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RESUMO

Em  princípio,  resgatar  a  tradição  radical  batista  remete  ao  ideário  libertário  dos
primórdios da modernidade, por assumir como princípio identitário a liberdade de consciência
e por não adotar visões ortodoxas de religião e política, contribuindo com sua parcela para a
secularização  ocidental.  É  um dos  poucos  grupos  radicais  que  sobreviveu,  embora  tenha
adquirido novos contornos ao longo da modernidade,  em muitos aspectos distintos de seu
início, mas em alguma medida ainda evidenciam que são herdeiras de uma tradição puritana
radical. Associada a novos valores,  torna-se  presença marcante na identidade religiosa e
cultural  dos EUA, onde a partir  de seu ideário democrático vivenciaram uma experiência
religiosa e secular, que procuramos detectar nas afinidades entre essas esferas religiosas e
políticas. Tais representações, adaptadas à nova conjuntura, penetram em sua maior área de
missão, o Brasil, construindo uma identidade própria. Buscamos perceber os batistas, norte-
americanos  e  brasileiros,  no  contexto  de  construção  das  repúblicas,  enfatizando
representações  e  apropriações  religiosas  de  sua  democracia,  destacando  mecanismos  de
adaptação  dessa  tradição  religiosa-política.  A  discussão  temática  da  democracia  batista
evidencia como esses discursos estavam imbricados e nos remete a uma reavaliação do papel
da religião na democracia moderna. Revisitamos assim teorias clássicas (Weber, Tocqueville),
além da História Cultural. Nesse sentido, a investigação amplia a compreensão de processos
distintos de emergência das democracias republicanas norte-americana e brasileira, aqui com
a  relevância  do  resgate  de  uma  dimensão  pouco  explorada  de  práticas  democráticas  no
período. Este estudo comparativo lança luzes sobre o debate crítico  entre  a velha ordem
moderna dos primórdios e a democracia moderna  do final do século XIX e XX, a partir de
aspectos  de  uma  abordagem  contemporânea,  com  questões  relativas  à  construção  de
identidades religiosas, minorias e tolerância, suscitando ainda uma discussão sobre os limites
e  possibilidades  da  convivência  entre  as  diversas  formas de  liberdade  de expressão,  com
especial foco nos conflitos entre liberdade religiosa e política. A necessidade de ampliar o
conhecimento sobre os batistas e suas representações da democracia pode resultar em melhor
compreensão da ordem moderna e seus valores. Essa perspectiva é o esforço deste trabalho.

Palavras-chaves: Batistas;  Democracia;  Representações;  Identidade  Religiosa;

Protestantismo; Estados Unidos da América; Brasil.



ABSTRACT

At first,  to think about  the radical  baptist  tradition,  remit us to the idealism  of the
beginnings of modern times, for considering as a principle the freedom of consciousness and
not  adopting  orthodox  visions  about  religions  and  politics,  contributing  to  occidental
secularization.  It is one of the fewest religious radical groups  that survived, although it has
acquired new aspects through out modernity, different in many aspects from its beginning, but
somehow still shows its heritage from the radical puritan tradition. Associated to new values,
it becomes a remarkable presence in the religious and cultural identity of the USA, where
from its democratic ideal had a religious and secular experience, which we try to detect in the
similarities between the religious and political spheres. Such representations, adapted to the
new conjuncture, pass through their major mission area, Brazil, acquiring a proper identity.
We search to understand the north American and Brazilian baptists,  in the context of the
republic  construction,  emphasizing  the  mechanisms  of  adaptation  of  this  religious  and
political tradition. The discussion of the baptist democracy shows how these speeches were
related and remit us to a new consideration of the religion role in the modern democracy. We
visit again classical theories (Weber, Tocqueville), beyond Cultural History. In this way, the
investigation enlarges the comprehension of distinct processes of emergence of the republican
democracies  in  the USA and Brazil,  in  this  present  work with the important  rescue of  a
dimension not so studied of democratic practices of that period. This comparative study spots
the  critical  debate  between  the  old  modern  order  in  the  earliest  times  and  the  modern
democracy of the end of the XIX and XX centuries,  from the aspects of a contemporary
approach,  with questions  related to the construction of  religious  identities,  minorities and
tolerance, arising a discussion about the limits and possibilities of the converse among the
various forms of liberty of expression, with special focus on the conflicts between religious
liberty and political liberty. The need to enlarge the knowledge about the baptists and their
representations of democracy may result in a better comprehension of the modern order and
its values. This perspective is the effort of this present work.

Keywords:  Baptists;  Democracy;  Representation;  Religious  Identity;  Protestantism;  United

States of America; Brazil.
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rigor de seus princípios pela marcha cotidiana da sociedade em
cujo  seio  viviam,  os  puritanos  procuraram  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
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INTRODUÇÃO

Um olhar para a tradição batista remete à modernidade em construção. Não há como

falar de modernidade sem abordarmos as ideias inovadoras, pressupostos éticos que passaram

a fazer parte das marcas dos Novos Tempos, como a  liberdade de consciência e o consequente

individualismo e ideário democrático, que faziam parte do núcleo central de seitas radicais da

época (séculos XVI a XVII), como as seitas batistas. Um momento em que era indissociável

elaborar os diferentes discursos sem o viés da religião, embora de uma maneira bem distinta

do  período  anterior,  pois  sua  ação  resulta  num certo  racionalismo  e  num  processo  sem

precedente de secularização.

Os  batistas  surgem com maior  expressão  no  contexto  revolucionário  inglês  (século

XVII), também herdeiros do movimento anabatista do século XVI, que migrou para o Novo

Mundo e se tornou, posteriormente, presença marcante na identidade religiosa e cultural dos

EUA, destacando-se, portanto, como um modelo de puritanismo que, além de associado a

valores  modernos, liberais, é também de viés radical.1

O ideário  batista é um recorte específico de temas mais amplos da historiografia geral,

como se pode perceber  nas  linhas  preliminares  e  no breve balanço historiográfico  logo a

seguir, ao destacar o papel das seitas religiosas na gênese da modernidade enquanto elemento

preponderante  no  processo  de  racionalização  ocidental,  no  qual  as  seitas  batistas  são

pontuadas por Weber, além de vários historiadores, destacando marcos do período moderno,

nos quais estão envolvidos diretamente o protestantismo e suas variantes.

Partindo  dessa  perspectiva,  o  nosso  objeto  de  estudo  foi  percebido  como  um  dos

elementos  e  protagonistas  da  Revolução  Inglesa.  Ao  analisar  a  Revolução  Inglesa,  Hill2,

embora não se atenha ao estudo mais específico em torno dos batistas, com sua análise dos

movimentos radicais presentes na Revolução Inglesa de 1640-1660, em O Mundo de Ponta-

cabeça, bem como na recente obra, A Bíblia Inglesa,  acaba por lançar significativas luzes

neste tema, ao situar os batistas entre as seitas radicais religiosas que consideravam a Igreja

Anglicana  estatal  uma  efetiva  forma  de  opressão  sobre  as  camadas  pobres.  Esta  crítica

abrangia desde o comportamento do clero até a elaboração de ideias extremamente radicais

1 Além do clássico de WEBER,  A ética protestante e o  espírito  do capitalismo.  SKINNER;  BRACKNEY;
HEWITT; AZEVEDO; MENDONÇA; TEIXEIRA; SILVA;
2 HILL.  C.  O Mundo de ponta cabeça: Ideias  radicais durante a Revolução Inglesa de 1640.  São Paulo:
Companhia das Letras, 1987.
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para  a  época.  Ideias  estas  que  estavam  ao  lado  das  radicais  propostas  igualitárias  e  o

questionamento da propriedade privada e da monarquia por segmentos populares como os

levellers, diggers, ranters.

O que chama atenção, além da radicalidade das ideias, é a constatação do autor de que

é impossível estabelecer diferenciação entre o que é política, religião e ceticismo no século

XVII,  uma  vez  que  os  domínios  já  estavam  imbricados,  conclusão  pouco  usual  entre

abordagens economicistas.

“o período de 1645 e 1653 foi marcado por enorme contestação, questionamentos e
reavaliação de tudo”, referindo-se às velhas crenças, velhas instituições e valores,
resumida  na  citação  do  líder  Digger,  Gerrard  Winstanly:  “o  velho  mundo  está
rodopiando como pergaminho no fogo”3.

O  autor  inova,  mostrando  ainda  as  diferentes  alternativas  de  projetos  no  processo

revolucionário, inclusive uma revolução nos moldes subversivos dos radicais, defendida pelas

classes populares alijadas do poder. Até então havia apenas dois enfoques para a Revolução:

uma análise marxista que procurava dar ênfase à ascensão da burguesia, e uma segunda leitura

produzida  pela  historiografia  de  corrente  liberal,  a  qual  era  concebida  enquanto  uma

“Revolução Gloriosa”, concomitante ao objetivo de tentar captar as transformações sociais

nesta conjuntura da Revolução Inglesa.

Hill  argumenta sobre as contribuições amplas que esse tipo de análise proporciona, de

resgate  de  ideias  subversivas  à  ordem na  época  da  Revolução  Inglesa,  elaboradas  pelas

camadas populares, pois além de trazer a possibilidade de novas interpretações sobre o fato,

amplia  a  compreensão  da  sociedade,  na  medida  em  que  “as  ideias  são  reveladoras  das

sociedades que as originam”.  

As origens  da tradição  batista  revelam,  de  fato,  a  surpreendente força dessas  ideias

religiosas e políticas dos radicais separatistas do século XVII, aliadas às heranças religiosas

que remontam aos primórdios da modernidade4. Os batistas e os  quakers são as seitas que

sobreviveram na América, assim esperamos identificar traços dessa presença no Novo Mundo

e  nos  novos  arranjos  para  a  sobrevivência  da  seita  batista,  onde  vai  lançar  as  raízes  da

democracia batista, que vem a ser o enfoque que pretendemos dar à temática: pensar o ideário

batista exatamente a partir de sua marca identitária, a democracia batista, que vai florescer

3 HILL. C. op. cit. p.15
4 SKINNER, As fundações do pensamento político moderno. 1996. pp. 331-362
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junto com o protestantismo em geral na América do Norte, como já assinala Tocqueville, em

A democracia na América. 

 A propósito,  é fundamental perceber a América do Norte entre dois mundos, o velho de

um  lado  e  o  novo  de  outro,  neste  intenso  período  histórico,  e  mais  especificamente,

compreendê-la como herdeira da modernidade inglesa, caracterizada, entre outros aspectos,

pela  pluralidade  de  experiências  políticas  e  relativismo  religioso.  A Nova  Inglaterra  é,

portanto, marcada por uma herança cultural múltipla ao associar ao mesmo tempo diferentes

tradições  que remontam aos  primórdios  da modernidade,  trazendo influências  desses  dois

mundos que emergem enquanto espaço de novas possibilidades, na medida em que articulam

vários elementos como o puritanismo e seitas radicais, o liberalismo clássico e iluminista,

despertando, portanto, interesse.5

É  evidente,  para  muitos  historiadores,  que  esse  ideário  batista,  junto  com  o

protestantismo de variados matizes que se insere no contexto de formação da nação norte-

americana no início do século XVII, passa por um intenso processo de ressignificação de seus

símbolos,  ao  longo  do  período  moderno6,  interagindo  com  as  crescentes  demandas  de

transformações políticas, sociais e econômicas e, por conseguinte, refletidas nas dimensões da

cultura.

Um olhar para o protestantismo norte-americano, no qual o pluralismo já é contemplado

pela  historiografia,  ainda  deixa  evidente  o  problema da  invisibilidade  da  tradição  batista,

enquanto importante variação no puritanismo, de viés radical, o que remete à história cultural,

principalmente para o contexto brasileiro. Vislumbramos, assim, a possibilidade de construir

uma parcela da história do protestantismo não só a partir de uma perspectiva tradicional, mas

privilegiando eventos marginais nos moldes atuais de uma História Cultural.  

Portanto, a temática também remete, em princípio, a uma ampla discussão em torno da

abordagem culturalista e dos recentes desdobramentos epistemológicos e metodológicos da

historiografia, que resultaram em significativas mudanças nos estudos historiográficos a partir

da Escola dos Annales, com novas perspectivas e abordagens7. 

Uma expressiva corrente historiográfica emerge dessas mudanças, a História Cultural,

onde a religiosidade, sobretudo, passa a ser analisada a partir de diferentes perspectivas, não

5 KARNAL, Estados Unidos da Colônia independência. São Paulo: Contexto, 1990, p. 22.
6 Há uma produção historiográfica acerca dessa abordagem do protestantismo americano, cf. seguintes autores 
constates na bibliografia: Azevedo, 196, p. 108; G. Mendonça; P. Velásques; Teixeira; Hewitt, entre outros.  
7 VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
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institucionalizada, mas a partir de uma visão  de baixo, de uma ótica popular e novas leituras,

gerando um movimento de temas revisionistas do qual a temática das Reformas Religiosas é

fruto.  Tal  discussão  repercutiu  nos  trabalhos  historiográficos  resultando  em  diferentes

enfoques da temática referente ao protestantismo e suas variantes, embora coincidindo sobre o

propósito  da  relevância  de  tais  estudos  para  a  compreensão  dos  tempos  modernos  e  em

articulação com as várias dimensões da vida. 

Algumas referências revisionistas nos estudos sobre protestantismo que contribuíram

mais diretamente para o presente estudo, encontramos em Karnal8, com a reformulação de

vários pontos de vista equivocados em torno do processo de colonização e independência

norte-americana, que relativiza modelos ao agregar componentes culturais.

 A  obra  de  Baylin,  As  origens  ideológicas  da  Revolução  Americana,  reconhece

diferentes tradições, que influenciaram direta e indiretamente na formação do pensamento da

geração revolucionária, entre as quais as ideias religiosas radicais. Na perspectiva de que a

religião  cumpre  diferentes  funções,  encontramos  na  historiografia  neomarxista  E.  P.

Thompson,  em  A  Formação  da  Classe  Operária  Inglesa,9 trabalhando  a  questão  dos

movimentos  religiosos  que  eclodiram  na  conjuntura  da  Inglaterra  pré-industrial,  onde

reconhece  que  o  metodismo  serviu  tanto  para  os  capitalistas  quanto  para  os  operários

discutirem o poder político e o poder religioso. 

Nesse discurso,  a  análise  da religião e  religiosidade assume,  a  partir  de então,  uma

posição de evidência entre os objetos de estudos históricos centrados em abordagens culturais,

pois  surge como expressão direta  da cultura,  portanto histórica e  culturalmente situada,  e

segundo  Chartier:  “As  estruturas  simbólicas  passam  também  a  ser  analisadas  enquanto

interação entre os vários elementos constitutivos da cultura ao longo dos variados contextos

culturais.”10 Assim, o atual enfoque adotado pelos estudos da religião surge como alternativa

viável para as análises que pretendem revelar a diversidade cultural. 

Sobre a questão das práticas e representações, o mesmo Chartier, na obra Entre práticas

e representações, associa o conceito de representação11 à função de atribuir sentido às práticas

sociais, na medida em que o conceito de representação está associado à construção de imagens

8 KARNAL, Leandro. Op. cit.
9 THOMPSON, E. P.  “O Poder Transformador da Cruz” in: A formação da classe Operária Inglesa.
10 CHARTIER,  Roger.   A História  Cultural  entre  práticas  e  representações. Lisboa/Rio  de  Janeiro:  Difel
Bertrand Brasil, 1990. p. 23. 
11 Id., id. p. 17
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sobre  si  mesmo ou  acerca  do  outro,  “as  percepções  do  social  não  são  de  forma  alguma

discursos  neutros,  produzem  estratégias  e  práticas  sociais”....  Ressalta  os  embates  de

representações  que  são  fundamentais  para  compreensão dos  mecanismos  de  luta,  visando

impor seus valores e concepções. Por isso é ainda indissociável do conceito de classe, como

visto  nos  dois  contextos  analisados.  Para  compreender  a  forma  como essas  comunidades

entendem esse imaginário religioso e o aplicam em suas práticas, adotamos os conceitos de

representação e apropriação, de Chartier.12

Um dos grandes desafios atuais da historiografia é o resgate de novos sujeitos e objetos,

repensando-os a partir de novos conceitos e paradigmas, o que resulta quase sempre em novas

respostas  e  interpretações  diferenciadas  da  historiografia  positivista.  Ao  redimensionar  a

relação entre as esferas religiosas e as condições materiais, pretende-se um contraponto às

análises economicistas. N. Davis em sua obra Culturas do Povo, 1975, inova buscando captar

as singularidades e multiplicidades do universo religioso da França pré-capitalista no contexto

maior  das  guerras  religiosas  da  Europa e  o  processo  de  construção dos  signos  e  valores

religiosos, a partir de uma visão cultural que compara católicos e protestantes da sociedade

francesa.

O acesso às leituras dos temas relacionados à religiosidade, em especial as abordagens

culturalistas,13 propiciaram uma  (re)descoberta  e  inquietações  em relação  ao  potencial  de

transformação da religião, pois as mesmas reiteram que há uma outra razão para além das

causas políticas, econômicas e sociais, atuando no sentido de provocar transformações nas

sociedades modernas.  Não obstante a religião tenha assumido esse papel transformador,  o

importante é destacar que o mesmo propõe uma nova perspectiva de análise da realidade, ao

pontuar a influência das características culturais na formação da interpretação científica de

determinadas questões sociais, como pontua pensadores da cultura a partir de Weber. 

 Pensar as origens e consolidação dessa seita radical até se transformar em denominação

na América do Norte é também refletir sobre a modernidade em construção, como vimos no

início, assim, religião e política se apresentam aqui imbricadas, vários estudos atestam este

pensamento,  ao reconhecer  nos  fundamentos  do pensamento  moderno,  a contribuição  dos

princípios protestantes nesses processos.14 

12 CHARTIER, Roger. op. cit.
13 Como  Nathalie Davis,  Bernard  Bailyn,  Leandro  Karnal,  Sellers,  Jean  Delumeau,  entre  outros e  E.  P.
Thompson e Christopher Hill (neo-marxistas).
14 Cf. análises de Max Weber, para explicar o processo secularização na civilização ocidental (seguindo essa
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 Todavia,  essa  face  libertária  desse  segmento  radical  do  puritanismo  é  geralmente

negligenciada quando retratada na historiografia corrente, quando de sua inserção na América,

onde o projeto revolucionário  é diluído no conceito de puritanismo clássico e dos valores

liberais. No entanto, parece ser possível distinguir essas particularidades no novo contexto.

A polissemia do conceito puritanismo se presta a um debate em torno do seu sentido

real, embora, frequentemente, na historiografia o conceito de puritanismo adquiria um sentido

universalmente associado à ideia de um conservadorismo reacionário, e era percebido como

um bloco monolítico e idêntico no protestantismo, perdendo seus particularismos.

Traçado  introdutoriamente  o  perfil  dessa  importante  parcela  do  protestantismo  que

chegou à América do Norte e plasmou múltiplas experiências no bojo de sua trajetória e ao

longo do processo de construção da nação americana, tentaremos refletir sobre a forma como

este  protestantismo de viés  radical  se perpetuou em solo americano, estando presente nos

marcos de fundação da nação e sua expansão em solo brasileiro, destacando as apropriações e

mecanismos de adaptação que esse viés religioso-político adotou em cada um dos contextos. 

É evidente que não procuro resgatar toda essa trajetória dos batistas por mais de um

século nos EUA, procuro sim, as ideias que melhor exprimem a identidade batista no contexto

específico da construção da república. Entendemos que é essencial nesta pesquisa analisar

como se deu a construção da identidade batista em solo norte-americano e posteriormente

brasileiro,  a partir  das representações batistas e dessa vivência religiosa nas comunidades,

percebendo como essas duas comunidades religiosas reagem a esse discurso,  onde elas se

aproximam e divergem, o que traz à tona a questão das representações e apropriações desse

ideário, isto é, como o compreenderam e colocaram em prática no seu cotidiano.

Assim,  a  delimitação  do  tema  é  a  seguinte:  a  pesquisa  está  inserida  no  período

cronológico da  “Revolução Americana”, último quartel do século XVIII e, para o Brasil, fins

do século XIX e início do XX, marcos significativos para a proposta da pesquisa, que vem a

ser o contexto de construção das repúblicas dos EUA e Brasileira, respectivamente. Diante

disso,  é  fundamental  assinalar  que  o  aporte  metodológico  que  melhor  se  adequa  a  esta

pesquisa é o da História Cultural, a partir da abordagens específicas da História das Religiões

e  religiosidades  e,  em  alguma  medida,  dialoga  com  a  nova  História  Política,  além  de

fundamental abordagem metodológica da História Comparada, sem a qual a análise do objeto

lógica de interpretação,  embora não haja unanimidade quanto a isso, quando consideramos a  perspectiva pós-
estruturalista) e Skinner, ideias radicais nos fundamentos do pensamento político moderno.
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em questão ficaria incompleta.

Com relação ao aporte teórico-metodológico, abordamos, portanto, o ideário batista em

uma  perspectiva  da  história  cultural,  quando  destacamos  suas  especifidades,  devido  à

reelaboração do mesmo pelas culturas norte-americana e brasileira e, aliada à metodologia

comparativa,  que  mostra-se  a  mais  adequada  para  melhor  compreensão  do  fenômeno

proposto, ao pretender estabelecer uma comparação dos princípios, das práticas e da visão de

mundo dos batistas em dois espaços-tempos diferentes: EUA e Brasil, ambos no contexto de

construção de suas respectivas Repúblicas, compartilhando um imaginário comum, mas em

uma  perspectiva  comparativa.  Abre-se  assim  a  possibilidade  de  iluminação  recíproca  ao

compreender  as  apropriações  do  ideário  político-religioso  realizadas  por  estas  sociedades,

pontuando as semelhanças e diferenças do fenômeno e reconhecendo as singularidades15 .

 Tal  modelo é pautado em Bloch, “Duas sociedades com certa contiguidade espacial e

temporal” e,  embora  não  se  trate  de  sociedades  sincrônicas,  mas  relacionadas  de  certa

maneira,  ao  influenciar  e  partilhar  o  mesmo ideário  batista  e  democrático.  A abordagem

comparatista é a diferenciadora,16 adotada por Weber, uma vez que o ideário político-religioso

batista  deve  ser  analisado  a  partir  de  variáveis  previamente  destacadas.  Em  ambas  as

comunidades batistas dos EUA e do Brasil, visando compreender os elementos diferentes em

cada  realidade.  Aliado  ao  método  da  concordância,  nos  moldes  de  Tocqueville,

individualização de aspectos comuns em contextos diferentes, ocasionando a experiência de

fenômenos paralelos de acordo com Mayer.17

Consideramos ainda fundamental a abordagem comparativa de  Jürgen Kocka,18 Theda

Skopol e Somers,19 na medida em que remetemos a análise em uma perspectiva mais ampla da

história da reforma protestante, democracias modernas e processos culturais relacionados aos

estados modernos, expansão capitalista dos EUA, e processos culturais resultantes da relação

cultura e política.   

