

começaram a publicá-lo nos anos 50. 

  [508]Este Seminário foi objeto, algumas vezes, da crítica de abrigar em seu corpo 

docente professores "modernistas". Por isso, seu corpo docente preparou sua declaração, 

subscrita por todos os professores como condição para permanecer nos quadros da 

instituição. 

  [509]Cf. REIS PEREIRA, José dos, op. cit., p. 75. 

  [510]A expressão é de Delcyr de Souza Lima e sintetiza bem um tipo de preocupação 

dos que se consideram na "trincheira" desta defesa. Ele chegou a editar um jornal -- o "Brasil 

batista", cujo dístico era: "em defesa da sã doutrina". O periódico se considerava uma 

"trincheira" na luta contra o "modernismo". Tendo deixado a Juerp, à qual voltaria 

posteriormente, fundou uma editora. 

  [511]O Jornal Batista, de 12.11.1942, p. 1. Citado por AZEVEDO, Israel Belo de. A 

palavra marcada..., p. 230. 

  [512]O Jornal Batista, de 26.9.1940, p. 1. Citado por AZEVEDO, Israel Belo de. A 

palavra marcada..., p. 231. 

  [513]Em forma de livro, o axioma está cristalizado em SOREN, João Filson. O 

ensino religioso nas escolas. Rio de Janeiro: Amora, 1949. 

  [514]Sobre o radicalismo, ver MARTINS, Mário Ribeiro. O radicalismo batista 

brasileiro. Recife, 1972. (Tese de Mestrado -- Seminário Teológico Batista do Norte do 

Brasil). Cf. MESQUITA, Antônio Neves. História dos baptistas do Brasil, de 1907 até 1935. 

Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1940, p. 161-191; cf. também REIS PEREIRA, J., 

op. cit.,, p. 113-121, com as referências bibliográficas aí indicadas. A propósito, em sua 



história, Reis Pereira acha que a "questão radical" freou o crescimento numéricos dos 

batistas. 

  [515]Os livros são: "É possível a perda da salvação?" e "A salvação do crente é 

eterna". 

  [516]CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. A doutrina do Espírito Santo: 

parecer da Comissão dos Treze. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1963, p. 17. 

  [517]Entre os livros sobre a controvérsia, podem ser consultados, principalmente: 

CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. A doutrina do Espírito Santo: parecer da 

Comissão dos Treze...; ASSIS, Ader Alves. Pioneirismo e neopioneirismo; cem anos de ação 

missionária em Minas. Belo Horizonte: Convenção Batista Mineira, 1989; FERNANDES, 
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