Diante  da  riqueza  do  objeto  proposto  pela  pesquisa,  optamos  por  delimitá-lo  nos

discursos e práticas da democracia batista, por ser a marca identitária mais expressiva dessa

15 Segundo historiografia da História Comparada - Assunção, Neyde Thelml e Regina C. Bustamante, Mayer,
Charles S.   
16 Cf. tipologia de Charles Tilly e método comparativo em Charles S. Mayer. 
17 MAYER, Charles S. La Storia Comparada Studia Historica: Historia Contemporânea, v. 10-11, 1992-1993.
pp. 12, 13.
18 KOCKA, J. Comparison and beyond. History and Theory, 2003.
19 SKOPOL, T.  SOMERS, 1980, pp. 174-197.
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denominação20 protestante. Portanto, um importante objetivo aqui é perceber o sentido e a

maneira de ser batista, dentre tantos significados do puritanismo americano, à luz da cultura

norte-americana e brasileira, enfatizando representações e apropriações político-religiosas da

democracia  batista  no contexto  de construção da república,  a  partir  de uma interpretação

própria  das  comunidades  batistas  e  de  suas  experiências  democráticas,  destacando

mecanismos  de  adaptação  dessa  tradição  religiosa-política  advinda  da  redefinição  de

contextos.

 Tendo a compreensão  a priori de que a categoria  cultura está intimamente ligada à

ideia de diferença, e sua articulação com contextos históricos específicos, que segundo Peter

Burke, “no contexto de condições sociais diferentes, as estruturas simbólicas produzem uma

multiplicidade de representações fragmentadas e diferenciadas”21. Essa relação entre cultura e

sociedade é amplamente difundida nos clássicos da História Cultural,  que reagem contra a

ideia de superestrutura, pois a cultura consegue resistir às pressões sociais, ou mesmo que

molda a realidade social, assim o interesse maior é pela história das representações.22

 É necessário notar que o recorte temático proposto e sua problematização nos leva a

analisar os batistas sob dois aspectos: no contexto da dinâmica interna das comunidades, e em

seguida, pensar o sentido produzido por este discurso, na medida em que o discurso batista,

assim como suas práticas, são historicamente construídos, ao elaborar representações próprias

da democracia batista que, por sua vez, possibilitam a construção de identidades específicas.

Para tanto, partimos da análise dos conceitos de democracia, o individualismo, a liberdade (de

consciência política e religiosa) e separação entre Estado e igreja. 

 Dessa  maneira,  procuramos  perceber  as  estratégias  para  essa  construção,  como os

modos de pensar,  atitudes dos membros e discursos capturados através das atas,  sermões,

produção  escrita  e  produção  impressa  institucionais  destas  comunidades  batistas,  e  em

especial submetendo à metodologia específica da Análise do Discurso. Partindo destas fontes,

temos  como  expectativa  analisar  a  identidade  batista  na  perspectiva  das  práticas  e

representações, entendendo a construção destas representações enquanto estratégia cultural de

20 Denominação refere-se à associação voluntária de organização livre, a partir de representação das bases.
Igreja desestatizada de acordo com convicções pessoais. (MENDONÇA, 1995) cf. H.B. Cavalcante, na área de
missão as denominações competem entre si pela aderência dos fiéis na forma de mercado religioso aberto, apoio
exclusivo do poder.
21 BURKE, Peter. Op.cit., p. 240.
22 Id., Id., p. 249.
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adaptação e/ou  tradução,  nos  moldes  da  abordagem dos  Estudos  Culturais23,  produzindo

múltiplas identidades batistas. Assim, tal temática suscita a importante questão dos processos

de construção de identidades e conceito de relativismo cultural. 

As últimas décadas têm nos colocado diante de uma proposta de leitura da cultura não

mais a partir  de um postulado universal,  mas da multiplicidade,  reconhecendo o papel da

mesma nas transformações sociais, substituindo a visão globalizante, típica da modernidade e

do  Iluminismo,  que  desconsideravam o  fato  de  que  a  racionalidade  não  é  a  mesma nos

distintos grupos sociais, o que não implica negar a importância da ciência moderna, mas sua

ênfase naquele contexto nos dados quantitativos e na exatidão mesmo nas Ciências Humanas,

a  partir  de  uma  percepção  Positivista  e  eurocêntrica.  Por  outro  lado,  reconhecemos  ser

imprescindível o método científico e o aparato teórico-metodológico para a construção de

análises científicas, o que garante o caráter de ciência nessas áreas humanas. 

 O  papel  privilegiado  da  cultura  na  atualidade  percorreu  um  longo  caminho  até

conquistar este status  e foi  resultado de um processo no qual pensar em uma perspectiva

culturalista não é hoje apenas uma exigência da Antropologia, outros domínios das Ciências

Humanas já levam a sério e têm reconhecido alguns desses equívocos amplamente difundidos

na  época  moderna,  dos  quais  evidencia-se  o  ideal  de  uniformidade  na  racionalidade  e  o

irreversível processo de secularização, que culminaria com o fim da religião. O século XX

assistiu à falência desses pressupostos em inúmeros eventos.

 A saída  para  este  equívoco  moderno  foi  buscar  respostas  na  cultura.  Expressivas

mudanças, desde a guinada cultural deflagrada por Geertz, em sua obra  Interpretação das

Culturas, que procura dar ênfase na singularidade das culturas e no papel desempenhado pelo

relativismo cultural  na  destruição  do etnocentrismo.  Nesse  sentido,  a  partir  da  Escola  de

Annales,  os  estudos  historiográficos  passaram  a  incorporar  estas  novas  perspectivas  de

estudos e, mais recentemente, as reflexões contemporâneas em torno da cultura e da política

em suas  mais  diversas  vertentes  (multiculturalismo,  estudos  culturais,  pós-colonialismo e

comunitarismo),  ao  combater  justamente  esse  universalismo  nas  leis,  cultura  e  vontade

hegemônica, presentes nos estados liberais e nas sociedades modernas.

A proposta do presente estudo será a de pontuar questões que  analisem o papel da

23 Autores fundamentais para a análise de identidades: Chatterjee, conceito de adaptação, S. Hall, a categoria
tradução (para o estudo relativo a  minorias) e Walzer.  
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religião  em  uma  abordagem  simbólica,  e  aqui  exploramos  o  legado  de  Weber24 e  sua

compreensão da religião a partir de uma visão contextual, ao destacar a temática das crenças

puritanas ascéticas especificamente enquanto elemento preponderante na gênese do processo

de racionalização, na sociedade moderna ocidental em particular. Elegemos aspectos dessa

teoria  ao perceber  que a  mesma procura focalizar  o  impacto  de tais  crenças  na realidade

circundante, não questionando o sentido fenomenológico e essencialista das mesmas25, o que

corresponde à expectativa deste estudo, que é apresentar alguns ângulos e significados da

ação  efetiva  de  uma  das  facetas  desse  ascetismo  –  as  seitas  batistas  e  as  respectivas

consequências no âmbito político.

 Seguindo esse mesmo fio condutor, associamos a análise de Tocqueville, que adota a

mesma lógica para esse modelo religioso no Novo Mundo, embora enfatize o processo de

democratização moderna decorrente do mesmo, contida na obra  A Democracia na América,

em lugar da ênfase weberiana no processo de secularização. 

Esta perspectiva de estudo tem seu ponto de partida no legado desses teóricos para situar

nosso  objeto  na  comparação  e  na  análise.  Exploramos  temas  que  resgatam  as  teorias

weberiana  e  de  Tocqueville,  iniciando  com o  destaque  das  seitas  puritanas  ascéticas,  na

medida em que identificamos as comunidades batistas como um dos modelos para ambos os

estudos,  isto  é,  um estudo  de  caso  relacionado  às  teorias  em questão,  embora  não  haja

preocupação por parte dos referidos autores em análises específicas de tais seitas.26 Quanto ao

tema, Weber trata das seitas batistas em capítulo específico, enfatizando, além dos batistas,

outros segmentos radicais com perfil semelhante. Nesse sentido, essa associação aqui proposta

é uma perspectiva nova.  

Uma importante expectativa e hipótese geral  para o presente estudo é a possibilidade de

pensar  o  ideário  batista  contribuindo  como uma das  bases  culturais  significativas  para  a

construção  e  divulgação  da  cultura  democrática  moderna,  em especial  a  norte-americana,

resgatando  sua  tradição  libertária  dos  primórdios  da  modernidade,  enquanto  herdeiros  de

24 Basicamente no sentido de crenças e representações que dão base para seu texto da  Ética Protestante e o
Espírito do Capitalismo, e a obra Economia e Sociedade para a análise.
25 Cf.  Weber,  que  não  se  ocupa  com a  questão  da  essência  da  religião,  mas  das  condições  e  efeitos  de
determinado tipo de ação comunitária compreendida somente a partir das vivências. Economia e Sociedade, pp.
279, 280. 
26 Em Tocqueville nenhuma preocupação nesse sentido, um pouco mais em Weber. O primeiro apenas reconhece
inúmeras seitas diferentes no culto, mas com o mesmo espírito da religião moral, deveres e costumes. (GOUVÊA
Celeste Porvir p. 69). O segundo faz uma referência geral às seitas batistas, especificando as grandes ramificações
desse ascetimo radical. (calvinistas, batistas etc.) WEBER, A Ética Protestante. pp. 101-109.
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seitas anabatistas e radicais  (séc. XVI e XVII), e ao mesmo tempo, compartilhando valores da

modernidade.27 Do mesmo modo,  no  Brasil  verificamos  a  tentativa  de  implantação e  sua

posterior adaptação, que, de um modo mais sutil, concorreu para as primeiras experiências

democráticas no âmbito da sociedade civil.

Um olhar para a herança batista que está inserida na modernidade desde os primórdios

pelo compromisso evidente  de seus  princípios  fundantes  com os  postulados de liberdade,

ênfase no indivíduo e na democracia, (retomamos aqui teses de Weber e Skinner) como já

havíamos comentado acima, por conseguinte, mostra-se um tema interessante para a análise

da democracia  moderna e,  ao mesmo tempo,  paradoxalmente,  para a  atual  abordagem de

estudo  crítico  à  democracia  liberal  moderna,  moldada  pelo  multiculturalismo  e  estudos

culturais  a partir  da desconstrução e  ressignificação de conceitos  modernos universalistas,

pois, ao mesmo tempo que essa tradição representa a “velha” ordem moderna dos primórdios,

abre  luzes  para  as  discussões  e  ajustes  decorrentes  da  crítica,  na  medida  em que  possui

elementos que possibilitam também essa rediscussão, uma vez que atribui às suas instâncias

internas  a  possibilidade  de  uma  constante  revisão  de  seus  posicionamentos,  pois  estão

fundamentados em princípios e não dogmas solidificados, e também por trazer em seu bojo

heranças distintas. 

 Esta perspectiva é um importante diferencial na presente pesquisa, ao perceber que o

ideário  batista  pode  ser  um  ponto  de  convergência  entre  essas  análises  de  afirmação  e

contestação da ordem moderna.

A pesquisa está dividida na seguinte disposição: 

Na primeira parte – Capítulo 1:  Batistas: uma tradição radical na América do Norte,

pretendemos estudar a trajetória dos batistas, pontuando suas origens e sua relação com os

primórdios da modernidade, enquanto copartícipe das seitas religiosas libertárias e separatistas

dos começos dos tempos modernos,  para então compreender o ideário batista  inserido no

contexto de construção da república norte-americana, percebendo as estratégias de adaptação,

ao afinar seu discurso à democracia moderna e ideário liberal naquele contexto específico,

evitando  os  anacronismos.  Portanto,  nesse  sentido,  encontramos  diferentes  significados  e

práticas dos princípios da democracia batista, como a ideia de liberdade de expressão religiosa

e política, individualismo, igualdade e separação do Estado e da Igreja, aparecendo com novas

ênfases, arranjos e adaptações que melhor traduzem as afinidades com o contexto em que se

27 Cf. TEIXEIRA, M.; AZEVEDO, I.; SKINNER, Q.; MENDONÇA, A. G. (ver referências bibliográficas).
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inserem.

Por conseguinte, há uma possibilidade de perceber os elementos de afinidade entre as

representações das esferas religiosas e políticas. Nesse sentido, discutiremos a questão nos

reportando ao conceito de  Afinidade eletiva,28 como uma importante categoria para análise

desta questão, na qual é possível pensar a interação entre diferentes dimensões e signos da

cultura,  já apresentada na abordagem culturalista e amplamente desenvolvida ao longo do

trabalho, em especial nos subcapítulos das Representações da democracia radical na América

do Norte e Representações da democracia batista brasileira. Podemos pensar em um processo

de intertextualidade em ambos os contextos, na medida em que as representações políticas

democráticas  e  republicanas  interagiam  com  o  ideário  político-religioso  batista

(representações democráticas batistas), a partir da análise de discurso que contempla aspectos

de intertextualidade e extratextuais. 

Na segunda parte – Capítulo 2: A missão batista no Brasil, abordamos a inserção da

denominação  batista,  de  origem  norte-americana,  em  sua  maior  área  de  missão,  dando

destaque às  representações  e  práticas  democráticas  das  comunidades  batistas  presentes  no

complexo campo sociocultural brasileiro. Enfatizamos sua relação com o contexto histórico,

enquanto faceta cultural do projeto modernizador defendido por segmentos da elite brasileira.

Assim,  é  relevante  a  análise  das  representações  da  democracia  batista  brasileira  em

perspectiva com as representações políticas da República, dadas as afinidades, uma vez que

ambos os ideários, religioso e político, tem suas matrizes importadas dos EUA. A ênfase neste

capítulo é perceber as possibilidades da experiência democrática que ficaram obscurecidas

pela  situação  de  minoria  religiosa  e  de  gueto  a  que  foi  relegada  num  campo  religioso

majoritariamente católico, mesmo num estado republicano laico.

Posto  que  a  dinâmica  do  microcosmo das  comunidades  e  ideário  importado são  os

mesmos,  consideramos,  assim,  os  mesmos  conceitos  de  liberdade,  individualismo,

democracia,  igualdade,  princípio  de  separação  entre  igreja  e  Estado  presentes  nessas

representações  democráticas  brasileiras  também  neste  ambiente,  embora  haja  algumas

adaptações e traduções desse imaginário político-religioso. Cabe ressaltar aqui a consciência

de  condição  adversa  na  sociedade  brasileira  e  de  minoria  religiosa,  bem distinta  de  sua

matriz, contudo, nossa defesa é que houve essa experiência democrática. 

Portanto,  a  análise  conclusiva  encontra-se  nos  dois  subcapítulos:  inicia  com  o

28 Cf. Max Weber,  A Ética protestante e o espírito do capitalismo, e releitura de Michel Lowy,  Redenção e Utopia.
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questionamento Ser batista ou brasileiro?, e encerra com Uma perspectiva comparativa do

ideário  batista.  Aqui  nosso  intuito  é  dar  conta  da  temática  central,  que  é  reconhecer  a

contribuição do ideário batista enquanto uma das bases para a construção e divulgação da

cultura democrática moderna, especialmente nos EUA, além de rastrear os elementos de sua

herança radical dos primórdios da modernidade. Tentamos ainda perceber o grau de afinidade

do ideário democrático entre as esferas religiosa e política, avaliando que elementos desse

ideário foram relevantes para cada contexto particularmente, que permite verificar diferentes

encaminhamentos da democracia batista nos EUA e Brasil,  o que provavelmente pode ser

explicado  por  este  componente  da  afinidade,  em  maior  ou  menor  escala,  entre  as

representações  democráticas  batistas  e  as  representações  presentes  no  ideário  político

republicano das referidas sociedades. 

 Destaque ainda é a construção dessa identidade religiosa pensada a partir do ideário da

democracia  batista  em duas  diferentes  realidades.  Isso  se  dá  com base  na  percepção  da

emergência  de  novas  identidades  e  diferenças  advindas  da  redefinição  de  seus  contextos,

possibilitando a sua permanência e expansão naqueles contextos específicos já apresentados.

A análise pretende dar ênfase às diferentes possibilidades da Denominação Batista nos

diversos contextos, na medida em que o projeto democrático dessa identidade religiosa parece

conter  elementos  assimilados  da  ordem moderna  liberal,  mas  também elementos  de  suas

raízes  radicais  que  possibilitaram  sua  adequação  ao  contexto  multicultural  da  sociedade

brasileira  e  que,  ao mesmo tempo,  fornece elementos  para a  análise  de possibilidades  de

projetos democráticos republicanos na atualidade.

Presença  marcante  na  identidade  religiosa  e  cultural  dos  EUA,  onde  é  a  maior

denominação cristã,29 e já consolidada no protestantismo histórico brasileiro ao longo de mais

de um século, e que segundo dados fornecidos pelo Diretor da Aliança Batista Mundial, o

brasileiro Fausto Aguiar de Vasconcelos, representa cerca de 43 milhões de pessoas em todo o

mundo,  a  herança  batista  ainda  suscita  debates  em  questões  atuais  como  democracia,

secularização, tolerância e direitos das minorias, questões identitárias e de novas identidades

religiosas.  Assim,  procuramos  apresentar  ao  lado  de  algumas  análises  tradicionais,  novas

reflexões que o tema tem despertado, questionando algumas dessas verdades cristalizadas,

sem pretensão de criar uma nova teoria, mas com o intuito de elucidar pontos importantes que

até então passaram despercebidos, na tentativa de compreender melhor uma das facetas desse

29 BRACKNEY, William H. Baptist Life and Thought.  Valley Forge: Judson Press, 1998. p. 437.
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amplo espectro puritano, tão diferente da visão tradicional com a qual tem sido analisado, de

forma homogênea, e relegado seu viés radical, que sempre esteve presente na história moderna

da Inglaterra e dos EUA e em sua área de missão –  o Brasil. 

Embora o puritanismo seja largamente estudado, e alguns defendam sua influência na

identidade  cultural  norte-americana,  há  uma  lacuna  considerável  quando  abordamos  as

especificidades das denominações que compõem o espectro puritano que o presente trabalho

procura preencher. Tais textos se revelam pouco críticos, impossibilitando a percepção das

particularidades. A investigação da democracia batista constitui uma possibilidade de ampliar

a  compreensão da  questão  da  democracia  americana  e,  com este  estudo  comparativo  em

microescala de sua base sociocultural, discutir questões atuais, como assinalamos acima. 

Outrossim, o presente estudo tem sua relevância em nosso contexto, por resgatar uma

dimensão pouco explorada das representações e práticas democráticas presentes em nossa

cultura, dada a situação de minoria religiosa, embora  instalada num estado laico. Portanto,

ajuda a desvendar uma parcela significativa do protestantismo brasileiro e compreender os

desdobramentos do mesmo.  Assim, esse tema traz à tona uma série de abordagens para a

compreensão do momento  atual,  preenchendo lacunas  na  historiografia  e  possibilitando a

ampliação  de  temas  relevantes,  tanto  para  o  debate  acadêmico,  ao  introduzir  novas

abordagens, assim como por sua relevância social.

Portanto, a pertinência de estudos culturais no âmbito da religião constitui-se hoje uma

urgência  para  a  compreensão  de  problemas  atuais,  como  o  surgimento  do

neofundamentalismo, que teve seu ápice no atentado de 11 de setembro, em Nova York. Outro

exemplo visível diz respeito ao fracasso dos movimentos democráticos nos moldes ocidentais

em países que fizeram parte da primavera árabe e o ressurgimento de movimentos racistas no

sul dos EUA, ligados a Ku Klux Klan, que também provam, mesmo em países democráticos, o

ressurgimento do fantasma da intolerância.

 Os recentes atentados em Paris, na sede do jornal satírico Charlie Hebdou, suscitaram

novamente a discussão sobre o conflito entre liberdade  de expressão e liberdade de religião,

uma  vez  que  a  legislação  francesa  já  proíbe  a  exibição  em locais  públicos  de  símbolos

religiosos,  pois  as  charges  sobre  o  profeta  Maomé  levaram à  reação  de  grupos  radicais.

Podemos questionar se sempre houve esse conflito entre liberdade religiosa e de expressão, e

entre liberdade de religião e liberdades democráticas. O presente estudo nos ajuda a rever
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preconceitos sobre um tema ainda tão atual.

Apresentação do Corpus Documental: 

Partindo  de  uma  nova  perspectiva  de  documento,  Bloch,  nos  Annales,  com  o

alargamento da concepção de fonte histórica, o trabalho de crítica das fontes não se reduz à

questão de verdadeiro ou falso, mas privilegia outros aspectos, como o processo de produção

do  texto,  a  capacidade  de  fornecer  vestígios  do  passado,  independentemente  do  suporte

privilegiado (caso do documento na tradição positivista).30  Importante é a noção de que na

pesquisa histórica não são as fontes, os vestígios do passado, que determinam o problema, são

as  perguntas,  os  questionamentos,  os  deflagradores  de  qualquer  pesquisa  no  campo  das

ciências sociais, enquanto conhecimento científico.31

Segundo a metodologia da documentação e tipologia das fontes históricas propostas por

Aróstegui, temos a seguinte análise do corpus documental: trata-se de fontes intencionais, e

em alguma medida não intencionais, culturais, escritas em língua original, narrativas (críticas,

memórias, anais, cronologias) e administração privada. Ainda cabe ressaltar que para os EUA

são, em grande parte, fontes editadas na forma direta (microfilmagens) e indiretas. Trata-se de

publicação de fontes documentais e narrativas pelas instituições batistas dos EUA e Brasil. A

maior parte produzida na segunda metade do século XIX, coincidindo com o movimento da

História erudita e edições de fontes históricas (auge do positivismo). 

É expressiva a produção de fontes editadas e produção historiográficas partir de fontes

diretas  com  intenção  de  perpetuar  a  memória  pela  American  Baptist  Historical  Society

(ABHS) e a  Backus Historical Society, além da  Philadelphia American Baptist Publication

Society (ABPS),  que foi a responsável pela organização  do livro de Atas da  Philadelphia

Baptist Association, considerada a primeira Convenção Batista na América. Especificamente a

respeito da Primeira Igreja Batista da América, em Providence, para o acesso às atas da igreja

local, temos a fonte direta publicada sob o título de Baptists in Early North America, que em

seu segundo volume abrange exatamente todas as atas do período estudado, e foi publicada no

ano de 2013. Tal possibilidade de pesquisa só se concretizou devido a esta recente publicação.

Já no trabalho  Baptist Life and Thought temos, além de fontes diretas trabalhadas sobre os

30 MUSLOW, Alon. Desconstruindo a História. Cap. 8. O processo metodológico e a documentação histórica.
Petrópolis: Vozes, 2009.
31 ARÓSTEGUI, J. A pesquisa histórica. Teoria e Método. Bauru: Edusc, 2006.
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batistas,  atas  e  a  repercussão  de  seu  relacionamento  com  as  demais  denominações  e

organismos sociais no período, que também constituiu-se em importante fonte.

Principalmente no que tange à abordagem das fontes, é importante ressaltar esses limites

das mesmas para esta pesquisa, em especial com referência ao contexto dos EUA, pois essa

documentação encontra-se na forma indireta, em boa parte, embora tenha encontrado fontes

diretas; mas nenhum problema maior inviabilizou a pesquisa, uma vez que também houve

disponibilidade de materiais em novo suporte, como a internet. Nesse sentido dispomos de

uma importante fonte para o caso dos EUA, atas originais da Philadelphia Baptist Association

digitalizadas e disponibilizadas pela Universidade de Princeton - 100 anos, 1701 a 1801, das

quais  recortamos  o  período  indicado.  Cabe  ressaltar  que  a  análise  dessa  fonte  não  foi

exaustivamente trabalhada, uma vez que predominam questões institucionais que fogem do

escopo do trabalho.

Em  relação  ao  Brasil  existe  uma  certa  desproporção,  no  que  tange  às  fontes

disponibilizadas em ambiente virtual, no entanto, recentemente foram digitalizadas as edições

d'O  Jornal  Batista,  órgão oficial  da  denominação.  Quanto  às  publicações  de  cunho

denominacional, tivemos o acesso facilitado através de obras editadas pela Juerp (Junta de

Educação Religiosa e Publicações) da Convenção Batista Brasileira. 

  O problema do acesso às atas da igreja local foi resolvido com a possibilidade de

investigação de séries de atas em acervos locais, dessa forma, visitamos diretamente o arquivo

da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e da Igreja Batista do Garcia, em Salvador, e

foram consultadas as atas do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil.

 Destacamos que a biblioteca do referido Seminário dispõe de boa parte do acervo

batista  por  ser  instituição  fundada  pelos  missionários  norte-americanos,32 bem  como  o

Departamento Cultural da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e Arquivos da Convenção

Batista Brasileira e da Junta de Missões Nacionais, onde tivemos a oportunidade de participar

da organização do acervo de mais de 90 anos.

Também a incorporação de novas abordagens, como a Análise do Discurso,33 associada

à escola francesa fundada por Michel Pêcheux, que contempla aspectos essenciais, tais como:

características  formais  do  texto  e  relações  intertextuais  e  extratextuais,  circunstâncias  de

produção, de composição, lugar social e geográfico, que  já estão sendo utilizadas, a fim de

32 Junta de Richmond, em 1908 com 80 mil títulos, grande parte oriunda da Convenção Batista do Sul dos EUA.
33 BRANDÃO, H. N. Introdução à análise do discurso. Campinas: Unicamp, 2004.
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que  a  problematização  das  fontes  produzam sentidos  ao  adotar,  especialmente,  a  análise

narrativa e retórica, em especial na perspectiva de Perelman34, que representa uma retomada

da antiga arte de persuadir, a retórica em seus fundamentos, enquanto estudo da argumentação

a partir da análise de enunciados em seus contextos. Assim, a argumentação é um tipo de

relação discursiva que liga um ou vários argumentos para se chegar a uma conclusão, sem

pretensão de demonstrar critérios de validade e veracidade. Também a utilização de obras que

permitem o  acesso  ao  contexto  histórico  da  época  no  Brasil,  já  apresentadas  no  quadro

teórico, é um bom recurso. 

Embora  quase  não  haja  uma  produção  historiográfica  específica  que  nos  permita

dialogar proficuamente, a recíproca não é verdadeira no tocante à disponibilidade de fontes. É

significativo  o  volume  e  a  diversidade  de  documentos  produzidos  pelas  Associações  e

Convenções das Igrejas Batistas dos EUA e do Brasil,  que contêm atas, correspondências,

relatórios e série de dados estatísticos e fontes primárias microfilmadas da documentação dos

períodos históricos referidos,35 conforme atestam as fontes diretas que dão conta da trajetória

dos batistas nos dois contextos, embora grande parte deste corpo documental significativo se

encontre restrito ao círculo dos batistas36,  e aqui no Brasil  não se encontrem reunidas em

centros que viabilizem a pesquisa, mas dispersas em várias instituições denominacionais e, em

muitos casos, em mau estado de conservação, pois no seio da denominação ainda não existe

uma cultura de preservação da memória, diferentemente do que ocorre entre os batistas dos

EUA . 

Para os estudos de caso apresentados na pesquisa proposta, delimitaremos dentre estas

fontes, a princípio, as atas37 e anais das associações ou convenções batistas, atas da Primeira

Igreja Batista do Rio de Janeiro, bem como as atas dos vários departamentos e organizações

internas da mesma, atas da Igreja Batista do Garcia, em Salvador, além das atas do Seminário

Teológico Batista do Sul do Brasil

 Também é relevante o estudo do Pacto das Igrejas Batistas, no qual explicitam-se as

bases de fé e delineiam-se as práticas religiosas e valores éticos e morais desse grupamento

34 PERELMAN, Op. cit. PESSOA, Maria do Socorro, Análise retórica de acordo com Perelman. Linguagem em
(dis)curso - Lem D, Tubarão, v. 4 n. 2, p. 135-151, jan./jun 2004.
35 A impressão das atas das  Associações e Convenções Batistas tornaram-se comuns no período da Revolução 
Americana
36 Obstáculo superado, vez que realizei incursão no respectivo acervo coletando e sistematizando informações
pertinentes à proposta.
37 Uma tipologia das fontes, a ata insere-se quanto ao critério da intencionalidade, segundo Aróstegui, na esfera
das fontes testemunhais por ser produzida como testemunho de um evento e para efeito normativo.        
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religioso, estabelecendo acordos mútuos entre membros da referida comunidade, uma vez que

delineia o pensamento e  a prática,  revelando com mais  detalhes  a  comunidade em vários

aspectos, não apenas religioso. Além da Declaração de fé e dos Princípios Batistas, que trata

da profissão de fé batista, elaborada com base em doutrinas bíblicas “Ensinadas e praticadas

pela  Igreja  Baptista”,  composta  de  XVIII  artigos  partilhados  pela  maioria  das  igrejas  da

denominação, mas sem caráter dogmático, antes constituindo-se em princípios que norteiam a

fé  e  a  prática,  uma vez  que os  batistas  adotam como um de  seus  pilares  a  liberdade de

consciência,  o  que  tornaria  o  dogma  uma  contradição38.Tomamos  para  análise  apenas  os

artigos pertinentes aos objetivos da pesquisa, e em ambas as fontes adotamos a análise retórica

em alguma medida, devido à estrutura argumentativa desse texto específico.

Destacamos  ainda,  entre  as  fontes,  as  edições  do  Jornal  Batista,  órgão  oficial  da

Convenção Batista Brasileira, criado em 1901, e as obras do pensador batista A. B. Langston,

listadas logo abaixo, e livros da produção historiográfica denominacional para difusão das

doutrinas e das ideias batistas.39 Correspondências e depoimentos dos missionários constituem

fontes.  No caso específico dos EUA, as produções  das  associações e convenções  batistas

editadas  por  estas  instituições,  conforme  anexos,  em  especial  as  da  American  Baptist

Publication  Society,  (J.  M.  Gramp  e  John  T.  Christian),  que  trabalham  com  farta

documentação de  fontes  diretas, e  Southern  Baptist  Convention,  também  com citação de

fontes diretas. 

Outras fontes documentais listadas permitiram uma compreensão do universo batista,

embora não entrem diretamente no recorte das fontes, mas possibilitaram traçar um melhor

perfil do pensamento batista proposto na apresentação da temática, tanto do contexto norte-

americano  quanto  brasileiro,  a  partir  de  análises  discursivas  intertextuais  sincrônicas  e

diacrônicas. O referido corpo documental conta com farto material, composto por fotografias,

além de um acervo de objetos e mobiliário, que permitem a construção da memória desse

grupamento religioso, tendo em vista que uma leitura minuciosa das fontes pode capturar o

mosaico  das  comunidades  batistas,  tanto  na  individualidade  quanto  no  sujeito  coletivo

constituído de subjetividade, produzindo formas múltiplas de experiências sociais.

38 Cf. diversos autores de história do protestantismo, história dos batistas, assinalados na bibliografia, Hewitt; A.
Gouvêa de Mendonça; Azevedo, Israel Belo de Azevedo.
39 Além desse jornal, inicialmente editado semanalmente (a partir da década de 1970 tornou-se mensal) os batistas dispõem
de um arsenal literário editado e publicado pela Junta de Educação Religiosa e Publicações, Juerp, e Junta de Richmond.
Outros itens encontram-se descritos na bibliografia como fontes indiretas.
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Lista das fontes mencionadas acima:

a) Fontes Institucionais - diretas manuscritas

Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro:
Livro de Atas n.1 de 1884 a 1910 - bem conservado
Livros de atas das organizações  eclesiásticas internas 
(Sociedade Feminina, União de Jovens, União de Homens, junta de Diáconos).

Igreja Batista do Garcia - Salvador, BA:
Livro de Atas - 1910 e 1911, Documentos avulsos do arquivo – 1910.

Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil:
Livro de Atas - 1907 a 1910.

Correspondências entre liderança do Brasil e a Southern Baptist Foreign Missions nos EUA

Atas  originais  digitalizadas  da  Philadelphia  Baptist  Association  100  anos  -  (referente  ao
período pesquisa) em:  Minutes of the Philadelphia Baptists Association,  from a.D. 1707, to
a.D. 1807 – The first  one hundred years of  the existence. Philadelphia:  American Baptist
Publication, 1851. Disponível em: <http:// archive. Org / details / minphilade Oophil> 

Entrevistas:  com a Sra.  Betty Antunes de Oliveira,  neta de missionários norte americanos
pioneiros  que  chegaram  ao  Brasil.  Pesquisadora  batista.  Setembro,  2010;  Pastor  Fausto
Vasconcelos de Aguiar, Diretor na Aliança Batista Mundial Março 2015; Prastor Vanderlei
Batista Marins, Presidente da Convenção Batista Brasileira (CBB) Agosto de 2015.

b) Fontes Institucionais Impressas Batistas no Brasil e EUA- direta/indiretas

Anuários e Atas das Associações e Convenções Batistas.

Atas da Primeira Igreja Batista de  Providence: LEMONS, J. Stanley.(Ed.)  Baptists in early
North  America.  Minutes  of  the  Providence  Baptist  Church,  V  II.  Macon,  GA:  Mercer
University, 2013.

Jornal Batista - período da fundação: 1901 a 1910

Publicações impressas das Associações e Convenções Batistas dos EUA e Brasil (encontradas
no acervo Biblioteca  do  Seminário  Teológico  Batista  do  Sul  do  Brasil),  além das  fontes
impressas citadas no final.
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1 BATISTAS: UM IDEÁRIO RADICAL NA AMÉRICA DO NORTE

1.1 ORIGENS DA TRADIÇÃO BATISTA E A MODERNIDADE

Pensar  as  origens  da  tradição  batista  é  também  refletir  sobre  a  modernidade  em

construção, na medida em que as seitas batistas desde os seus primórdios assumem como

princípio identitário o individualismo, a liberdade de consciência, marcas sempre presentes

nas lutas pela independência do Estado e da tutela à Igreja, resultando na secularização e em

certo racionalismo, entre outros elementos que se destacam, como seu ideário democrático e,

curiosamente, são temas que remetem às mesmas bases em que se assentam a modernidade,

que apesar de pertencerem a esferas distintas (religiosas, políticas, ideológicas),se apresentam

aqui imbricadas. 

Vários estudos atestam este pensamento, dentre eles Max Weber, com a obra “A ética

protestante e o espírito do capitalismo”, uma referência na análise do protestantismo, que

merece destaque nesta pesquisa por dedicar uma parcela considerável de seu estudo às seitas

batistas.40 Também Quentin Skinner, que reconhece nos fundamentos do pensamento moderno

a contribuição da tradição protestante, em especial dos segmentos de pensamento religioso

mais radical, nesta elaboração. 

Segundo Weber, tais seitas formam uma unidade ao longo do século XVII, conhecida

como puritanismo, assumindo importância por se tratar de um movimento político-religioso

com profundas  implicações  para  sua  época,  na  qual  as  seitas  radicais  contribuíram mais

diretamente para o processo de secularização que inaugurou a modernidade, conforme análise

do autor: 

As seitas batistas, junto com os predestinacionistas – especialmente os calvinistas
estritos  –  desenvolveram a  mais  radical  desvalorização  de  todos  os  sacramentos
como  meios  de  salvação  e  realizaram  assim,  até  as  últimas  consequências,  a
“desmistificação”  religiosa  do  mundo.  Somente  a  “luz  interior”  da  contínua
revelação  podia  habilitar  alguém  a  entender  verdadeiramente  até  mesmo  as
revelações bíblicas de Deus.41   

Na perspectiva revisionista mais recente, como vimos na introdução, Hill analisa o

papel  preponderante desse puritanismo de viés  radical  na Revolução Inglesa, estas novas

propostas  religiosas  anabatistas,  batistas,  quakers,  surgem  como  alternativa  e  crítica  ao

sistema  religioso  estatal  com  relação  a  todas  as  instituições  e  crenças  da  época,  sendo

40 WEBER,  Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1967, p. 101-109.
41 Id., id.
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fundamentais na luta contra o Absolutismo inglês e antigas estruturas da sociedade inglesa.

As origens dessa tradição plebeia de anticlericalismo e irreligião foram herdadas dos lolardos

no  começo  do  século  XIV,  que  desenvolveram uma  visão  popular  das  heresias  de  John

Wycliff,42 portanto na gênese da modernidade. 

Embora tais ideias tenham vindo à tona apenas em um período de extrema liberdade

(anos  1640-1660),  sendo  posteriormente  sufocadas,  o  tema  levantado  por  C.  Hill  é

excepcional, na medida em que revelou os caminhos iniciais percorridos por uma tradição

moderna  de  liberdade,  que  plantou  suas  sementes  de  um  ideário  do  qual  somos  todos

tributários enquanto ocidentais, daquilo que restou, mesmo que só nas consciências.

Pretendemos  observar  uma  perspectiva  que  é  central  neste  trabalho:  buscar

compreender a inter-relação, no plano das representações, das dimensões políticas e religiosas,

ao analisarmos a relação entre o pensamento do liberalismo clássico e a tradição batista, e nos

perguntarmos: até que ponto devemos considerar a influência da tradição batista na construção

do ideário da Modernidade? 

Em  especial  se  pensarmos  naqueles  segmentos  relacionados  à  Reforma  radical  da

Alemanha  (século  XVI)  e  ao  Movimento  Separatista  na  Inglaterra  do  século  XVII,  que

vivenciaram  ideias  radicais  como  o  individualismo  e  o  governo  da  maioria,  nestas

comunidades religiosas livres - sem esquecer a inovadora experiência democrática atribuída a

estas comunidades religiosas puritanas da América do Norte, como aponta Tocqueville - e

percebermos, assim, como a experiência religiosa pode antecipar, e em alguns aspectos até

mesmo determinar, a experiência política e os valores, diferentemente do que vai de encontro

à interpretação essencialmente materialista histórica.

A partir dessas considerações é que podemos pensar até que ponto os signos religiosos

são capazes de determinar as representações políticas,  ideológica. Estabelecer uma análise

nestes  termos  também  nos  leva  a  pesquisar  em  que  medida  e  profundidade  estas

representações estão se enfrentando. Ocorre um embate ou interpenetração das esferas?

Uma tentativa de resposta a esta questão pode ser encontrada ao analisarmos as raízes da

tradição batista e sua interpretação no contexto moderno, o que nos leva a buscar “as raízes

modernas da tradição batista”. 

42 HILL, C. O Mundo de ponta cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.



32

1.1.1 As origens da tradição batista

A origem dos batistas é uma questão controversa na historiografia do protestantismo, e

mesmo  entre  os  próprios  batistas  há  divergências  quanto  ao  tema.  Mas  o  interessante  é

observar que vários estudos de caráter sistemático remetem o tema das origens dos batistas

para o contexto do início dos Tempos Modernos, e ainda o associa aos eventos significativos

que  concorreram  para  a  construção  da  Modernidade,  como  a  Reforma  Protestante,  a

Revolução Inglesa e o movimento separatista inglês, dentre outros fatores.

Muitos  desses  pensamentos,  dizem eles,  descendem da  própria  era  apostólica,  mas

outros  alegam  que  tal  pensamento  é  uma  herança  do  movimento  separatista  e  não-

conformista,  um  movimento  originado  na  Inglaterra  pós-Elisabetana,  no  qual  as  origens

remontariam a um ramo congregacional do protestantismo. Uma terceira escola acredita ainda

em uma herança direta do movimento anabatista, através de um contato com os menonitas

holandeses em princípios do século XVII.

Weber tenta solucionar este problema da complexidade das seitas batistas partindo da

ideia de pensar os mesmos como uma matriz que originou várias correntes (os batistas, os

menonitas, e principalmente os quakers); e parece haver um consenso entre os historiadores

sobre esta compreensão da tradição batista como resultado da fusão de diferentes correntes.43

Weber situa as seitas batistas, ao lado do calvinismo, como uma segunda fonte independente

do  ascetismo  protestante,  dentre  outros:  o  calvinismo  (século  XVII),  o  pietismo  e  o

metodismo.

Encontramos uma ampla historiografia  de estudos a respeito dos batistas - explicada por

sua origem europeia moderna, conforme atestam as referências bibliográficas, no entanto, são

escassas as análises de caráter acadêmico na língua portuguesa. Tal fato pode ser explicado

pelo  fraco  interesse  de  estudiosos  brasileiros  por  uma  religiosidade  diferente  da  tradição

católica hegemônica na História do Brasil, segundo Silva. Mas se em nosso país estes estudos

não estão muito avançados, nos Estados Unidos encontramos alguns autores que trabalham

com o tema de modo aprofundado. Dentre esses estudos mais recentes, temos William H.

Brackney, em sua obra Baptist Life and Thought.44

Destacamos na historiografia brasileira a análise da historiadora Elizete da Silva, em sua

43 HILL, C. O Mundo de ponta cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 102.
44 BRACKNEY, W. H. Baptist Life and Thought. Valley Forge: Judson Press, (1998).
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tese de doutorado, Cidadãos de outra pátria: anglicanos e batistas na Bahia,45 que partindo

de um vasto levantamento de fontes bibliográficas,  identifica três principais correntes que

explicam o problema das origens dos batistas.46 

A  corrente  de  Relação  Antipedobatista,  que  associa  a  história  dos  batistas  ao

movimento antipedobatista, sendo os batistas resultado da luta contra o batismo infantil. A

crítica que a autora tece aos que defendem esta corrente é a de que tendem a confundir a

história  do batismo infantil  com a  história  dos  batistas,  e  por  defenderem mais  que uma

sucessão histórica, mas “creem que há um parentesco espiritual ou uma relação anímica que

substitui a falta de vínculos históricos”, tendo como representantes desta corrente o inglês

Thomas Crosby, autor de The History of the English Baptists (1740), e Joseph Ivimey (1830),

History of the English Baptist, além de Richard Cook, no século XIX.

A teoria da Sucessão Apostólica, que sustenta que a origem dos batistas remonta aos

tempos apostólicos, tendo como principais defensores o pastor G.H. Orchard, Concise History

of Baptist (1838), e J.M. Carrol, é largamente difundida na obra The Trail of Blood, Rastro de

Sangue,  mas  amplamente  criticada  pela  falta  de  respaldo  histórico,  sendo  explicada  por

legitimar sua condição de minoria lançando mão de uma tradição bíblica apostólica.

Finalmente,  a  terceira  corrente,  que é  mais  amplamente  aceita,  é  a  da  Restituição

Separatista, segundo  a  qual  a  denominação  batista  origina-se  no  bojo  do  Movimento

Separatista inglês do século XVII, (grupos dissidentes da igreja Anglicana, o puritanismo).

São puritanos  que partindo do exame das  Escrituras  concluem que o batismo adulto  por

imersão é  o correto.47 Entre  a  historiografia  protestante  há divergências  quanto  a  data  do

surgimento da denominação batista

Segundo interpretação da historiadora, há uma evidente vinculação dos batistas com os

anabatistas  com relação ao  corpo doutrinário  e  da  ética,  que  está  explícita  nos  seguintes

aspectos: defesa das comunidades autônomas e do batismo por imersão de adultos, concepção

de igreja constituída por convertidos, eleição dos líderes (pastores) pela comunidade local,

apresenta governo congregacional e o princípio da separação do Estado.48 Denuncia ainda a

45 SILVA, Elizete da.  Cidadãos de outra pátria: anglicanos e batistas na Bahia. (Tese de doutorado) USP:
FFLCH. São Paulo: 1998. pp. 28-31.
46  Id.; id. pp. 28, 29. 
47 Elizete Silva, citando Anderson, aponta 1641, data de surgimento da denominação batista, porém a maioria
dos estudiosos norte-americanos afirmam que a Primeira Igreja Batista de Providence foi fundada em março de
1639, e Walker aponta data anterior 1608/1609, com John Smyth.
48 Id. id. p. 31.
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existência de uma tendência geral, dentre o seguimento mais fundamentalista dos batistas, em

negar a influência anabatista devido ao conteúdo revolucionário dessa herança.

Martin Hewitt,49 em sua obra  Raízes da Tradição Batista, aproxima-se das conclusões

da historiadora Elizete da Silva ao analisar as origens históricas, sem, no entanto, dar uma

ênfase à herança radical  nas origens  batistas  e inova,  ao aliar  uma análise da história  do

pensamento batista. Também ressalta o problema da complexidade nas origens dos batistas, o

que atribui a dois fatores: primeiro, porque a Igreja batista tem raízes em dois grupos distintos.

Os  primeiros  batistas  oriundos  de  congregações  separatistas  que  se  formaram  durante  a

segunda metade do século XVII e de influência lolarda, anterior ao movimento separatista,

mas que trazia esta forte marca, além da influência anabatista, que segundo o autor é difícil de

definir em que nível se estabelece, mas sobre a qual afirma que: “é impossível duvidar da

influência anabatista nos primeiros grupos batistas”. Em segundo lugar, devido à expansão

geográfica do grupo, o que resultou na criação de ramos independentes.50

Embora hoje se aceite que “os batistas vêm de uma infusão de ideias anabatistas do

continente  europeu  no  movimento  separatista  inglês”,  segundo  este  autor,  a  questão  das

origens é fundamental para a compreensão do posicionamento doutrinário batista em séculos

subsequentes, na medida em que separatistas e anabatistas apresentavam posições opostas em

aspectos teológicos fundamentais51; e a complexidade das congregações separatistas-batistas

também  se  explica  por  várias  influências  teológicas  distintas  como  o  calvinismo,  o

arminianismo e o anabatismo.52

Para Hewitt, esta complexidade não ofusca os elementos que dão unidade a tal segmento

religioso,  pois  entre  os  diversos  grupos  de  batistas  existentes  no  mundo  hoje,  é  possível

descobrir todos os elementos formativos dos primeiros batistas, possibilitando reconhecê-lo

em qualquer contexto histórico: 

Cada  grupo,  entretanto,  enfatiza  elementos  diferentes,  refletindo  a  sua  história  e
formação. Enquanto um grupo é estritamente calvinista, um  outro nega a doutrina da
dupla predestinação e outro ainda destaca as implicações sociais  e comunitárias do
evangelho. Embora possuam ênfases e características muito diversas, são ao mesmo
tempo, todos batistas, unidos pela prática do congregacionalismo como forma de

49 HEWITT, Martin. Raízes da Tradição Batista. São Leopoldo: Sinodal, 1993.
50  Id., id. p.12. 
51 Separatistas fortemente influenciados pela teologia calvinista, com mais aceitação na Inglaterra que a doutrina
luterana, e anabatistas rejeitaram a doutrina da dupla predestinação e o batismo de crianças.
52 Calvinismo  e  arminianismo:  correntes  que  discordam entre  si,  sobre  a  questão  do  livre-arbítrio.  Já  os
anabatistas são portadores de princípios radicais. 
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igreja  e  pelo batismo de  adultos  sob  profissão de  fé como forma de entrada na
igreja53

Estes  estudos  de  recortes  específicos  na  historiografia  do  protestantismo encontram

respaldo em análises mais amplas da historiografia geral, como vêm a ser as análises em torno

da  Revolução  Inglesa  do  século  XVII,  de  Christopher  Hill,  já  citado,  Lawrence  Stones,

Causas da Revolução Inglesa, Jean Delumeau, entre outros.

Refletir  sobre  o  ideário  batista  representa  um resgate  em parte  desta  tradição,  que

segundo  Hill,  é  uma  das  duas  seitas,  juntamente  aos  quakers,  que  sobreviveram após  o

período revolucionário, embora tenham adquirido posteriormente contornos mais definidos do

que ocorria nos primórdios das seitas.

Portanto, em alguma medida, fica evidente que os batistas são ainda herdeiros dessa

tradição  radical,  que  plasmou  múltiplas  experiências  no  bojo  do  processo  revolucionário

inglês e contexto posterior ao período revolucionário, ao longo dos séculos XVII, XVIII e

XIX, na Europa e na América do Norte, e que a partir de seu ideário radical, vivenciaram uma

experiência religiosa e secular, mesmo que adaptada às novas conjunturas. A necessidade de

se ampliar o conhecimento sobre os batistas, nesta perspectiva, é o esforço deste trabalho.

1.1.2 As ideias radicais e o liberalismo nascente

Dentre os princípios que conferem identidade à tradição batista, segundo Weber, está

essencialmente a construção da ideia da “luz interior”, resultante do “caráter pneumático da

fé”,  que consiste  na ação do Santo  Espírito  agindo diretamente  na consciência  e vida  do

indivíduo,54 o que também passa a ser marca distintiva da verdadeira igreja, eliminando a ideia

de salvação através da igreja

Segundo o autor, este grupo religioso distingue-se essencialmente por sua concepção

original de igreja como uma comunidade religiosa. A proposição extra ecclesiam nulla salus

foi mantida apenas para esta igreja invisível dos iluminados pelo Espírito. Outro princípio

distintivo é o repúdio necessário de toda a “deificação da carne”, devida só a Deus. O modo

de vida bíblico, com ênfase à observância estrita dos preceitos bíblicos e crença na “força do

Santo Espírito”, que fala diretamente ao indivíduo. Tais elementos são essenciais na formação

da  mentalidade  e  cultura  moderna,  com  seu  traço  individualista  e  secularizado,  como

53 HEWITT, Martin. op. cit. p. 11.
54 Ibid.; p. 104
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analisaremos logo adiante.

Historicamente,  com  base  nas  documentações  existentes,  sabe-se  que  as  primeiras

congregações de batizadores têm seu início em 1608, e através de John Smyth e  Thomas

Helwys,  que  aliando-se  a  alguns  outros  membros  do  movimento  Brownista  vão  para

Amsterdã,  onde têm contato com anabatistas  alemães,  suíços  e  holandeses,  estabelecendo

assim uma conexão com o movimento reformador mais radical. Tal organização, na verdade,

já traz suas bases desde o primeiro pacto da igreja, que aconteceu já em 1611 na cidade de

Amsterdã, quando Helwys recebe o pastorado de Smyth, pouco antes da morte deste. O pacto

é formalizado em 26 artigos, dos quais destacamos os seguintes:

10 -  A Igreja de Cristo é uma empresa de um povo de fé,  independente do mundo
pela palavra do Espírito de Deus,  ligada ao Senhor e uns aos outros pelo batismo,
mediante sua confissão de fé e pecados;
12 - Que como uma congregação pertencente a Cristo, e baseado na palavra... assim
sendo nenhuma igreja pode fazer qualquer tipo de objeção sobre outra;
13 - Toda igreja deve receber seus membros por batismo;
14 -  O batismo tem como símbolo a morte para o pecado, por isso não pode ser
administrado a crianças, uma vez que essas não tem pecado;
21 -  Que seus oficiais devem ser escolhidos dentre pessoas qualificadas de acordo
com as regras no Testamento de Cristo, por eleição e aprovação de cada igreja ou
congregação das quais são membros. (grifo nosso) 55 

Um outro tratado, publicado em 1615, cujo título era “Objeções respondidas através

do diálogo, no qual é provado pelas leis  de Deus e pelas leis  testemunhadas por muitos

súditos de Sua Majestade que nenhum homem pode ser perseguido por sua religião”, e mais

um publicado em 1620, “Humilde súplica à sua Majestade”,56 quando era rei Thiago I, está

que:

3 - O Espírito de Deus para entender e interpretar as escrituras, é dado a toda pessoa
particular que teme e obedece a Deus em qualquer grau, e não aos perversos.
6 - Perseguição por motivo de consciência é contra a doutrina de Jesus Cristo, o Rei
dos reis.
7 - Perseguição por motivo de consciência é contra a profissão e prática dos mais
famosos principados.
8 -  Perseguição por motivo de consciência é condenada pelos mais antigos e mais
recentes escritores, mesmo pelos Puritanos e Papistas.
9 - A liberdade de religião faz com que a comunidade prospere; (grifo nosso)
   

Nota-se já aqui, desde o seu princípio, que apesar de em algumas questões adotarem

55 Confessions of faith and other public documents. Londres: Haddon Brothers, 1854. Hanserd Knollys Society,
Underhill, Edward Bean (Ed.). pp. 1-10.
56 CRAMP, J. M. Baptist History - The Reformation Period Philadelphia: American Baptist Publication Society,
1852. p. 152.
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posições  semelhantes,  em  muitos  aspectos  estes  chamados  batistas  fazem  questão  de  se

diferenciar dos puritanos, como no ponto 8. Todas estas declarações de fé e petições foram

escritas antes mesmo das publicações sobre liberdade de consciência e tolerância feitas por

John  Locke,  que  publicou  seu  Ensaio  sobre  a  Tolerância, em  1667,  e  Carta  sobre  a

Tolerância, em 1685, e mesmo de seu texto não publicado, Ensaio sobre a separação entre o

governo civil e o governo eclesiástico, 1645, que só foi impresso em 1689.57

Em Locke, a norma natural pode ser entendida como lei. Ainda no Segundo Tratado

afirma que “na condição natural os homens vivem num estado de perfeita liberdade sem pedir

autorização ou depender da vontade de qualquer outro homem.”58 Ele prossegue afirmando

que “nada é mais evidente que criaturas da mesma espécie e ordem nascem... para as mesmas

vantagens da natureza, e para o uso das mesmas faculdades, devam também ser iguais umas às

outras, sem subordinação ou sujeição.”59

Encontramos  ainda  um  diálogo  com  o  pensamento  de  Locke,  que  define  que  a

verdadeira  religião  “consiste  na  persuasão  interior  da  mente.”60 As  implicações  de  tal

pensamento levam a definir então a igreja como sendo:

uma sociedade livre e voluntária a que os homens se filiam por vontade própria.
Ninguém nasce membro de qualquer igreja....Uma igreja é portanto semelhante a um
estado formado voluntariamente para propósitos específicos, e como qualquer outra
sociedade deve ter suas próprias leis para regulamentar seus assuntos.61

Anteriormente,  no  Primeiro  Tratado, já  havia  dito  que  “Não  há  porque  supor

hierarquia entre os homens”, e que isto é provado desde a história de Caim e Abel, pois não se

verifica ali que um tenha direitos sobre o outro, sendo, portanto, criados em igualdade.62 

Ao falar de defesa da propriedade, fala daquilo que é próprio ao homem, ou seja, como

assevera  Kuntz,  quando  pensamos  em  Locke,  devemos  atentar  que  seu  conceito  de

propriedade engloba vida, liberdade e patrimônio. “Neste estado de perfeita igualdade no qual

naturalmente não existe  superioridade ou jurisdição,...  tendo todos as  mesmas faculdades,

57 TRADIÉ, Alexis. Locke. São Paulo: Estação Liberdade, 2005.
58 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre governo.  Petrópolis: Vozes, 1994. Coleção clássicos do pensamento
político, v. 14, par. IV.
59 Id., Primeiro Tratado.
60 GOUGH, J. W. Introdução. in: LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil p. 18.
61 Id.,  id.  in:  LOCKE,  John.  Sobre  as  diferenças entre  os  poderes  civil  e  eclesiástico.  1673-4,  artigo  não
publicado,  in Lord King, Life of John Locke. in: Segundo Tratado sobre o Governo Civil.  p. 18. Petrópolis:
Vozes. s/d.
62 Ibid., ibid. Par. VII.
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compartilhando todos a mesma comunidade de natureza, não se pode presumir subordinação

alguma entre nós.”

Porque a lei  natural “a todos obriga”,  ao ensinar àqueles que a consultem sobre a

relação que há (e deve ser mantida) de cada um com relação aos demais; em segundo lugar,

porque os seres humanos são iguais entre si por serem “artefato de um mesmo Criador”63,

sendo este o modo pelo qual Ele dispôs a humanidade como algo ordenado mediante leis

“válidas e fixas de operação apropriadas à sua natureza”.64 Nos dias de hoje alguns teóricos

abordam esse tema:

Isso é reforçado por Rawls que valoriza valores consolidados da cultura ocidental
especialmente a partir da Reforma. Esses valores incluem tanto a igualdade quanto
uma nova noção de liberdade individual. Tolerância e respeito à pluralidade dos fins
pessoais  e  das  concepções  de  bem podem ser  considerados  mera  especificação
desses temas.65

Neste  sentido,  pode-se  dizer  que  uma  linha  de  pensamento  clara  de  identificação

aparece  tanto  entre  os  chamados  Batistas  Gerais,  como  nos  assim  chamados  Batistas

Particulares, ou Batistas Regulares. Criando uma clara identificação para si mesmos, os dois

ramos cresceram concomitantemente, em meio a uma era de intensa perseguição, que vai do

Rei Thiago I até o reinado de William e Mary.

Os  principais  pontos  para  estes  batistas  ingleses  eram  aqueles  relacionados  à

identidade: a natureza congregacional da igreja; as ordenanças; a preparação dos ministros; e o

estilo  de  vida  do  Cristão.  Após  esse  período,  com o alcance  de  reconhecimento  social  e

religioso  da  seita,66 seus  líderes  passaram  a  promover  encontros  com  outras  lideranças

protestantes e comunidades do outro lado do Atlântico, em todo o mundo, através de cruzadas

missionárias, já no final do século XVIII.

A igreja era a junção dos indivíduos que tinham esse pacto com os demais para formar

a  comunidade  dos  salvos.  Não  existia  outra  manifestação  da  igreja  que  fosse  fora  da

comunidade dos salvos, tendo assim pacto com Deus e com o irmão. A prova disso era uma

vida puritana. Esse meio era também a relação da política com a sociedade. A característica do

Pacto de Mayflower se tornou também uma constituição política para toda a comunidade, e

passou a ser visto como um escrito especial,  “feito  com seu povo”. Como segundo valor

63 LOCKE, J. Dois Tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 2005. pp. 384-385, II, §6
64 GOLDIE, Mark (org.) São Paulo: Martins Fontes, 2007. pp. 100-101.
65 KNTZ, Rolf. Prof. Deptº Filosofia USP. Locke, liberdade, igualdade e propriedade. Conferência proferida em
23/06/1995. in Clássicos do Pensamento Político. pp. 91, 92.
66 BRACKNEY, W.  op. cit. p. 15.
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central da vida puritana, estava o símbolo do consenso. Este também estava baseado no valor

da experiência religiosa e testado dia a dia na experiência histórica cotidiana do povo. Essa

eleição  dos  escolhidos  seria  manifesta  na  vida  e  sem uma  profunda  conversão  ninguém

poderia se tornar um cristão de verdade. Essa era a base da insatisfação dos puritanos com a

Igreja Anglicana na Inglaterra que era, para eles, “formada por cristãos frios”.

A conversão representava o consentimento do homem para com a eleição divina. Mas

esse processo não era instantâneo, sendo internalizado por experiências chave em vida, as

quais culminariam com a aceitação humana da salvação, e isso envolvia a decisão consciente

de aceitar a vontade de Deus como perdão. Além disso, um outro pressuposto básico dos

batistas era o de que nenhuma igreja poderia ter poder sobre outra igreja. Cada congregação

era uma igreja completa e poderia por si própria, pelo consenso de seus membros, tomar todas

as decisões a respeito de seus afazeres. Acima de tudo, nenhum ministro poderia ser imposto a

uma congregação por qualquer poder externo, nem mesmo por magistrados.

Da mesma forma que ocorria com a comunidade local da igreja, essa regra valeria

também para as funções do Estado, pois nenhum magistrado, deputado ou outra função, como

prefeito ou governador, poderia assumir seu cargo a não ser se nomeado e eleito diretamente

por delegados, que por sua vez seriam eleitos diretamente pela comunidade local. Sem este

consentimento não poderiam exercer seus cargos. Até mesmo o exército teria o direito de

escolher seus oficiais. Tudo isso demonstra como o símbolo de um pacto social através de

assembleias e eleições com a participação de toda a sociedade estava profundamente arraigado

na população e era a matriz de valores pelos quais a Nova Inglaterra se mantinha viva. Não se

pode  negar,  porém,  que  isso  não  impede  a  formação  de  uma  nova  elite  que  controla

instituições, mas concomitantemente a isso, deve-se também observar que, mesmo entre esses

membros da nova elite, eram exigidos os principais valores do povo e que fizessem os ajustes

necessários para que isso se desse.

O período proposto para pesquisa é iniciado com a fase imediatamente posterior à

chegada à Igreja de Providence do Pastor James Manning, que, iniciando o exercício em 1771,

foi também o primeiro Pastor com formação teológica desde o seu fundador, Roger Williams,

egresso de Cambridge. Para os batistas americanos, sua ligação com os ingleses não pode ser

negada.  Estes batistas gerais e particulares, chegando na América, multiplicaram-se em uma

grande variedade de tradições eclesiásticas.
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Uma das pessoas apontadas como precursor das Igrejas Batistas nos Estados Unidos,

foi Roger Williams. Formado na Universidade de Cambridge, foi perseguido pelo Arcebispo

de Laud e, após isso, mudou-se para a Nova Inglaterra, estabelecendo-se na cidade de Boston,

em fevereiro de 1631, onde foi imediatamente chamado para ser pastor da Igreja da Inglaterra

no local, mas achou que esta não era uma igreja devidamente independente.67 Em 1634, torna-

se pastor de uma igreja em Salem, onde radicaliza seu discurso, passando a questionar se os

colonos  eram  os  verdadeiros  donos  daquelas  terras  em  que  estavam  plantados.  Com  as

discussões que se sucederam a respeito do batismo infantil, foi finalmente banido da colônia

de  Massachusetts,  em  1635.  Para  Sellers,  Williams  estava  entre  “os  mais  embaraçosos

criadores de caso”, junto a Anne Marbury Hutchinson.68 

Suas posições radicais pleiteavam a separação total da Igreja do Estado e a tolerância

religiosa. Apesar disso, alguns historiadores citam apenas os  Quakers, que se estabeleceram

na Pensylvânia, como defensores da tolerância, cf. Junqueira,69 mas por outro lado, o próprio

Weber já havia classificado este grupo dentre as seitas batistas.70  

Em 1635, a Corte de Boston, controlada pelos ingleses, aprova uma lei suprimindo os

batistas.  O texto  afirma  que  todas  as  pessoas  “deste  tipo”  deveriam ser  banidas.71 Roger

Williams  é  então  forçado  a  emigrar.  Após  sua  fuga,  habitou  distante  das  cidades  já

estabelecidas e em territórios próximos às tribos Narraganset e Wanpanoags, onde, depois de

dois anos de negociações com os chefes indígenas Narraganset, região em que se encontrava

desde meados de 1636, o Sr. Williams adquire uma propriedade entre os rios Mooshausick e

Wanasquatuckett, por 30 libras, para onde se desloca e chega, junto a um pequeno grupo de

colonos, nem todos batistas, que haviam também se desligado da Igreja da Inglaterra, e funda

a Colônia de Rhode Island. Segundo Sellers, “fundou aí a cidade de Providence e a colônia...

onde proclamou a política de total liberdade religiosa e instalou o sistema democrático de

autogoverno.”72 

Em um texto sobre o fundador do estado, o Grammell afirma que:

67 CHRISTIAN, John T. A History of the Baptists together with some account of their principles and practices.
Nashville: Southern Baptist Convention. p. 370.
68 SELLERS et alüi. Uma reavaliação da história dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. p. 27.
69 JUNQUEIRA, Mary. Os novos Estados Unidos da América. São Paulo: Contexto, 2001. p. 18.
70 Ver A Ética protestante e o espírito do capitalismo.
71 BRACKNEY, William H. (Ed) Baptist Life and Thought 1630-1812 Valley Forge: Judson Press, 1998 p. 369
72 SELLERS, et al. op. cit. p. 27.
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[…] este homem que foi banido pelos legisladores, e proscrito pelos clérigos, trazia
em seus desejos a grande doutrina ética cristã e o eterno princípio do direito civil, de
inestimável importância para toda a humanidade. […] e como um apóstolo pregou
isso a uma liderança cega[...] ele cultivou amizade com os índios e aprendeu sua
língua, e,  quando necessitou, por estar desabrigado, foi por eles acolhido em sua
rude hospitalidade.73

A data  referida  da  fundação  do  assentamento  é  24  do  primeiro  mês,  'comumente

chamado  março',  do  segundo  ano  da  plantation, 1638.74 À  cidade  dá  o  nome  de  New-

Providence, em agradecimento a Deus. Alguns anos mais tarde, com onze outros adeptos de

suas  opiniões,75 funda em março de  1639 a  Primeira  Igreja  Batista  em solo  americano76,

recebendo posteriormente como membros alguns outros que adotaram a mesma interpretação

batista, ainda em junho do mesmo ano. Este contato amistoso que teve com os índios já havia

acontecido algumas vezes também em Plymouth e Salem, e, apesar destes várias vezes terem

atacado outros colonos na região da Nova Inglaterra, o que para eles era justificável, uma vez

que estavam defendendo seus territórios, fez com que obtivesse um conhecimento suficiente

de seu idioma, que resultou na publicação em Londres do livro  Chave linguística para o

idioma indígena.77 Isto o ajuda, em 1645, a fechar um acordo de paz entre duas tribos que

estavam prestes a entrar em guerra.

No período havia ainda uma forte ligação em termos políticos da Holanda com os

Estados Unidos, e um famoso escritor holandês, G. Hornii, menciona a ligação de Williams

com os Seekers, aos quais realmente houvera se vinculado, mas havia abandonado, pois estes

não romperam com suas igrejas de origem.78 Neste período, como asseveram pesquisadores,

em geral não se outorgavam Cartas às colônias, senão muito depois de sua existência ter-se

tornado um fato consumado. 

Plymouth, Providence, New Haven os estados de Connectcut e o de Rhode Island,
foram fundados quase sem o conhecimento da metrópole. Os novos habitantes, não

73 GRAMMELL, William. Life of Roger Williams. Boston: Gould, Kendall & Lincoln, s.d. apud BENEDICT, D.
op. cit. p. 446.
74 BENEDICT, David. General History of the Baptist Denomination in America and other parts of the world.
NY: News Colby Co., 1848. p. 436.
75 Ezequiel Holliman, John Green, Stuckley Westcot, Richard Waterman, Thomas James, Robert Cole,  William 
carpenter, Francis Weston and Thomas Olney. Id., id. p. 450.
76 16 de março de 1639. Durante um período houve certa discussão sobre a data correta da 1ª igreja,  pois
Newport reivindicava este título. Depois chegou-se à conclusão de que a fundação da igreja em Newport foi
posterior, pois com a mudança do calendário juliano para gregoriano, a passagem do ano deixou de ser em março
e passou a ser em janeiro.
77 Londres, 1643.
78 Williams realmente fez parte deste grupo, mas logo os abandonou por ter posições diferentes em alguns
aspectos. BRACKNEY, Op. Cit. p. 374.
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iam buscar no seio da metrópole a fonte dos poderes; constituíram-se em sociedade,
e só trinta ou quarenta anos depois, uma carta real veio legalizar sua existência.”79 

.

As sociedades se organizavam, e foi assim que aconteceu com esta colônia que, ainda

sem um governo nomeado e tendo seus habitantes confiança em seu líder, após uma carta em

que este explica a necessidade de se estabelecer um governo civil, o escolhem para o cargo de

governador, por voto direto, cargo em que permanece entre os anos de 1654 e 1657.80 

 Sobre  este  tema,  John  Locke,  poucos  anos  depois  desses  fatos,  vai  ressaltar  no

Segundo Tratado que:

CAPÍTULO X
DAS FORMAS DA COMUNIDADE CIVIL

132.  Já  foi  mostrado  que  quando  os  homens  se  unem  pela  primeira  vez  em
sociedade, a maioria detém naturalmente todo o poder comunitário, que ela pode
utilizar para de tempos em tempos fazer leis para a comunidade, e para providenciar
o cumprimento destas leis por funcionários por ela nomeados: neste caso, a forma de
governo é uma democracia perfeita; mas ela pode também colocar o poder de fazer
as  leis  nas  mãos  de  um grupo  selecionado  de  homens,  e  de  seus  herdeiros  ou
sucessores, e então trata-se de uma oligarquia; pode também colocá-lo nas mãos de
um só homem, o que vem a ser uma monarquia; se ela o entrega a este homem e a
seus herdeiros, é uma monarquia hereditária; se o entrega a ele apenas em vida, e
após sua morte  retorna  a  ela  o  poder  exclusivo  de  nomear  um sucessor,  é  uma
monarquia eletiva. 

A partir  desses  elementos,  a  comunidade  pode  combinar  e  misturar  formas  de
governo  como  melhor  lhe  parecer.  Se  a  maioria  começa  por  confiar  o  poder
legislativo a uma só pessoa, ou a várias, mas apenas durante sua vida, ou por um
período determinado após o qual o poder supremo a ela retorna, uma vez que a
comunidade o recuperou, pode dispor dele de novo e colocá-lo nas mãos que lhe
aprouverem e assim constituir uma nova forma de governo.81

 Para Tocqueville, essas colônias reconheciam a autoridade da metrópole, mas já se

achava  ali  a  república  viva,  “ela  nomeia  os  magistrados  de  todos  os  gêneros,  fixa  seus

próprios impostos, cobra e distribui a receita, a lei de representação não é admitida, é na praça

pública, na assembleia que se debatem, como em Atenas, os assuntos que dizem respeito ao

interesse de todos.”82

Quanto à igreja, apesar de, em termos documentais, apenas uma pequena fração de

igrejas batistas dos Estados Unidos terem ligação com Providence, muitas a mencionam em

termos honrosos.83 Mas também, para os batistas americanos, sua ligação com os ingleses não

79 PITKIN History apud TOCQUEVILLE, A. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 37.
80 BENEDICT, op. cit. p. 412.
81 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Cap. X Das formas da comunidade civil. Petrópolis:
Vozes, 1994. Coleção clássicos do pensamento político, v. 14, pp. 70-71.
82 TOCQUEVILLE, A. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 40.
83 LEMONS, J. Stanley. Baptist in early North America. Macon, GA: Mercer University, 2013. p. 18.
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pode ser negada. Estes batistas gerais e particulares, chegando na América, multiplicaram-se

em uma grande variedade de tradições eclesiásticas.

Foi  desta  pequena congregação em Providence que se formou posteriormente uma

segunda igreja em Newport, em 1644, dirigida por John Clark e mais onze membros. O Dr.

Clark se tornou Pastor e renunciou ao ofício em 1651, quando retornou à Inglaterra junto a

Roger  Williams.  Uma  outra  igreja  foi  fundada  em  Newport,  em  1656,  por  vinte  e  um

membros, que se separaram devido a divergências sobre questões relacionadas à liberdade de

profetizar e imposição de mãos. Após esse período, mais quatro igrejas foram organizadas em

Rhode Island:  North  Kingston,  1665;  Batista  do  Sétimo Dia,  em Newport,  1671;  Sul  de

Kingston, 1680, e Dartmouth, 1685. Muitos batistas e anabatistas continuavam a chegar da

Inglaterra fugindo da perseguição, para ganhar liberdade de culto, mas como os habitantes da

Nova Inglaterra “não eram bem instruídos a respeito sobre isto e mantinham o establishment,

sonhando em perpetuar a teocracia judaica no estado cristão”, eles eram forçados a se mudar

para  o  interior  ou  para  o  sul,  em especial  Nova Iorque,  onde eram bem acolhidos  pelos

holandeses.84

A  história  descrita  por  esses  batistas  avança  mais  e  chega  a  afirmar  que  os

reformadores não eram simpáticos aos seus princípios, sendo que eles eram “rejeitados tanto

por  papistas,  como  por  protestantes,  episcopais  e  presbiterianos,  apesar  de  possuírem as

mesmas doutrinas do evangelho como salvação pela fé e necessidade da influência divina”.85

Porém o que os afastava era seu radicalismo quanto à sujeição somente às escrituras sagradas;

e “todo e qualquer rito e observância que não estivessem expressamente descritos na palavra

de  Deus  eram  rejeitados.”86 Mas  na  Nova  Inglaterra  os  indivíduos  que  fugiam  desta

perseguição tinham a esperança de encontrar um país livre de ameaças. Eles não estavam

portanto apenas pactuados com Deus, em uma relação solitária, apesar deste relacionamento

com o sagrado e a alma ser individual e subjetivo na compreensão desses imigrantes, isso

ocorria num contexto comunitário.

 Ideário Batista  e o Liberalismo

Considerando-se que as origens da tradição batista foram engendradas na Europa nos

84 CRAMP, J. M. op. cit. pp. 462, 463.
85 CRAMP, J. M. op. cit. p. 152.
86 Id., id.
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primórdios da modernidade (séculos XVI-XVII), fica evidente que a gênese de tal pensamento

religioso se confunde com as origens do pensamento liberal.

Encontramos tal  assertiva na obra “A Celebração do Indivíduo”, de Israel Belo de

Azevedo, em sua análise sobre a formação do pensamento batista nos seguintes termos:

“Não dá para ignorar um pensamento inscrito nas próprias origens do liberalismo
europeu gestado no interior do voluntarismo do individualismo norte-americano” e
ressalta ainda: “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.”87

Contudo,  este  autor  identifica  os  elementos  que  tocam diretamente  o  liberalismo,

como a ênfase na liberdade individual,  na atitude e  princípio da separação entre  igreja  e

Estado, uma vez que mesmo nas igrejas reformadas, o sacerdócio universal dos crentes fica

comprometido  com a  crescente  profissionalização dos  líderes  das  comunidades  religiosas

locais, ainda a ideia de igreja como uma associação voluntária.  Por estes traços, são uma

evolução do puritanismo ou uma apropriação do liberalismo.

Nesse sentido o pensamento batista pode ser analisado como parte do quadro geral do

liberalismo,  pensado  genericamente  segundo  a  definição:  “sistema  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 nessa liberdade.”88

Fica evidente  que  as  origens  do  liberalismo estão  nas  mesmas  raízes  do nascente

pensamento  moderno  ocidental,  na  medida  em  que  está  intimamente  associado  à  nova

concepção do mundo, à nova posição do homem no cosmos e ao “novo sentimento da vida

típicos  do  nascente  homem  moderno  em  contraposição  ao  homem  medieval”; e  o

protestantismo integra esse novo sentimento ao converter o homem em “indivíduo espiritual”,

o que floresce como consciência  livre,  e  “essa  reivindicação de liberdade de consciência

constitui a primeira peça chave do sistema do liberalismo” 89

Azevedo afirma que a partir de duas ideias chave, a fé no sentido de confiança em

Deus e em si mesmo, e do livre exame da Bíblia, e também das faculdades mentais e atitudes,

é que foi gerado o conceito de liberdade religiosa, e removida a tradição dogmática. Tais

87 AZEVEDO, Israel Belo de. A Celebração do Indivíduo. Piracicaba: Unimep, pp. 11-12.
88 SMITH, David G. Liberalismo.  in.:  Enciclopédia Internacional de las Ciências  Sociales.  Bilbao: Aguilar,
1975 v. 6, pp. 579-584.
89 BASTOS, R. Introdução à  filosofia liberal apud. Azevedo, Israel B. op. cit.p. 20.
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princípios  foram radicalizados  pelos  puritanos  ingleses  não-conformistas  (dentre  estes  os

batistas), que se organizaram a partir do princípio de liberdade de consciência que resultou na

criação de igrejas livres e suas propostas de sociedade e política livres.90

 Deve ficar claro que o significado de liberalismo muda não apenas com o seu nível de

abstração  e  com  o  passar  do  tempo,  mas  também  de  país  para  país.  Se  na  França  o

anticlericalismo foi um de seus componentes, na Grã-Bretanha e na América do Norte engloba

o sentimento antirreligioso. Na origem deste conceito, John Milton, na Areopagítica, critica o

domínio moral de seus rebanhos pela Igreja Anglicana já em 1644. Outro ponto destacado é o

de Locke, que em 1690 integra o princípio de liberdade de consciência ou de religião e o

sistema geral da liberdade em seu pensamento, que engloba “vida, liberdade e posses, e seu

gerenciamento é um dever concedido por Deus.”91  Deve-se ressaltar que Locke não pode ser

identificado com a doutrina muito posterior do liberalismo, pois sua obra foi grandemente

influenciada pelo contexto político.

Esta colocação é pertinente se pensarmos nas características do pensamento moderno

por  volta  do  século  XVII,  que  compatibilizam revelação  com a  natureza;  assim,  não  há

confrontação com a religião revelada, pois a verdade revelada e a moral cristã são compatíveis

com a natureza. Sendo assim, as verdades são permanentes e partem de princípios universais. 

Troeltsch fala sobre o papel substancial da Reforma e Renascença na construção da

cultura  moderna  e  ressalta  a  contribuição  específica  do  protestantismo  “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”.92 Este mesmo autor conclui

afirmando que no fundo o protestantismo não tem feito mais que eliminar em seu âmbito os

obstáculos  do  sistema  católico  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  ideias  seculares  e  livres  da  modernidade.”  Tal  papel  estaria  associado  às

transformações  pelas  quais  passou  o  protestantismo,  diferente  do  velho  protestantismo

(Luteranismo e Calvinismo).

Uma visão crítica tem revelado que o protestantismo consolidou ao longo dos séculos

XVI,  XVII  e  XVIII  diferentes  visões  teológicas  e  práticas  que  delinearam  o  perfil  da

90 AZEVEDO, Israel. op. cit. id.
91 BOTTOMORE (Org.). Dicionário do Pensamento Social do Séc. XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. pp.  421, 422.
92 TROELTSCH,  Ernst  Renaissance and Reformation. p. 25 e  El Protestantismo y el mundo moderno  p. 33.
apud. AZEVEDO, Israel B. A Celebração do Indivíduo. pp. 42, 43.



46

religiosidade  protestante  de  acordo  com  o  contexto  histórico,  algumas  delas,  como  o

luteranismo, o calvinismo, o anabatismo, o puritanismo e pietismo, e o metodismo, na fase

final dos tempos modernos, que deixaram profundas marcas não apenas na maneira de ser

protestante na Europa moderna, mais ainda, concorreram para a consolidação  de uma nova

ordem secularizada,  com o  apogeu  da  razão  iluminista,  capitalista  e  burguesa,  conforme

apontam os clássicos Max Weber (calvinismo) e E. P. Thompson (análise do metodismo), que

demonstram claramente a evolução do protestantismo, acompanhando as transformações da

nova conjuntura histórica.

Se por um lado o protestantismo foi um dos grandes responsáveis pela inauguração e

afirmação dessa  nova ordem moderna,  com a introdução de ideias  de dessacralização do

mundo, inaugurada com o movimento da Reforma Protestante a partir da noção do sacerdócio

universal  do  crente  e  ao  desarticular  o  papel  da  igreja  enquanto  meio  de  salvação  e

questionamento de sua hierarquia, conforme sustenta Weber na Ética.

Por  outro lado também não concorreu para uma ampla e efetiva consolidação dos

princípios  do  individualismo e  liberalismo político  e  religioso,  uma vez  que  adotou  uma

postura institucionalizada e oficial, ao formar igrejas associadas ao Estado, que consagravam,

de certa forma, uma ordem sob tutela, medieval, e distanciava-se cada vez mais de projetos

mais radicais dentro do movimento reformador, com propostas diferenciadas, que iriam desde

o movimento separatista até projetos mais radicais.

Portanto Weber, em sua análise das seitas batistas, já argumentava que os segmentos

ascéticos do protestantismo de viés radical, como as seitas batistas, são os responsáveis mais

diretos  pelo  desenvolvimento  do  individualismo,  originário  do  princípio  da  iluminação

interior, possibilitando agir unicamente segundo os ditames da consciência.

Encontramos  farta  referência  historiográfica  quanto  à  postura  de  intolerância  do

protestantismo reformado (os próprios reformadores, anglicanos e até mesmo puritanos) com

relação às seitas batistas ao longo do século XVI. Os reformadores pregavam contra “as ideias

diabólicas e perniciosas dos batistas”, tidos ainda como “assassinos sanguinários do corpo e

da alma” (Becon). Bellinger designava-os como “obstinados, rebeldes e dementes”; segundo

Zwínglio,“semeavam uma doutrina pestilenta e uma humildade hipócrita.”93

Essa ruptura dá-se essencialmente pelos princípios radicalizados que justamente dão

93 CRAMP, J. M. Baptist History. Foundation of the Christian church to the close of the Eighteenth Century.
Philadelphia: American Baptist Publication Society, 1852. p. 156.
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identidade  à  seita  e  os  distinguem  das  igrejas  oficiais.  “Embora  sua  teologia  esteja

harmonizada com a Reforma como uma das principais doutrinas [...] que é a justificação pela

fé, […] a autoridade da Escritura foi radicalizada e todos os ritos e observâncias que não

estivessem expressamente colocados na Bíblia  eram retirados”,  além de  lutarem por  uma

“igreja pura”, o que deixava os reformadores atônitos com essa demanda, “tinham pretensões

de aplicarem ideias que iriam revolucionar a sociedade pois eram construídas em princípios

não cristãos”94

Martin D. Hewitt95 comenta que os batistas sempre tiveram uma tradição biblicista

herdada  dos  lolardos  e  depois  dos  separatistas  e  anabatistas,  desde  o  primeiro  grupo  de

anabatistas que se separou de Zwínglio, em Zurique, sob a liderança de Conrad Grebel e Félix

Manz, e adotaram o batismo de adultos após conclusões tiradas de seus estudos bíblicos.

O acesso  ao  pensamento  deste  respectivo  grupo religioso  é  feito  a  partir  de  suas

declarações  confessionais,  embora  historicamente  as  igrejas  batistas  não  tenham nenhum

credo que possa ser considerado definitivo, pois “os mesmos questionam a validade universal

das declarações, uma vez que pela sua natureza têm a tendência de limitar o princípio de

liberdade de  consciência  do  indivíduo”,  o  que  está  claramente  expresso  na  Confissão  de

Londres de 1677:

Deus  somente  é  o  Senhor  da  Consciência  e  deixo-a  livre  das  Doutrinas  e  dos
Mandamentos humanos que em qualquer aspecto sejam contrários à sua Palavra ou
não sejam contidos nela. Desse modo, Acreditar em tais Doutrinas, ou obedecer a
tais  Mandamentos  por  causa  da  Consciência,  é  trair  a  verdadeira  liberdade  de
Consciência; e requerer uma fé implícita e Obediência absoluta e cega é destruir a
Liberdade de Consciência e também a Razão96 

Segundo Langston, “o que distingue os batistas de outros não são as doutrinas, mas

seus princípios, sobre os quais se fundam as doutrinas”.

A partir das análises dos textos citados,97 percebe-se que tais princípios foram reunidos

desde  as  primeiras  confissões  batistas  dos  líderes,  John  Smyth  (1609)  e  Thomas  Helwys

(1610), e das confissões elaboradas na Inglaterra ao longo do século XVII (p. ex.: a Confissão

de Londres de 1644 e a Segunda Confissão de Londres de 1677).

Traçando  assim  o  desenvolvimento  do  pensamento  batista,  encontramos  além  da

ênfase nas Escrituras como sua única regra de fé e conduta, o ideal de estabelecer uma igreja

94 Id., id.  p. 152.
95 HEWITT, Martin D. op. cit. pp. 12, 13.
96 Id., id. p. 11.
97 Martin Hewitt e Israel Belo de Azevedo.
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pura, bíblica (Igreja invisível de Cristo), composta por salvos pela fé e biblicamente batizados,

que expressavam essa fé através de uma declaração pessoal (entendimento da doutrina), que

ressalta a ênfase na conversão particular e nos resultados dessa fé na vida cotidiana. Estes

aspectos concorreram para a afirmação do individualismo, em sintonia com o pensamento

político de sua época, na medida em que enfatizavam a absoluta liberdade de consciência e

responsabilidade individual diante de Deus.

John Locke em uma de suas formulações afirma que “o cuidado da alma de cada

homem pertence a ele próprio e deve ser deixado por conta dele [...] Além disso, mesmo Deus

não salvará os homens contra a vontade deles.” Tais princípios podem ser notados até o início

do século XX, entre os principais teólogos batistas, como percebemos em visões como a de

Langston,  expressa  em  sua  obra  O  princípio  do  individualismo  em  suas  expressões

doutrinárias, que definiu o individualismo como princípio fundamental dos batistas: 

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.(....) 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
quem determina o seu próprio destino. Liberdade é o reinado do homem dentro da
própria alma. É a soberania do homem dentro dos centros da sua personalidade..98

Ressaltamos  ainda que os  princípios  da liberdade religiosa e  democracia,  tanto  na

acepção individual como eclesiástica da autonomia e soberania da igreja local, também estão

harmonizados  com  o  pensamento  de  Locke,  analisados  por  Chatelet.99Aqui  destacamos

historiadores  que  afirmam  que  “a  religião  era  frequentemente  assunto  que  provocava

divergências  entre  as  colônias  na  Nova  Inglaterra,  à  exceção  de  Rhode  Island,  onde  a

liberdade sempre prevalecera.”100 

No esteio das ideias de Thomas Hobbes, nas quais o Estado surge para o homem impor

uma ordem que elimine a violência natural, instaurando a Commonwealth ou a Civitas, onde

uma  vez  instalado  o  Estado,  nada  pode  resisti-lo,  tornando-se  o  Leviatã.  Rousseau,  no

98 LANGSTON, A. B.  op. cit.  Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1933.  p. 231.  Este livro possui seus
capítulos assim distribuídos: I  -  O Princípio de Individualismo verificado através do estudo da Doutrina da
Criação do Homem; II - O Princípio de Individualismo em sua relação com a Doutrina do Pecado; III - O
Princípio de Individualismo em sua relação com a Doutrina da Salvação; IV - O Princípio de Individualismo em
sua relação com a Doutrina do Reino de Deus; V - O Princípio de Individualismo em sua relação com a Doutrina
da Igreja; VI - O Princípio do individualismo em sua relação com a doutrina da interpretação das Escrituras.
99 CHÂTELET, François. História da Ideias Políticas Rio de Janeiro: Jorge Zahar. pp. 50-60.
100 SELLERS et al. op. cit. p. 80. 
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Contrato Social, afirma  que  moral  ou  política  é  estabelecida  com  o  consentimento  dos

homens.

Locke, por outro lado, é contrário ao contrato de submissão que institui o Leviatã.

Como os homens são livres por natureza, como foram criados,  essa liberdade se inscreve

como direito natural; tendo possibilidade de dispor de suas vidas e palavras como se convém.

Para Locke, a sociedade enquanto tal, em seu estado de natureza, possui capacidade de se

organizar de modo harmonioso sem que haja necessidade de recorrer à ordem política. Só os

cidadãos podem decidir quem vai fazer parte desse governo. Esses têm direito de insurgirem-

se contra o Estado, caso contrarie seus direitos naturais.

Sua preocupação com a experiência comum fez de sua obra instrumento de luta contra

a tirania política e religiosa. Outra obra fundamental para entender esta correlação entre o

discurso  religioso  e  os  novos  interesses  do  contexto  político  é  Quentin  Skinner,  em  As

Fundações do Pensamento Político Moderno, onde reconhece o importante papel da tradição

protestante e suas variações radicais nas origens do pensamento político moderno.

Skinner afirma que as formulações políticas dos primeiros reformadores contribuíram

para a elaboração do pensamento político moderno em seus primórdios,  em especial  e de

maneira decisiva na Reforma Radical,  na medida em que aprofundou o aspecto político e

social dos primeiros reformadores. O autor analisa os caminhos que percorrem essas ideias até

alcançarem ampla  aceitação popular  e  serem reconhecidas  pelos  governos  seculares.  Este

período inicial do pensamento político reformado foi caracterizado pela propaganda de uma

série  de  tratados,  com  as  influentes  contribuições  de  pioneiros  do  pensamento  político

luterano,  como  Osiander,  Eberlin  e  Melanchton,  na  Alemanha,  e  Tyndale  e  Barnes,  na

Inglaterra.

As formulações políticas desse período derivavam das principais afirmações teológicas

de Lutero.  A primeira delas é a de que o mundo é ordenado por Deus,  portanto todos os

sistemas políticos devem ser considerados parte de seus desígnios e toda a estrutura da vida

política é constituída por Ele. Passando aos desdobramentos possíveis desse princípio, “os

governantes devem ser  obedecidos  em tudo,  não meramente por  medo,  mas em nome da

consciência”, isso faz parte da discussão sobre a “natureza das obrigações que se devem aos

que Deus colocam acima de nós”. Em outro aspecto complementar, estão os deveres políticos

dos  governantes,  para  com  Deus  e  o  povo.  Em  sua  concepção  do  “Príncipe  Devoto”,
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Melanchthon afirma que os governantes devem prevenir a heresia, combatendo “toda doutrina

imprópria, e punindo os obstinados”, numa clara referência aos anabatistas.

É neste ponto que estes formuladores do pensamento político reformado divergem do

posicionamento da Reforma radical. Melanchton afirma ainda a oposição a estes reformadores

radicais, enfatizando que “a desobediência fere a consciência, e Deus a condena”, enquanto

Tyndale  assevera  que  “a  resistência  à  autoridade  constituída  é  sempre  iníqua,  jamais

adequada.”

Ernst Bloch, em seu livro Thomaz Müntzer e a Reforma Radical101, revela que o Pastor

e Líder  camponês  alemão entrou em conflito  com o  status  quo,  e,  com seus  defensores,

obtendo  forte  aceitação  popular,  terminou  em  um  conflito  que  gerou  perseguição  aos

camponeses rebelados e aos anabatistas, e levou Lutero a afirmar que estes “deveriam ser

caçados, como quem caça a cachorros loucos.”

Uma segunda tese básica da Teologia Luterana,  da qual  originou-se outra série  de

implicações  políticas,  foi  seu  conceito  de  igreja.  Assim,  a  leitura  de  igreja  como  uma

congregação, uma comunidade estritamente espiritual,  resulta que não se pode conceber a

Igreja como uma autoridade com qualquer tipo de jurisdição.

A defesa das autoridades seculares é uma consequência direta; isto fica evidente nas

palavras de Barnes:

“Ela nada tem a ver com a justiça externa e a retidão deste mundo e portanto, não
tem o poder jurídico e legal de legislar para ordenar o mundo, apenas para orar com
fé  e  sinceridade  e  ministrar  a  palavra  de  Deus  [...]  os  ministros  não  podem
reivindicar o direito a uma imunidade em face das leis ordinárias.”. 

E  Tyndale,  em  seu  escrito  Contra  o  falso  poder  do  papa, onde  faz  um  ataque

específico à iniquidade do clero, à falsidade dos bispos e à impostura do papa, e deixa claro na

veemente afirmação: “toda jurisdição pretendida pelo papa e a Igreja deve ser considerada

ilegal,  até  mesmo  uma  usurpação  de  autoridade  passível  de  ser  punida  com condenação

eterna.”102 

A conclusão  destes  propagandistas  foi  de  que  todas  as  jurisdições  e  liberdades

eclesiásticas devem ser imediatamente abolidas e entregues às autoridades seculares, e estas

“devem livrar-se da ardilosa tirania que lhes vem sendo imposta pelos prelados, tirar-lhes as

terras que eles conseguiram com suas falsas preces e governar elas próprias o reino, com a

101  BLOCH, Ernest.  Thomaz Mützer e a Reforma Radical.
102 SKINNER, Quentin, op. cit.  p. 353.
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ajuda de leigos que sejam sábios e prudentes.”103

Quentin  Skinner  ainda  ressalta  que  estas  teorias  políticas  dos  reformadores

desempenharam um papel vital na legitimação das monarquias absolutistas, em especial do

norte europeu, ao atribuírem o exercício da autoridade aos reis e magistrados em lugar da

igreja,  por  ser  apenas  uma  congregatio  fidelium;  rejeitaram  as  tradicionais  limitações  à

autoridade dos governos seculares, como a autoridade da Igreja de julgar e depor governantes

tiranos, e também  a ideia de que a lei natural era utilizada para condenar ou questionar o

comportamento dos governos, reforçando, de um lado, o caráter conservador.

Mas,  por  outro  lado,  há  o  surgimento  de  uma  expressiva  corrente  subversiva  do

luteranismo, a partir de 1530, contra o conservadorismo dos primórdios, e que exerceu forte

influência nos calvinistas, contribuindo de forma significativa para a afirmação das ideologias

políticas revolucionárias. 

Esta tendência subversiva se expressa na legitimação da ação de opor-se pela força ao

governante tirano, e quando passam a defender a necessidade de uma ampla transformação

religiosa  e  política  sem esperar  pelos  magistrados,  que  resulta  na  cisão  e  surgimento  de

diversas seitas independentes, conhecidas como “Reforma Radical”,  que está associada ao

movimento anabatista. 

Embora o movimento anabatista apresente duas correntes distintas, uma mais radical

representada por Müntzer e os profetas de Zwickau na Alemanha, e outra de tendência mais

pacifista em Zurique, sob a liderança de Conrad Grebel, conforme a análise de Skinner, ambas

representaram uma reação violenta à reforma magistral (luterana), e passam a repudiar suas

teses sociais e políticas, tanto pela via revolucionária, a exemplo de Müntzer, ao criticar os

fundamentos teológicos luteranos no que se refere à não aceitação da revelação direta (através

de visões  e palavras  audíveis),  mas sobretudo as  suas teorias políticas,  caracterizada pela

passividade com relação às autoridades seculares, passando a propor uma reforma completa e

ameaçando “se os príncipes não concordarem em impor o evangelho pela força, a espada lhes

será tomada pelo povo soberano e justo”.

Já o grupo de anabatistas liderados por Grebel opta por uma via menos revolucionária

e mais anarquista,  ao rejeitar a postura política de aliança com as autoridades seculares e

submissão dos conservadores, contudo, não concordavam que os mesmos devessem assumir o

poder, mas deixá-lo totalmente de lado, abstendo-se de participação política, segundo o ideal

103 Id.; id. p. 355.
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de  vida  cristã  verdadeira,  pois  “as  autoridades  não  faziam  parte  do  mundo  regenerado,

existiam meramente devido à lamentável necessidade de coagir os pecadores”. Assim também

foram contrários à posição dos profetas de Zwickau.

Skinner,  em sua  análise  sobre  a  contribuição  da  Reforma  Radical  ao  pensamento

moderno, finaliza afirmando que as seitas radicais causaram um impacto político bem maior

que seu tamanho, expresso não só na reação igualmente violenta suscitada nos reformadores

direcionada aos líderes anabatistas104, mas sobretudo no impacto que o movimento anabatista

causou  ao  pôr  em  prática  as  teorias  sociais  e  políticas  revolucionárias,  a  exemplo  da

experiência em Estrasburgo, com os “melchioritas”, responsáveis pela expansão das ideias

anabatistas  por  toda  a  região  dos  Países  Baixos  e  que  passaram a  vivenciar  um regime

incomum,  sob  o  comando  de  João  de  Leyden,  baseado  na  propriedade  comum  e

compartilhamento das esposas; assim, o autor conclui: “não houve governo quinhentista que

deixasse de mostrar-se extremamente suscetível ao risco de que, sendo atendidas as exigências

da reforma religiosa, viesse a se desencadear o clamor pela revolução social”105.

A consolidação da teoria política luterana se dá quando os países passam a adotar o

conceito luterano de igreja como fundamento da relação entre o poder político e eclesiástico,

traduzido em uma série  de medidas  concretas  e  oficiais  implementadas  pelas  autoridades

seculares nos vários países europeus.106

Skinner utiliza argumentos contextuais que dão respaldo a sua proposta, ao situar as

origens  do  pensamento  político  num ambiente  impregnado de  uma visão  religiosa  que  o

condiciona. Dito de outra forma, busca resgatar o pensamento político ancorado no contexto

social,  religioso  e  político  do  início  da época  moderna.  Esta  leitura  pode representar  um

contraponto com autores que não reconhecem o peso da tradição puritana/radical na formação

do pensamento político moderno, ou mesmo redimensionam, como Lawrence Stones,  que

discute a tradição puritana entre as múltiplas causas da Revolução Inglesa, e ainda Karnal, que

questiona o peso dado a esta tradição nas fundações da nação norte-americana. 

Nesta perspectiva, Skinner aproxima-se de uma abordagem culturalista, na medida em

que  resgata  o  contexto  histórico  percebendo  as  várias  dimensões  da  cultura,  como  os

104 Cf . SKINNER, Quentin. Lutero expulsa Karlstad e persegue Müntzer. Em Carta em oposição ao espírito
fanático. Isso fica evidente na afirmação de Lutero: “os espíritos rebeldes e assassinos” referindo-se a Müntzer e
seus seguidores. Quanto a  Zwinglio, influencia na prisão de Grebel e Manz, e estabelece a pena de morte por
afogamento para quem participasse de culto anabatista. p. 361.
105 Id.; id. p. 361.
106 Ver análise do autor, “O papel das autoridades seculares.” pp. 362 - 370.
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diferentes ideários religiosos, tanto de segmentos populares como da elite, que perpassaram o

ideário político, conformando-o, bem como percebe as interações que se estabeleceram não

apenas a nível dessas representações simbólicas, como também entre diversas esferas.

Embora o viés radical tenha sido sufocado, a obra demonstra claramente como esse

ideário se perpetuou na instância política. Também é pertinente para esta percepção o conceito

de  representação  e  apropriação,  de  Roger  Chartier.  Portanto,  estamos  no  campo  das

representações, da análise das estruturas ideológicas e do quadro das representações, ao tentar

capturar elementos dessas permanências  da herança radical  na tradição batista,  que foram

reelaboradas à luz do novo contexto histórico, indicando as possíveis conexões e afinidades

entre elementos que se estabeleceram em função de novas realidades.

Consideramos  pertinente  para  a  análise  deste  vínculo  entre  tradição  batista  e

liberalismo o conceito de afinidade eletiva utilizado por Michel Lowy,107 que faz uma releitura

de  Weber,  e  busca  afinidades  eletivas  dentro  de  categorias  aparentemente  opostas.  Este

conceito, já presente no período da escolástica em Alberto Magno, e até mesmo na alquimia, é

desenvolvido de modo apropriado para as Ciências Sociais por Max Weber, que conserva,

segundo  Löwy,  de  sua  antiga  acepção,  as  conotações  de  escolha  recíproca,  atração  e

combinação,  aparecendo  de  modo  mais  claro  em  seu  texto  mais  importante,  A  Ética

Protestante e o Espírito do Capitalismo. Enfatiza, então, um trecho desta obra, destacando

que:

Em face do enorme embaralhamento de influências recíprocas entre bases materiais,
formas de organização sociais e políticas, contexto espiritual das épocas da Reforma,
somos  obrigados  a  pesquisar  de  início,  se  algumas  afinidades  eletivas
(wahlverwandtschaft) são perceptíveis entre as formas da crença religiosa e as da
ética profissional. Ao mesmo tempo,  é preciso elucidar, na medida do possível, de
que  modo  e  em que  direção  o  movimento  religioso,  em consequência  de  suas
afinidades eletivas, influenciou o desenvolvimento da cultura material.108

Segue ainda afirmando, ao contrário do que se pode concluir de modo superficial, que

esta “não é sinônimo de influência, na medida em que implica uma relação bem mais ativa e

uma articulação recíproca. [...] Não é afinidade ideológica inerente às diversas variantes de

107 LOWY, Michael,  Redenção e Utopia. O Judaísmo Libertário na Europa Central. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989. p. 18.
108 Id., id. p. 15.
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uma mesma corrente social e cultural (ex.: liberalismo econômico e político). É um conceito

que nos permite justificar processos de interação.”109 Não é apenas correlação ou sinônimo de

influência. Também não implica na substituição de outro instrumental teórico, mas constitui-

se em um ângulo a mais na abordagem.

É um conceito que nos permite justificar processos de interação que não dependem

nem da causalidade direta nem da relação entre forma e conteúdo (a forma religiosa como

expressão de um conteúdo político e social). Não quer substituir outros paradigmas de análise

mas pode constituir novo ângulo da abordagem pouco explorado na Sociologia da Cultura.

1.1.3 Liberdade e suas Consequências para o Indivíduo e a Política.

Um dos principais teóricos da modernidade, Locke, abordando o tema da propriedade,

ao mesmo tempo nos dá uma noção de que este termo abrange também aquilo que é próprio

ao homem, ou seja, quando pensamos, devemos atentar que o “conceito    de propriedade em

Locke coincide com o de liberdade, e ao mesmo tempo, num sentido mais amplo, com tudo

que pertence a alguém, ou seja, o corpo, a liberdade enquanto diversidade de opções, e o

patrimônio propriamente dito.”110 Aqui:

a  noção  de  igualdade  envolve[...]  os  indivíduos  que  partilham  a  condição  de
racionais e têm acesso, pela razão, às normas de comportamento necessárias à paz.
Essas  normas  são  as  leis  de  natureza.  A razão  é  que  essa  lei  ensina  a  toda  a
humanidade,  bastando que a consultem, que sendo todos iguais e independentes,
ninguém deve prejudicar  a  outrem na sua vida,  saúde,  liberdade  ou posses”.  Os
homens são criaturas de Deus, a ele pertencem nisso se igualam [...]Neste estado de
perfeita igualdade no qual naturalmente não existe superioridade ou jurisdição,[...]
tendo todos as mesmas faculdades, compartilhando todos a mesma comunidade de
natureza,  não  se  pode  presumir  subordinação  alguma  entre  nós,  […  ]  como  se
fôssemos feitos para o uso dos demais, como as criaturas inferiores são feitas para o
nosso.”111

Para se compreender o caráter da civilização anglo-americana, é preciso saber que ela

é produto de dois elementos, e “isto deve estar sem cessar no pensamento, elementos distintos

que por vezes se combateram mutuamente, mas que de certa forma conseguiram combinar: o

109 Ibid., ibid. p. 18.
110 FRIEDRICH, Carl J. Introdução à Ciência Política. Rio de Janeiro: Zahar. p. 27.
111 KUNTZ, Rolf Deptº Filosofia USP Locke, liberdade, igualdade e propriedade.  Conferência proferida em
23/06/1995.  in: QUIRINO,  Célia  Galvão;  VOLGA,  Cláudio  e  BRANDÃO,  Gildo  (orgs.) Clássicos  do
Pensamento Político. São Paulo: EdUSP, 1998. pp. 98, 99.
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espírito da religião e o espírito da liberdade.”112

Em toda comunidade civil existe um outro poder,  que se pode chamar de natural
porque corresponde ao que cada homem possuía naturalmente antes de entrar em
sociedade. Mesmo que os membros de uma comunidade civil permaneçam pessoas
distintas em suas referências mútuas e como tais sejam governados pelas leis da
sociedade, em referência ao resto da humanidade eles formam um corpo único, e este
corpo permanece no estado de natureza em referência ao resto da humanidade, como
cada um de seus membros estava anteriormente. 
Isso explica que as controvérsias que surgirem entre qualquer homem da sociedade e
aqueles que a ela não pertencem sejam administradas pelo público e que um dano
causado a um membro daquela comunidade implica em que todo o conjunto seja
obrigado a reparar. Assim, sob este ponto de vista, a comunidade toda é um corpo
único no estado da natureza com respeito a todos os outros estados ou a todas as
outras pessoas que não pertençam à sua comunidade.113

Segundo Kuntz, John Rawls ao refletir sobre o tema:

revaloriza os  valores consolidados da cultura ocidental  especialmente a  partir  da
Reforma.  Esses  valores  incluem  tanto  a  igualdade  quanto  uma  nova  noção  de
liberdade  individual.  Tolerância  e  respeito  à  pluralidade  dos  fins  pessoais  e  das
concepções de bem podem ser considerados mera especificação desses temas.114

Kuntz  destaca  ainda  que  nos  Ensaios  sobre  a  Lei  da  Natureza,  1660,  “parte  da

argumentação enfatiza a origem divina dos  mandamentos.  Dessa origem […] decorre seu

caráter  vinculante.  Como  se  pode  conhecer  a  norma  e  a  obrigação?  Pelo  emprego  das

faculdades naturais do homem […]”. A referência à razão, contida tanto no Segundo Tratado,

quanto nos Ensaios, é, no entanto, para o autor, uma referência à recta ratio ciceroniana.

É por isso que nota-se aqui mesmo a comparação feita por ele, enquanto o poder do

magistrado “consiste apenas numa força externa”, a verdadeira religião “consiste na persuasão

interior da mente.”115

Define então a igreja como sendo:

“uma sociedade livre e voluntária” a que os homens se filiam por vontade própria.
Ninguém nasce membro de qualquer igreja.[...]Uma igreja é portanto semelhante a
um estado formado voluntariamente para propósitos específicos, e como qualquer
outra sociedade deve ter suas próprias leis para regulamentar seus assuntos.116

112 TOCQUEVILLE, A. Op. cit. p. 42.
113 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o  Governo Civil.  Cap.  XII  Dos poderes  legislativo,  executivo e
federativo da comunidade civil. Petrópolis: Vozes, 1994. Coleção clássicos do pensamento político, v. 14, p. 75.
114 KUNTZ, R. Op. Cit. pp. 91, 92.
115 GOUGH, J. W. Introdução. in: LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. p. 18.
116 Id.,  id.  in:  LOCKE, John.  Sobre as diferenças entre os poderes civil  e eclesiástico.  1673-4, artigo não
publicado, in Lord King, Life of John Locke apud: Segundo Tratado sobre o Governo Civil.  p. 18. Petrópolis:
Vozes, 1994. Coleção Clássicos do Pensamento Político, v. 14.
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1.2  REPRESENTAÇÕES  DA DEMOCRACIA RADICAL BATISTA NA AMÉRICA DO

NORTE

Examinar a União antes de estudar o Estado é enveredar por um caminho eivado de
obstáculos. A forma do governo federal nos Estados Unidos, apareceu por último;
não  passou  de  ser  uma  modificação  da  república,  um apanhado  dos  princípios
políticos  distribuídos  por  toda  a  sociedade  antes  dela  e  subsistindo  no  seu  seio
independentemente dela. O governo federal não passa, aliás [...], de uma exceção.: é
o governo dos Estados a regra comum. O escritor que desejasse conhecer o conjunto
de semelhante quadro antes de ter mostrado os detalhes cairia necessariamente nas
obscuridades ou nas repetições.117

No  presente  capítulo  pretendemos  perceber  a  influência  e  desdobramentos  da

experiência religiosa na formação social e política norte-americana.

A origem da nacionalidade norte-americana está associada ao ideal de construção de

uma nova sociedade que se erige sob a égide de valores e aspirações igualmente novos na

Europa do início dos Tempos Modernos,  marcada por profundas transformações,  aqui em

especial, pela descoberta do Novo Mundo.118

Essa sociedade produziu uma cultura impregnada de valores modernos de liberdade

em várias expressões e, ao mesmo tempo, ainda marcada por uma forte tradição religiosa, que

delineou  o  universo  simbólico  do  período  com  farta  representação  e  crenças  coletivas

desenvolvidas pelo Cristianismo até então. Tais representações religiosas, políticas e sociais

perpassam toda a cultura da Europa ocidental e chegam na América reatualizadas.

Assim,  as  colônias  inglesas  em  território  americano  surgem  como  o  lugar  de

possibilidade de concretização dos princípios liberais, inaugurando uma nova fase na história

das sociedades modernas, como afirmado por Sellers. Nesse aspecto, devemos destacar que a

autonomia  das  colônias,  como  acima  descrito  por  Tocqueville,  pode  ser  ainda  mais

reconhecida em alguns lugares, como Rhode Island, onde sua obra destaca que foi o único

estado a recusar a autoridade da União para elaboração de tributação centralizada, ao recusar-

se ao imposto em 1781, que dependia da aprovação de todos os estados, e também quando foi

o último a assinar a Constituição, cujo projeto havia sido apresentado em 1787, somente o

fazendo em 1790.119

117 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 53.
118 SELLERS, C.; Uma reavaliação da história dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
119 Id., id. pp. 82, 88, 89.
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Aqui se reconhece, de uma ou outra maneira, que esta unidade fez prevalecer uma

noção muito cara aos batistas, e nota-se claramente neste item a influência da autonomia e do

governo local,  que sendo presente nos fundamentos de sua doutrina,  que aí  prevalecia,  se

refletem em seu modo de viver político. Segundo o historiador Sellers, Roger Williams:

Banido  da  colônia,  dirigiu-se  para  o  sul  em 1636,  estabelecendo-se  na  Baía  de
Narrangansett. Fundou aí a cidade de   Providence e, mais tarde, a colônia de   Rhode
Island,  onde proclamou a política de total  liberdade religiosa e instalou o sistema
democrático de autogoverno.120 (grifo nosso)

Inúmeros  foram  os  elementos  que  concorreram  para  o  evento  da  construção  da

nacionalidade americana, mas queremos ressaltar aqui a importância da tradição religiosa, que

imprimiu não só traços no universo simbólico, mas também na vida material dessa sociedade,

embora reconheçamos a multiplicidade de fatores que contribuíram para tanto, como atestam

os recentes estudos da historiografia revisionista já comentada.

Tratamos aqui a questão da apropriação dos símbolos religiosos – representações do

puritanismo inglês, não apenas oficial, mas as derivações dele, como os separatistas presentes

nos fundamentos  desta  sociedade -  e  sua ressignificação na nova conjuntura da América,

questionando se tal fenômeno representou uma transposição de valores apenas.

Este recente debate historiográfico tem resultado na reformulação de vários pontos de

vista que se consolidaram ao longo do tempo como verdades inalteradas em torno do processo

de colonização e independência norte-americana.

Encontramos nesse balanço historiográfico uma referência ao modelo de colonização e

a percepção de equívocos quanto às experiências de colonização dicotomizada nos modelos

de exploração e povoamento.

Vários  autores  seguem  nessa  direção  para  examinar  a  questão  do  modelo  de

colonização adotando uma perspectiva  da multiplicidade de padrões.  Segundo análises  da

historiadora Maria de Fátima Gouveia,121 que reconhece a coexistência do padrão plantation e

de pequenas propriedades, além de apresentar algumas visões nesse aspecto, como a de Jack

Green122,  que relativiza  o  modelo  único  ao  afirmar  que  não  se  pode  dissociar  as  duas

120 SELLERS, C. et allui, Uma reavaliação da história dos Estados Unidos. p. 27.
121 GOUVEIA, Maria de Fátima, em aula sobre o tema: As Américas diante da Europa: ingleses na América do
Norte. Pós-graduação Lato sensu em História Moderna -  UFF, 10/09/2005.
122 GREEN, Jack P. Pursuits of Happiness, Chapell Hill. The University of  North Carolina Press, 1988.  
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experiências de exploração e povoamento.  Já  Baylin123 e Sellers124, identificam três modelos

de colônias inglesas no século XVII, evidenciadas nas colônias fundadas pelas Companhias de

Comércio,  colônias de proprietários, a partir de concessões da coroa a particulares com o

compromisso da ocupação e beneficiamento, e uma terceira modalidade, que são as colônias

da coroa inglesa, onde o rei assume o controle da ocupação e a adoção de medidas políticas e

administrativas que orientam todo o processo.

Os dois primeiros modelos de colônia aparecem no século XVII e se caracterizam pela

atuação da iniciativa empresarial privada, com a ação das companhias de comércio. Nesta

análise fica claro que, na primeira fase da colonização, a coroa não participou do projeto, e a

colônia da Virgínia vai se destacar por estas duas experiências, pois além de apresentar o

padrão  plantation,  com a cultura do tabaco, ao mesmo tempo desenvolveu amplamente a

iniciativa privada, com as atividades da agricultura em pequena escala, a pesca e o comércio,

que se mostrou mais apropriada que a iniciativa corporativista. 

Esta questão do caráter da colonização inglesa enquanto fruto da iniciativa privada é

largamente discutida na proposta dos estudos revisionistas, na medida em que é um traço

distintivo quando comparado ao projeto colonial ibérico, que apresenta desde o início a marca

de  uma  ocupação  sistemática  e  oficial.  Karnal  e  Sellers  estabelecem  as  diferenças

fundamentais entre o processo de colonização anglo-saxônica e ibérica em ampla análise.

Sellers125 reconhece na tradição inglesa de direitos individuais e mobilidade social a

causa para a orientação desse modelo pautado na iniciativa privada, coincidindo ainda com o

interesse da coroa inglesa por não dispor de recursos para tal empreendimento.

Nesse sentido o autor inova em sua análise ao atribuir o sucesso do empreendimento

colonial inglês a três fatores que atuaram conjuntamente: o aspecto empresarial privado da

colonização, o caráter individualista da sociedade inglesa atuando em reciprocidade com as

condições do Novo Mundo, justificando a presença de elementos favoráveis nesta conjuntura,

com a ausência  de instituições tradicionais, que deixavam as pessoas livres para construírem

nova ordem social, além da abundância de recursos naturais como um incentivo à iniciativa

privada. 

Karnal,126 seguindo a mesma direção, ao agregar componentes culturais dos colonos

123 BAYLIN. As origens ideológicas da revolução americana. Bauru: Edusc, 2003.
124 SELLERS Op. cit., pp. 23, 24.
125 Id.; id. p.20
126 KARNAL, Leandro. Estados Unidos da Colônia à Independência. São Paulo: Contexto, 1990.



59

ingleses para explicar toda a ação colonizadora na América do Norte, amplia a análise ao

considerar a conjuntura social, política e econômica da Inglaterra em profunda transformação

e  atípica  em  relação  ao  restante  da  Europa  em  geral,  no  século  XVII,  e  afirma  que  é

impossível entender a colonização inglesa e suas particularidades se não levarmos em conta a

situação da própria  Inglaterra  antes  do  início  da colonização,  em especial,  a  falta  de um

referencial  uniforme  característico  da  Inglaterra  e  seus  desdobramentos  no  processo  de

colonização.  A  Inglaterra  é  descrita  pelo  autor  como  marcada  pela  relatividade  religiosa,

convivência com a desordem e a falta de unidade característica da modernidade,  tanto na

política quanto na religião e, no início do século XVII, estava fragmentada em inúmeras seitas

protestantes, vários focos de resistência católica além da Igreja Anglicana oficial.

Para nos atermos à proposta do presente trabalho, ressaltamos aqui a influência do

aspecto  religioso,  como  recorte  para  aprofundamento  da  análise  sobre  a  fundação  e

consolidação da sociedade norte-americana.  Como nos referimos acima,  esta  influência se

verifica em diferentes dimensões desta sociedade que se estabelece no Novo Mundo.

Quanto  a  isso,  Sellers  ressalta  que  o  espírito  de  iniciativa  individual  presente  na

tradição  da  sociedade  inglesa,  e  grandemente  responsável  pelo  empreendedorismo  de

conquista  do  Novo  Mundo,  foi  reforçado  pelo  individualismo  espiritual  da  teologia

protestante e, segundo este autor, “os ingleses responderam a essa intenção nacional com uma

mistura de patriotismo, fanatismo religioso protestante, sede de aventura e cobiça”.127 

Outro aspecto fundamental que se deve considerar é a influência religiosa no modelo

de organização das colônias da Nova Inglaterra, moldando as estruturas sociais e políticas das

mesmas  num  momento  inicial  (século  XVII).  A motivação  religiosa  foi  extremamente

importante; puritanos e separatistas estavam interessados em cultuar livremente à sua maneira,

e não se pode dissociar a mudança desses europeus para a América a um transplante dessa

vivência.  Esse  modelo  de  colonização  estabelecido  está  diretamente  condicionado  à

experiência religiosa do referido grupo de colonos. Sellers afirma ainda que “as colônias da

Nova Inglaterra constituíam consequências diretas do recrudescimento do conflito religioso na

Inglaterra”128.

Nesse  sentido,  vemos  a  religião  conferindo  especificidade  ao  modelo  de  colônia

estabelecido.  Para  exemplificarmos,  temos  modelos  completamente  diferenciados,  como a

127 SELLERS, C. op. cit. p. 19-20. 
128 Id.,. Id. p. 24
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Colônia da Virgínia e Massachusetts Bay, reduto de anglicanos e puritanos, Maryland, colônia

cedida a católicos que se posicionam contrariamente à independência, e Plymouth e Rhode

Island, focos de dissidentes separatistas.

A historiografia tem corroborado com tal análise já há bastante tempo. Encontramos na

historiografia  norte-americana autores como John T. Cristian129, que no início do século XX

faz a seguinte análise, em A History of the Baptists of the United States:

“Massachusetts  Bay  e  Plymouth,  dois  centros  de  vidas  distintos,  apesar  da

proximidade física, a distância entre as ideias e visões de mundo eram evidentes.” Enquanto

os  colonos  de  Massachusetts  Bay  eram  puritanos  que  não  romperam  com  a  Igreja  da

Inglaterra,  apenas  discordaram,  formando  uma  comunidade  baseada  na  Carta  Régia  de

fundação da Massachusetts Bay Company, Plymouth, por outro lado, se tornou um reduto de

separatistas ingleses que emigraram para a Holanda por ocasião da perseguição e se voltaram

para o Novo Mundo. Esta divergência fica clara nas palavras de um reverendo puritano:

Separatistas ao deixarem a Inglaterra ironicamente diziam: Passar bem Babilônia,
passar bem Roma, mas nós diremos passar bem querida Inglaterra e todos os amigos
cristãos daí. Nós não vamos para a Nova Inglaterra como os separatistas da Igreja da
Inglaterra. Pensávamos que não poderíamos, mas nos separamos  da corrupção dela.
Nós  agora  vamos  praticar  a  parte  positiva  da  igreja  reformada  e  propagar  o
evangelho na América.130

O autor segue pontuando as diferenças entre as colônias a partir de divergências nas

representações religiosas e políticas. “Os puritanos influenciados por sentimentos e memórias

da monarquia e formas fantasmagóricas da velha religião, mas embevecidos com o nascer da

nova liberdade pela qual ansiavam [...] eram cruzados armados com armas do século XII e

vestidos de ideias do século XVI”.131 Enquanto os separatistas eram descritos como homens

tolerantes, que compartilhavam o pensamento de uma terra onde a religião era livre para todos

os homens, os puritanos desejavam liberdade e tolerância perfeita para eles mesmos, mas não

concediam essa liberdade para outros. 

A questão da intolerância religiosa surge como afirmação da identidade dos grupos

religiosos e como fator responsável pelo surgimento de novas colônias. Embora a Assembleia

129 CHRISTIAN, John T. A History of the Baptist of the United States: From the first settlement of the country
to the year 1845. Nashville: Southern Baptist Convention, 1925. pp. 15-19.
130 CRISTIAN, John T.  A History of the Baptists of the United States. p. 16.
131 Id., id. p. 17.
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de Maryland tenha se destacado com a importante Lei da Tolerância (1649), não garantia o

direito universal de culto e a separação da Igreja e Estado.

Sellers  já  afirmava que  a  forma de  colonização refletia  os  objetivos  religiosos  da

comunidade sagrada. Plymouth tem um lugar especial no imaginário norte-americano, com

sua fundação atrelada ao evento do desembarque dos  Pilgrims Fathers, que atravessaram o

Atlântico no navio Mayflower, e onde foi assinado o  Pacto do Mayflower. Este pacto surge

enquanto instrumento de governo que apresenta rudimentos  do que viria a ser a primeira

constituição  norte-americana,  a  partir  de  um acordo  de  autogoverno  inspirado  em ideias

radicais,  onde  “os  colonos  formavam um corpo  civil  que  governaria  a  todos  segundo  a

vontade da maioria e prometia toda a devida submissão e obediência a leis justas iguais da

colônia.”132

Mendonça analisa a relação entre governo eclesiástico e governo civil, e atribui esse

novo  modelo  de  sociedade civil-religiosa  ao  fenômeno  do  denominacionalismo,  isto  é,  a

denominação  era  uma  igreja  desestatizada,  composta  por  pessoas  que  aderiam

espontaneamente e segundo suas convicções e preferências pessoais. Afirma que este tipo de...

denominacionalismo marcou toda a estrutura do protestantismo americano e aparece
como o outro lado da moeda em relação ao protestantismo inglês, em que  a Igreja
oficial  se erige  como um bloco  monolítico,  que funciona dentro do princípio  de
coerção e a partir de uma hierarquia autoritária.133

Prossegue ainda afirmando que os puritanos objetivavam construir no Novo Mundo

um Estado puritano,  Puritan Model State, para servir de orientação a todos os “verdadeiros

cristãos” em todos os lugares, sentiam-se como o povo escolhido de Deus, evidenciando o

ideal de uma sociedade em que o sagrado e o profano seriam indistintos. Assumem a forma

congregacional  de  governo  eclesiástico,  continuando  calvinistas  em  teologia,  sempre

partidários  do  governo  igualitário-democrático,  procurando  organizar-se  política  e

eclesiasticamente  segundo  esses  ideais,  embora  algumas  igrejas  tenham  organizado-se

federativamente, com a forma presbiteriana de governo, baseada na hierarquia conciliar. Já os

congregacionais  assumiam formas  mais  democráticas  diretas  (batistas)  ou  representativas,

dependendo das circunstâncias.

Sem negar a devida importância aos demais fatores, sem dúvida, o dado religioso foi

132 SELLERS, C. et allui.  Op. cit.. pp. 24, 25.
133 MENDONÇA, Antônio Gouvêa O celeste Porvir. A inserção do Protestantismo no Brasil. São Paulo: ASTE,
1995. pp. 49, 50.
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fundamental para o surgimento de várias colônias, no sentido de que as discordâncias em

torno da uniformidade pretendida pelos puritanos acaba por determinar a experiência  plural

de colônias. Por conseguinte, encontramos a fundação de Rhode Island, Connecticut e New

Hampishire, associadas a esta questão da intolerância religiosa.

1.2.1 A democracia radical e o autogoverno entre os batistas

A história dos batistas na Nova Inglaterra está, de certa forma, associada às antigas

tradições anabatistas de separação dos poderes civil e eclesiástico, dentre as demais ideias

radicais que foram assimiladas pelos separatistas ingleses, entre os quais, os batistas que aí

aportaram perpetuando tal herança.

O surgimento do maior desafio ao princípio de uniformidade religiosa está ligado ao

dissidente  Roger  Williams  (1603-1683),  que  além de  se  opor  à  igreja  oficial,  defendia  o

direito dos indígenas à propriedade da terra, e achava que os magistrados não deveriam ter

qualquer poder sobre a religião do homem. Dirige-se de Massachussets Bay para o sul, onde

funda a cidade de Providence, em 1636, ao comprar terras dos índios,  e onde em 1639 é

estabelecida a primeira igreja organizada em princípios batistas nos EUA,134 na qual todos os

membros  foram batizados,  inclusive  o  próprio  Roger  Williams.135 Mais  tarde,  surge  aí  a

colônia de Rhode Island.

Esta  congregação fundada por  Williams representou,  “uma espécie  de experimento

vivo da liberdade de consciência”, que passou a ser refúgio de batistas, quackers, católicos e

judeus. Em 1644, este escreve  O Dogma Sangrento da Perseguição, no qual deixa clara a

ideia do princípio da separação entre igreja e Estado como corolário necessário do princípio

da liberdade.136 Sellers reconhece este papel de Rhode Island, onde Williams proclama ampla

liberdade religiosa e instala o sistema democrático de autogoverno, recebendo carta régia em

1644,  atraindo  dissidentes  de  Massachusetts  e  da  Europa,  e  termina  florescendo  como

comunidade comercial e rural ao mesmo tempo em que passa a desafiar os vizinhos puritanos

ortodoxos.137

134 Alguns  autores,  no  entanto,  afirmam  que  a  Igreja  de  Newport,  claramente  batista,  segundo  fontes
documentais só surge em 1648. Estas duas igrejas disputam o título da igreja batista mais antiga dos EUA.
135 CAIRNS, Earle E. O Estabelecimento do Cristianismo nos Estados Unidos. in: O Cristianismo através dos
Séculos. pp. 309-316.
136 SILVA, Elizete da. (Tese de doutorado) História, USP, FFLCH, 1998. p. 80.
137 SELLERS, op. cit. p. 27.
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A origem dos batistas na América está associada também ao nome de Anne Marbury,

teóloga leiga que foi também banida de Massachusetts por proclamar o pacto da graça, que

opunha  ao  pacto  das  obras,  proclamado  pela  grande  maioria  dos  ministros.  Além disso,

defendia  um conceito  de  luz  interior,  que  compreendia  um processo  de  revelação divina

contínuo, em lugar da interpretação ortodoxa. Tida como uma “mulher inconveniente” para a

sociedade e pela Corte Geral, foi presa e conseguiu fugir para Rhode Island com seguidores,

estabelecendo-se em Newport, onde surge uma igreja com características claramente batistas,

já em 1638.138

Segundo William H.  Brackney,139 os  batistas  americanos  têm uma ligação com os

ingleses que não pode ser negada. Com o alcance do reconhecimento social e religioso da

seita, seus líderes passaram a promover encontros com outras lideranças protestantes e com

comunidades  do  outro  lado do Atlântico através  de  cruzadas  missionárias,  já  no  final  do

século XVIII. Na Inglaterra os batistas se dividiam em dois principais ramos: Batistas Gerais e

Batistas Particulares. Estes batistas, chegando na América, se multiplicaram em uma grande

variedade de tradições eclesiásticas.

Divididos em vários segmentos, tinham a forma básica de divisão entre arminianos

(gerais) e calvinistas (particulares), isto significava que os primeiros criam que o sacrifício da

morte de Cristo se estendia a todos indistintamente, enquanto os demais insistiam na posição

da salvação apenas para os eleitos. Até a metade do século XVIII, os batistas gerais existiam

em maior número na Inglaterra e nas colônias do sul, já os batistas particulares estavam em

maioria nas colônias centrais, concentrados na Filadélfia e no sul de Nova Jersey, onde se

organizaram em associação desde o princípio, em 1670.

Inúmeras divisões ocorreram entre os batistas com referência a vários aspectos como,

por exemplo, forma de adoração, ritual e forma de governo, questões em torno da imposição

de mãos,  dia  de  adoração (se  no  primeiro  dia  da  semana  ou no sétimo  dia),  questão  da

comunhão restrita (só aos membros da igreja) ou livre. Depois de 1750, a forma predominante

foi a que adotava o primeiro dia da semana, a comunhão restrita e o calvinismo.

Um aspecto de fundamental importância para uma análise das representações políticas

e sociais  dos batistas na América,  ainda segundo Bracney, é a forma de governo eclesial,

caracterizada pela estrutura congregacional, que vem a ser a igreja local enquanto comunidade

138 Calendário Juliano.
139 BRACKNEY, William H. Baptist Life and Thought. Valley Forge: Judson Press, 1998. pp. 97-107
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livre de qualquer instância de poder superior (concílio, sínodo, Estado). O pacto das igrejas

batistas diz que o governo de uma igreja cristã, segundo o Novo Testamento, é independente

em forma e o direito de administrar está em cada Igreja particular 

A vivência dos princípios batistas de autonomia e liberdade religiosa, tão caros a este

segmento religioso, podem ser resgatados a partir de uma análise de seu modelo eclesiástico e

forma geral de governo

A forma  de  governo  das  igrejas  batistas  na  Nova  Inglaterra,  segundo  Brackney,

explicita a vivência dos princípios batistas de autonomia da igreja e liberdade, e  reproduz  a

mesma organização das  primeiras  igrejas  batistas  inglesas  do  início  do  século  XVII,  que

emergiram como unidades autônomas, onde os próprios membros ordenavam seus pastores e

diáconos; sendo comum as igrejas mais antigas nomearem pregadores para organizarem novas

igrejas. 

Esse conteúdo de autonomia e liberdade que norteou o princípio dos batistas resultou

na elaboração e disseminação do mito da democracia batista. Desse modo,

 

a vinculação do governo congregacional a uma concepção de democracia gestou-se
entre os batistas americanos que consideravam as concepções democráticas batistas,
a  verdadeira  democracia,  foi  a  grande  contribuição  que  deram para  a  formação
política americana.140 

Cabe ressaltar que esse ideário de liberdade sempre esteve presente entre os batistas

como  princípio  fundante  e  norteador  de  suas  doutrinas  e  práticas,  evidenciando  seu

compromisso com os valores modernos expressos no ideal democrático e de afirmação da

liberdade  individual.  Consideravam-se  assim  precursores  da  liberdade,  uma  vez  que  a

liberdade religiosa, ou de consciência, foi a matriz das demais liberdades.

Pensadores batistas chegaram a afirmar, como E. Mullin que “o maior fato da história

moderna foi a descoberta da ideia de liberdade e essa descoberta foi feita pelos batistas”.141

John T.  Christian,  historiador  batista  já  citado,  conclui  a  respeito  disso  que  “a liberdade

religiosa  é  o  fundamento  geral  do  princípio  civil  e  esta  liberdade civil  é  uma condição

necessária para a religião,  esta liberdade religiosa é distintamente uma contribuição dos

batistas”.142

140 SILVA, Elizete da. (Tese de doutorado) USP. p. 103.
141 Id., Id., p. 193.
142 CHRISTIAN, John T. op. cit. p. 24. 
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Neste aspecto, várias críticas são formuladas. A historiadora Elizete da Silva faz uma

colocação pertinente a esse ideário democrático dos batistas, mesmo analisando tal grupo em

um  momento  posterior  (final  do  século  XIX),  caracterizado  pela  formação  do

fundamentalismo religioso americano. Afirma que essa democracia se concretiza nos limites

da religião, não abrangendo as demais esferas da sociedade, uma vez que “a transformação

da sociedade se dá a partir da regeneração (transformação) de cada indivíduo que passa a

influenciar indiretamente a vida política com sua ética e ação econômica e social”.143 Quanto

à liberdade religiosa na perspectiva batista, vai apontar muito mais para um maniqueísmo,

visto  que  não  trata  da  liberdade  material,  mas  da  espiritual  de  conteúdo  individual  e

salvacionista (salvação através do conhecimento dos princípios bíblicos), dando assim uma

primazia ao ponto de vista religioso, fonte de todas as outras formas de liberdade.

Assim,  a  historiadora conclui  que os  batistas  norte-americanos negam sua herança

radical  anabatista  ao  admitir  limites  para  a  liberdade  individual,  a  preocupação  com  a

possibilidade de interpretações extremadas sobre a visão de liberdade delimita os contornos de

obediência  aos  princípios  evangélicos:  “liberdade  individual  sim,  mas  dentro  dos  limites

previamente  estabelecidos  institucionalmente.”144 Contudo,  nos  reportamos  à  análise  de

Quentin Skinner, que reconhece duas tradições no movimento anabatista, uma radical ligada à

Alemanha  de  Thomas  Müntzer,  e  outra  pacifista  associada  à  Zurique  e  à  Holanda,  já

analisadas anteriormente; assim, atribuímos tal fato à perpetuação deste segmento pacifista

trazido  pelos  sectários  batistas  ingleses.  Ainda  assim,  com  toda  essa  limitação,  alguns

aspectos radicais permanecem mesmo nesta versão. 

No entanto, devemos ter em vista que tais considerações só são válidas em relação a

um período específico, no qual surge o movimento fundamentalista norte-americano que é

mais  expressivo,  nas  colônias  do  sul,  não podendo generalizar  tal  análise  para  o  período

anterior.  Por  outro  lado,  não  podemos  perder  a  perspectiva  que  norteia  todo  o  período

Moderno,  que é  de preponderância dos  aspectos  religiosos  em toda a  sociedade.  Leandro

Karnal corrobora com tal perspectiva ao detectar a construção de modelos que encarnam o

perfil  de  verdadeiros  colonos  americanos,  a  exemplo  de  Daniel  Boone  no  início  da

colonização e Benjamin Franklin no contexto da Independência, que vivem segundo a ética

protestante evidenciada na figura do “bom trabalhador protestante que envolve Deus em seus

143 SILVA, Elizete da. (Tese de doutorado) USP. p. 103.
144 Idem, pp. 192, 193.
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negócios” no cultivo da honestidade e voltados para interesses particulares e prosperidade.145

De fato,  são evidentes  os  limites  da democracia  e  da liberdade individual  quanto  à

questão da escravidão, um dos temas polêmicos e desagregadores para o projeto de unidade

entre as colônias inglesas, em especial nas colônias do sul, que temiam a interpretação dos

ideais  libertários  abrangendo negros  e pobres  no contexto da independência.146 Também é

explicitada na disciplina dos  congregados que,  segundo análise  de William Brackney, nas

igrejas batistas da colônia observava-se uma diversidade de práticas registradas em atas e

livros, repletos com casos de disciplina, que seguia uma gradação nas punições que iam desde

admoestações,  censuras,  até  exclusão,  ressaltando ainda que a maioria  dos  censores  eram

homens,  enquanto  as  mulheres  aparecem  em  maior  proporção  na  relação  de  casos

disciplinares.

1.3 O IDEÁRIO BATISTA NO CONTEXTO DA REVOLUÇÃO AMERICANA

A ideologia  da  revolução,  derivada  de  muitas  fontes  [...]  era  um  conjunto  de
convicções que evocavam o esforço para libertar o indivíduo do abuso opressivo do
poder, da tirania do Estado. Mas os porta-vozes da Revolução [...] não formavam
uma  intelligentsia  em  separado.  Eram  políticos  ativos,  mercadores,  advogados,
proprietários  de  plantações  e  pregadores e  não  estavam  tentando  alinhar  seu
pensamento com o de figuras importantes na história da filosofia política147. (grifo
nosso)

A propósito, é fundamental reconhecer a influência dessas ideias democráticas trazidas

pelos puritanos não somente nos começos da colonização norte-americana, mas é possível

perceber uma presença ainda muito marcante das ideias radicais, enquanto uma das fontes

ideológicas para a chamada “Revolução americana”, segundo Bailyn.148

Quando discutimos a possibilidade de intermediação entre essa tradição moderna e o

contexto de construção da república norte-americana, Bailyn também reconhece esta ideia a

partir de seu estudo, a importância dessas crenças radicais na ideologia da revolução norte-

americana, definida enquanto “uma mistura de ideias que eram extremamente radicais para a

época e que são ainda implicitamente radicais crenças....”

145 Cf. Karnal op. cit. p. 67, 74.
146 KARNAL, L. op. cit. p. 63.
147 BAILYN, Bernard. Op. cit. p.11
148  As origens ideológicas da revolução americana.
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1.3.1 A atuação política: os batistas e a luta contra a opressão

 

 Brackney149 revela-nos um certo engajamento na vida cotidiana:  apesar de não se

diferenciarem politicamente e nem social e economicamente na vida privada das pessoas em

sua comunidade (as mesmas diferenças percebidas entre Norte e Sul, e entre áreas urbanas e

rurais, na população como um todo, eram também percebidas entre os batistas), e tentassem

evitar  uma  vida  social  mais  engajada,  estes  tiveram  que  tomar  algumas  decisões  sobre

questões  sociopolíticas  e  econômicas,  e  a  grande  maioria  deles  votou  com o  partido  de

Thomas Jefferson, e suas posições de liberdade religiosa e redução de impostos. Os batistas

foram ardentes defensores do direito à revolução, e muitos de seus pastores serviram como

capelães no exército de Washington.  

Nas colônias reais os batistas eram dissidentes da Igreja Anglicana e nas colônias da

Nova  Inglaterra  eram  dissidentes  do  establishment congregacional.  Só  em  Rhode  Island

existiam em número elevado, mas praticavam sua fé livremente também em Nova Jersey e na

Pensilvânia.  Até  o  início  do  século  XVII,  em  Massachussetts,  foram  perseguidos,

aprisionados, banidos e tiveram cassado o direito de formar congregações. No final do século

veio a tolerância de fato, mas continuavam pagando impostos para manter suas igrejas. A

intensificação  de  sua  luta  pela  total  separação  da  Igreja  e  Estado  objetivava  a  liberdade

religiosa para todos até obterem a isenção de impostos e a liberdade de culto.

Na Virgínia,  os  ministros  batistas  tinham suas  licenças  negadas  para  pregar,  eram

cercados por multidões e presos até o início da Revolução Americana. Até mesmo depois

ainda tiveram que lutar contra os remanescentes do establishment congregacional, em 1833. O

ponto de mudança foi o grande avivamento religioso (1730-1760), que resultou na saída em

massa de pessoas da igreja oficial,  e a Denominação Batista foi a maior beneficiada, pois

experimentou um rápido crescimento na metade do século XVIII, ampliando os laços com as

igrejas batistas da Inglaterra.

Grande parte daquilo que os batistas defendiam e criam encontra-se presente tanto nos

primórdios da colonização como no momento profundamente importante de nascimento da

nação  norte-americana,  nas  proposições  do  pensamento  político  e  religioso  na  época  da

independência. 

149 BRACKNEY, William H. A Ética Social e o Estilo de Vida Cristão.  pp. 139, 140 (1630-1812) in: Baptist
Life and Thought; Valley Forge: Judson Press, 1998.
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Neste  contexto  conflituoso  cabe  ressaltar  a  influência  do  ideal  revolucionário,  de

vontade da maioria. Há uma retomada do pensamento de Locke, com ênfase na ideia de um

Estado de base contratual, onde a maioria tem o direito de fazer valer o seu ponto de vista,

caso  contrário,  existe  a  defesa  ao  direito  de  rebelião.  Por  várias  vezes  os  colonos  se

apropriaram deste princípio, se recusando a aceitar leis votadas por um Parlamento no qual

não  tinham  direito  de  assento.  Locke  assumia  na  colônia  o  papel  de  ideário  de  uma

revolução.150

Quando meditamos sobre esse vínculo entre religião e comportamento ético-social, e

por que não, político, pode ser percebido de forma clara também em outro texto de Locke,

chamado Carta sobre a tolerância, onde ele afirma textualmente:

seja o que for que certas pessoas alardeiem da antiguidade de lugares e de nomes, ou
do esplendor de seu ritual; outras, da reforma de sua doutrina, e todas da ortodoxia
de sua fé (pois toda a gente é  ortodoxa para si mesma);  tais alegações,  e outras
semelhantes, revelam mais propriamente a luta de homens para alcançar o poder e o
domínio do que sinais da igreja de Cristo. Se um homem possui todas aquelas coisas,
mas se  lhe  faltar  caridade,  brandura  e  boa  vontade  para  com todos  os  homens,
mesmo para  com os  que  não  forem cristãos,  ele  não  corresponde  ao  que  é  um
cristão.151

Talvez, esta noção da dimensão político-religiosa da tolerância possa ser percebida em

ambas  as  histórias  aqui  abordadas,  tanto  na  relação  entre  puritanos  e  batistas  na  Nova

Inglaterra, como nas relações entre prelados católicos-romanos e os batistas, talvez por seu

caráter mais impetuoso na evangelização, no Brasil, principalmente no noroeste fluminense e

na zona da mata de Pernambuco, com reflexos na capital daquele estado.

Não podemos atribuir apenas à atuação de determinados missionários tais conflitos,

como o fez Léonard,152 pois verifica-se o mesmo tipo de conflito em todos os locais onde

havia um vínculo direto entre o poder político e a religião, p.ex.:  Inglaterra (perseguição aos

dissenters, seekers), França (massacre de S. Bartolomeu, huguenotes), Alemanha (Luteranos e

Católicos x Anabatistas liderados por Thomas Müntzer).

Por  isso Locke prossegue afirmando sobre a  impossibilidade  de vincular  Estado e

“salvação da alma”.

150 KARNAL, L. op. cit. p. 62.
151 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983 p. 3.
152 Em certa  altura  do  texto fruto de sua extensa pesquisa o Professor  francês,  Émile Léonard,  atribui  os
conflitos ocorridos no Brasil ao período em que se encontrava presente o missionário Pr. Salomão Ginsburg no
campo.



69

Todo homem tem o  direito  de admoestar,  exortar,  convencer a outrem do erro e
persuadi-lo através do raciocínio a aceitar sua opinião; [...] Afirmo, pois, que o poder
civil não deve prescrever artigos de fé, ou doutrinas, ou formas de cultuar Deus, pela
lei civil. Porque, não lhes sendo vinculadas quaisquer penalidades a força das leis
desaparece,  mas,  se  as  penalidades  são  aplicáveis,  obviamente  são  fúteis  e
inadequadas para convencer o espírito. Se alguém deseja adotar certa doutrina ou
forma de culto para a salvação de sua alma, deve acreditar firmemente que a doutrina
é  verdadeira,  e  que  a  forma  de  culto  será  agradável  e  aceitável  por  Deus.  As
penalidades,  porém,  não  são  de  modo algum capazes  de  produzir  tal  crença.  O
esclarecimento é necessário para mudar as opiniões dos homens, e o esclarecimento
de modo algum pode advir do sofrimento corpóreo.
Em terceiro lugar, o cuidado da salvação das almas de modo algum pode pertencer
ao magistrado civil; porque, mesmo se a autoridade das leis e a força das penalidades
fossem capazes  de  converter  o  espírito  dos  homens,  ainda  assim  isso  em nada
ajudaria para a salvação das almas. Pois se houvesse apenas uma religião verdadeira,
uma  única  via  para  o  céu,  que  esperança  haveria  que  a  maioria  dos  homens  a
alcançasse, se os mortais fossem obrigados a ignorar os ditames de sua própria razão
e  consciência,  e  cegamente  aceitarem as  doutrinas  impostas  por  seu  príncipe,  e
cultuar Deus na maneira formulada pelas leis de seu país?153

Estas considerações,  entre muitas outras que podiam ser  realçadas com o mesmo
propósito, parecem-me suficientes para concluirmos que todo o poder do governo
civil diz respeito apenas aos bens civis dos homens, está confinado para cuidar das
coisas deste mundo, e absolutamente nada tem a ver com o outro mundo....

Já em relação à natureza da igreja, o mesmo Locke é enfático ao dizer que:

(…)  Ninguém está  subordinado  por  natureza  a  nenhuma  igreja  ou  designado  a
qualquer  seita,  mas  une-se  voluntariamente  à  sociedade  na  qual  acredita  ter
encontrado a verdadeira religião e a forma de culto aceitável por Deus.

repito,  apenas  os  lembrarei  que  o  Evangelho  declara  com  frequência  que  os
verdadeiros  discípulos  de  Cristo devem esperar  e  sofrer  perseguição;  mas que  a
verdadeira igreja de Cristo deve perseguir e censurar a outrem, ou obrigá-lo através
da força, da espada e do fogo a abraçar sua fé e doutrinas, não me recordo de ter lido
isso em nenhuma parte do Novo Testamento.154

Mas até que ponto deve-se ter tolerância interna nestas sociedades?

a seguir, qual é o dever de cada um com respeito à tolerância?
Primeiro, afirmo que nenhuma igreja se acha obrigada, pelo dever de tolerância, a
conservar  em seu seio  uma pessoa  que,  mesmo depois  de  admoestada,  continua
obstinadamente a transgredir as leis estabelecidas por essa sociedade. Pois, se forem
infringidas com impunidade, a sociedade se dissolverá, desde que elas compreendem
tanto as  condições da comunhão como também o único laço que une entre  si  a
sociedade.

Aqui retomamos a questão que perpassa a todo o momento como tema transversal ao

153 LOCKE, J., Carta id. p. 5.
154 Id., id., p. 9.
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longo deste trabalho: até que ponto se pode pensar em uma relação entre tradição religiosa e

construção da nação norte-americana? Durante muitos anos a academia debateu essa relação

entre  religião  e  revolução,  e  a  leitura  corrente  para  este  caso  específico  era  a  de  que  o

puritanismo estava nas raízes mais profundas do movimento revolucionário americano. Mas

tal  interpretação é  rechaçada pela  historiografia  mais  recente,  de  caráter  revisionista,  que

afirma ter havido um superdimensionamento da relação entre puritanismo e revolução, tese

esta, constituída, segundo alguns autores, com base em uma tradição religiosa e filosófica. 

Tal postura tende a ignorar as profundas raízes das tensões sociais e econômicas que

marcaram  boa  parte  dos  séculos  XVII  e  XVIII,  sendo  mais  coerente  pensar  num  longo

processo  de  luta  entre  os  colonos  e  a  Inglaterra  em várias  dimensões  sociais,  políticas  e

econômicas155.

Nesta perspectiva em especial,  encontramos a obra de Bernard Bailyn, As Origens

Ideológicas da Revolução Americana,156 onde são reconhecidas as diferentes tradições que

influenciaram direta e indiretamente na formação do pensamento da geração revolucionária,

análise  que vai  para além de  acúmulos  de ressentimentos  entre  colonos  e  Inglaterra  para

explicar  as  origens  desta  revolução.  Dentre  as  fontes  do  pensamento  dos  colonos  estão:

autores da Antiguidade Clássica; escritos de representantes do racionalismo e iluminismo - em

especial Locke, sobre os direitos naturais e sobre o contrato social e tratado sobre governo,

Delome, sobre o caráter da liberdade britânica, entre outros; outra influência seria a tradição

do direito consuetudinário inglês e, finalmente, apresenta como quarta influência o grupo de

escritores  e textos  das  teorias  políticas  e sociais  do puritanismo da Nova Inglaterra,  com

destaque para as ideias da teologia do Convenant, proveniente dos séculos XVII e XVIII.

 Sua crítica recai sobre a questão da permanência  do ideário do  Destino Manifesto,

que  pressupunha  a  incapacidade  do  homem  e  que  os  destinos  da  vida  política  seriam

determinados pelos desígnios de Deus, ideias estas incompatíveis com o ambiente intelectual

iluminista, impregnado pelo racionalismo e crença na capacidade do homem. Aponta ainda a

identificação  com os  heróis  da  liberdade  e  herança  ideológica  dos  escritores  radicais  do

contexto da Guerra Civil Inglesa, perpetuados pelos escritos do século XVIII. 

Hannah Arendt afirma, em sua reflexão a respeito do espírito de rebelião presente nos

155 BRAUER,  Jerald  C.  “Puritanism,  Revivalism,  and  The  Revolution” in:  Religion  and  the  American
Revolution. pp. 1-27.
156 BAILYN, Bernard. As Origens Ideológicas da Revolução Americana. Bauru: Edusc, 2003. p. 41-67.
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movimentos religiosos, que muitas vezes é superestimada a capacidade concreta de ação de

tais movimentos, e que raramente estes possuem consequências históricas concretas; mas para

Jerald Brauer,157 tal crítica raramente faz justiça à realidade complexa da situação histórica que

foi notada no desenvolvimento da revolução americana. A religião, segundo este historiador

da Universidade de Chicago, era sem dúvida uma das forças primárias que impeliam o povo

da colônia para a revolução e os sustentou nessas ações, porém, para isso, não é suficiente

fazer  uma  ponte  entre  tais  acontecimentos,  como  fizeram  certos  historiadores  cristãos,

tentando associar o conteúdo de sermões que continham ideias similares ou idênticas às da

retórica da revolução.

O problema, segundo ele, é determinar, se possível, como o uso de símbolos religiosos

da  cultura  inglesa  passaram a  apoiar  a  revolução.  Para  tanto,  apoia-se  no  argumento  de

Edward  Shils,  em seu  ensaio  “Centro  e  Periferia”,  que  descreve  como  símbolos  outrora

valorizados pelos colonos, como a Coroa e o Parlamento, passaram a ter um papel secundário,

e até mesmo a serem olhados com uma certa  desconfiança.  Esses valores cresceram num

sentimento de sacralidade e eram fundamentalmente dependentes da vontade de Deus e da

Escritura.158

Essa  sociedade  era  coerente  e  bem  articulada,  mas  nela  havia  também  aspectos

paradoxais  de caráter  periférico.  Tais  aspectos,  inicialmente  colocados em segundo plano,

posteriormente ganharam corpo e passaram a governar o princípio básico do pensamento da

seguinte forma: se a coroa e o parlamento publicam leis que prejudicam os cidadãos da Nova

Inglaterra,  que  esperavam  construir  uma  sociedade  mais  justa  sob  a  égide  do  Pacto  do

Mayflower, então deve se colocar a palavra e a vontade de Deus acima de tal legislação. Neste

aspecto, tudo o mais ocorrerá de acordo com tais princípios de equidade e justiça divina, que

desembocará numa sociedade mais justa.

Os puritanos criam que sua experiência era sagrada e estava fundada na vontade de

Deus,  assim,  todos  os  aspectos  da  vida  pessoal  e  social  eram  fincados  num  caráter  de

sacralidade. “Deus salvou essas pessoas e descobriu um novo mundo após a reforma de sua

igreja, e, pela providência de Deus, foram chamados para estabelecer uma forma de governo

ao mesmo tempo civil e eclesiástico, fundado na Palavra de Deus e baseado na Escritura.”159

157 BRAUER, Jerald C.  Op.cit. pp. 1-27.
158 Idem, pp. 5, 6.
159 Ibid. ibid, p. 6.
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Enquanto  na  Europa  a  sociedade  moderna  desejava  negar  crenças  e  símbolos  que  a

seguravam, na Nova Inglaterra o pensamento era oposto, eles reafirmavam que a sociedade só

existia pala providência divina.

Alguns símbolos básicos, crenças e valores se articulavam para formar a estrutura da

sociedade puritana e permeavam a estrutura socioeconômica, política, pessoal e familiar da

Nova  Inglaterra,  assim  como  as  instituições  eclesiásticas  e  de  ensino.  Tais  símbolos

inicialmente garantiram a ordem e a estabilidade, mas posteriormente serviram também para

criar insatisfação e revolução.

Um dos mais importantes símbolos e valores eram as decisões feitas a partir de pactos

comunitários, nos quais eram decididos todos os aspectos da vida com base nas Escrituras, a

exemplo do pacto que Deus fez com Abraão. É fundamental perceber que existe uma natureza

comunitária neste pacto, apesar de ser baseado numa relação entre Deus e o indivíduo, sua

proposta  não  é  simplesmente  a  salvação  do  indivíduo,  mas  a  criação  de  um  povo;  os

indivíduos,  portanto,  não  estavam  apenas  pactuados  com  Deus  numa  relação  solitária  e

subjetiva,  isso só ocorria num contexto comunitário: a Igreja,  conjunto de indivíduos que

tinham esse pacto com os outros para tornar a comunidade dos salvos. Nesse meio era que

também residia a relação da política com a sociedade.160

Um  segundo  valor  central  que  norteava  a  vida  puritana  era  o  símbolo  do

consentimento.  Também baseado  na  vida  religiosa  e  experimentado  na  vida  cotidiana.  A

conversão representava o consentimento do homem para com a eleição divina, isso envolvia

uma decisão consciente de aceitar a vontade de Deus como perdão. Além disso, nenhuma

igreja tinha o poder  sobre uma outra igreja,  cada congregação era uma igreja completa  e

poderia  por  vontade  própria,  pelo  consenso de  seus  membros,  tomar  todas  as  decisões  e

nenhum ministro poderia ser imposto a uma congregação por qualquer poder externo, nem

mesmo  pelos  magistrados.  Também no  corpo  do  Estado,  era  requerido  de  todos  os  que

ocupavam os postos-chave como magistrados, deputados, delegados, haviam de passar por um

processo de indicação e eleição por todos os homens livres.  Sem este consentimento não

poderiam exercer seus cargos. Até mesmo a milícia tinha o direito de escolher seus oficiais.161

Tudo isso demonstra como o símbolo de um pacto social através de assembleias e

eleições  com  a  participação  de  toda  a  sociedade  estava  profundamente  arraigado  na

160 Ibid. Ibid, p. 8.
161 BRAUER, Jerald C.  Op.cit., pp. 8, 9.
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população, e era a matriz de valores pelos quais a sociedade da Nova Inglaterra se mantinha

viva.

Entender  a  história  do  puritanismo  na  Nova  Inglaterra  é  também  entender  o

desenvolvimento da sociedade norte-americana e suas relações com este puritanismo, e ainda

mais, as consequências diretas de tal questão na sua influência no mundo. Contudo, esse olhar

mais  apurado  pode  revelar  muito  mais  sobre  a  sociedade  norte-americana,  inclusive  na

atualidade.

1.3.2  A ética social e o estilo de vida cristão162

A maioria dos batistas era devotamente ligada às normas bíblicas e, como dissemos,

tentava evitar uma vida social mais engajada, o que não os impedia de tomarem decisões

sobre certas questões sociopolíticas e econômicas, práticas estas que a Bíblia tratava de forma

apenas superficial, ou dava linhas ambíguas de interpretação.

Em  muitos  locais  onde  as  lideranças  políticas  tinham  uma  atitude  de  crueldade,

orgulho, ambição e materialista, os batistas adotavam uma postura de defesa do igualitarismo,

filantropia, misericórdia, abnegação e comunitarismo. 

Apesar  de  seus  vínculos  com  o  puritanismo  serem  muitas  vezes  contestados  por

historiadores denominacionais, como Isaac Backus, destacado pensador batista na luta pela

separação entre Igreja e Estado, que via nestes o caráter de conservadorismo e manutenção do

status quo  inglês, aproximavam-se da ética puritana no plano individual. No entanto, uma

diferença que pode ser ressaltada é que devido ao princípio de autonomia da igreja local, a

fundação de Igrejas por afro-americanos ocorre primeiramente dentre os batistas do sul. Até

mesmo pessoas rejeitadas socialmente tinham autonomia para formar as próprias igrejas.

Enquanto os batistas fundaram suas igrejas negras ainda em meados do século XVIII,

só quase quatro décadas depois foram seguidos por episcopais e metodistas.163 Já nas igrejas

localizadas nas colônias do norte, não havia essa distinção de congregações.

No  âmbito  da  educação  no  período  do  revival há  grande  incentivo  à  criação  de

faculdades, universidades e seminários teológicos, contrariamente às generalizações de que os

162 BRACKNEY, W. op. cit. pp. 139, 140.
163 Igrejas batistas foram fundadas respectivamente em 1756 e 1773, enquanto as episcopais só foram fundadas
em 1794 e 1796.
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movimentos de avivamentos desprezavam a educação, seguindo uma tradição puritana, assim

iniciaram Harvard, Princeton e Brown, no período do avivamento.

Mas  é nas prescrições relativas à educação pública  que, desde o princípio, se vê
surgir à mais pura luz o caráter original da civilização americana. 'Visto - diz a lei -
que um dos mais antigos projetos desse mistificador, Satanás, é manter os homens
privados do conhecimento das Escrituras […] persuadindo-os a não usar as línguas,
e a fim de que a sabedoria não fique enterrada nos túmulos dos nossos pais, na igreja
e na comunidade, e tendo o Senhor a assistir os nossos cometimentos...'.164

Um dos principais fatores para obtenção de força para a denominação veio com a

decisão, tomada em 1764, de obter o alvará para o estabelecimento de uma faculdade com

duração de 4 anos no estado de Rhode Island, à semelhança de Yale, Harvard, New Jersey

College165 ou  William  and  Mary.166 A proposta  incluía,  além  da  criação  de  cursos  de

bacharelado e mestrado em várias áreas, um corpo administrativo, curadoria e presidência

eleita por membros com total autonomia.167

Em sua ata de constituição fica registrado que “este corpo de administradores seriam

em número de trinta e seis, dos quais vinte e dois deveriam ser para sempre, eleitos pela

denominação chamada de Batistas ou Anti-pedobatistas”.168 Logo no início de seu pastorado à

frente da Primeira Igreja Batista de Providence, James Manning transfere a sede do Rhode

Island College, que fora fundado pelos batistas na cidade de Warren,  sede da Associação

Batista, para a capital Providence, e passa a ser concomitantemente Pastor e Presidente da

instituição.

O “Despertar” estimulou a fundação de três faculdades coloniais destinadas a formar
pastores para as alas revivalistas das seitas patrocinadoras: O  Presbyterians' College
of New Jersey, Princeton, 1746, o Baptists' College of  Rhode Island, Brown, 1764,
e o Dutch Reformed, Rutgers, 1766. Dois outros   surgiram também sob os auspícios
de igrejas não reavivalistas: o King's College anglicano, em Nova York, Columbia,
1754 e de Dartmouth, congregacional, 1769, que se iniciou com uma escola para
índios em New Hamphire […] esse ressurgimento de entusiasmo religioso no século
XVIII  contribuiu  poderosamente  para  o  desenvolvimento  educacional  da  nação.
(grifo nosso)169

164 Código de 1650 apud  TOCQUEVILLE, A. op. cit. p. 40
165 Hoje Princeton University.
166 Hoje o Rhode Island College se chama Brown University e faz parte da Ivy League, juntamente com as mais
respeitadas universidades do nordeste dos Estados Unidos:  Harvard, Princeton, Columbia,  Yale,  Pensilvânia,
Cornell e Dartmouth.
167 Atas e resoluções da Assembleia Geral do Governador e da Companhia  da Colônia inglesa de Rhode Island e
Providence Plantations. Outubro 1747- Outubro 1800. Providence: J.J. Bongartz, 1908-25. v. 5 p. 110.  apud
Brackney op. cit. p. 133.
168 BRACKNEY, W. op. cit. p. 134.
169 SELLERS, et allui Uma reavaliação da história dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Zahar, p. 54.
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Esta caminhada em direção a uma maior respeitabilidade entre o povo surge logo no

início do século XVIII, nas principais cidades das colônias, como Filadélfia, Boston, New

York e Newport,170 onde se tentava desfazer a imagem de que os batistas  eram formados

exclusivamente por fanáticos ignorantes. Só os Quakers tinham uma fama pior por parte da

população. O medo era de que a educação formal interferisse na “condução da palavra e dos

ensinamentos pelo Espírito Santo”.171 Ainda assim, um dos dois maiores pontos da orientação

dos  Six Principles, que constituíam a maioria dos batistas da Nova Inglaterra no início do

século XVIII até o primeiro Grande Avivamento, era de que “os livros poderiam prejudicar a

livre manifestação do espírito” e que educação em demasia172 pode levar ao triunfo da mente

sobre o coração.

 Entenda-se por melhor educação a formação superior em Teologia, pois dentro dos

princípios valorizados pela Convenção anteriormente, não estava a formação nesta área, o que

fazia  com que a  grande maioria  dos  pregadores  fossem leigos,  desconhecendo as  línguas

originais, Hebraico e Grego, Teologia Sistemática, História Eclesiástica, que limitavam sua

leitura ao bom conhecimento da Bíblia e alguns sermões publicados.173

Neste  período,  assim  como  os  Quakers,  foi  banido  qualquer  tipo  de  música  das

celebrações. Não pregavam a palavra com qualquer texto preparado, e o único texto escrito

que usavam era a Bíblia, nenhum outro tipo de literatura era considerado. Tudo isso, junto

com sua recusa em pagar taxas para manter o  establishment  enquanto eram aprisionados,

sofriam confiscos. Isso que levava ambos a uma péssima reputação174 e corroborou com a

opinião de seus contemporâneos de que essas denominações eram compostas por fanáticos.

Por outro lado, a Sociedade Batista de Assistência Social,  fundada pelo Reverendo

Isaac Backus, advogava que os ministros deveriam receber o mínimo de um Schilling por

membro presente em cada reunião, como compensação para aqueles que atuavam no ensino e

no “Ministério da Palavra”.175 Manning, que tinha formação num seminário calvinista, ainda

durante  um  período  permaneceu  ligado  à  convenção  dos  Six  Principles,  mas  depois  se

170 As três primeiras eram as maiores cidades dos Estados Unidos durante o período estudado, vide tabelas
anexadas no final do capítulo.
171 Ainda no séc. XXI presente em algumas linhas mais radicais do pentecostalismo.
172 Por educação demasiada entenda-se formação superior na área de teologia. LEMONS, J op. cit. p. xxvii.
173 Diary of Styles I,  123.  apud  LEMONS, J.  Stanley  Baptist in early North America.  Macon, GA: Mercer
University, 2013. p. xxvii.
174 BENEDICT,  David  A General  history  of  the  Baptist  denomination  in  the  United  States.  p.  510 apud
LEMONS, J op. cit. p. xxvii.
175 Ata de 13 de junho de 1774.
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reaproximou da  associação de  Warren,  que adotava  princípios  calvinistas.  Tais  igrejas  de

orientação  calvinista  adotavam  outra  linha,  e  além  de  valorizar  a  função  pastoral,  lhes

ofereciam  mobília  para  as  residências  e  uma  carruagem  mais  confortável.  Manning,

diferentemente  do  antigo  Pastor,  que  tinha  destaque  apenas  local,  adquire  prestígio  não

somente em seu estado, mas também em Nova Jersey, Nova Iorque, Pensilvânia e até estados

do Sul e na Inglaterra. É neste período que a Igreja constrói um templo, que foi considerado

um dos maiores e mais belos entre todas as igrejas dos Estados Unidos, e é acusada por outras

igrejas até mesmo de ter aderido ao “papismo”.

A  chegada  de  James  Manning  ao  pastorado  em  Providence  trouxe  também  o

desenvolvimento do trabalho com ministros,  educação, instituições e aspirações junto aos

chamados  Batistas  Regulares.  A igreja  passou,  junto  com as  maiores  igrejas  batistas  dos

Estados Unidos, notadamente as Primeiras Igrejas Batistas da Filadélfia, Nova York, Boston e

Charleston,176 a participar de um movimento para elevar o respeito e a reputação dos batistas

na América. Este movimento incluía também os pastores Isaac Backus, de Middleboro, MA.,

e Hezekiah Smith. Tal campanha de dignidade, respeitabilidade e valorização envolvia um

grande número de mudanças, trazendo ordem, disciplina e decoro. Para promover a disciplina,

a  Igreja  instituiu  uma  comissão  permanente  formada  por  diáconos,  o  pastor,  e  vários

membros.  Este  comitê  desenvolveu  uma  agenda  para  as  reuniões  da  igreja.  Esta  prática

ocorreu também na maioria das igrejas batistas na Nova Inglaterra. A ata do dia 26 de março

de 1786 é a primeira que fala da formação desta comissão permanente na Igreja Batista de

Providence.177

Outro fato que marca o pastorado de Manning é a inauguração do novo templo com

uma torre de cerca de 65 metros,  com um grande relógio e um sino de 1140 kg, ambos

encomendados em Londres. Neste sino estava escrito que:

“Pela liberdade de consciência esta cidade foi primeiramente fundada,
Persuasão, e não força foi usada por seu povo;
Essa Igreja é a mais antiga e nunca abjurou de seu compromisso,
Gozando e mantendo essas garantias por meio deste sino e torre.”

Nas  atas  consta  que  o  custo  total  da  obra  chegou  a  £7.000,00  (sete  mil  libras

esterlinas), e o sermão de inauguração do novo templo, na data de 28 de maio de 1775, foi

176 Então as principais igrejas batistas localizadas, respectivamente, nas quatro maiores cidades dos Estados
Unidos da América, cf. U.S. Census Bureau. Vide tabela anexa.
177 Foram nomeados para esta comissão: Irmãos Benjamin Thurber, Aaaron Mason, David Martin e John P.
Jones. LEMONS Op. Cit. pp. 94, 95.
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baseado no texto de Gênesis 28:17:178 “Quão temível é este lugar: É a Casa de Deus, é a Porta

dos Céus.”179

1.3.3 Os Batistas na destruição do establishment

Estourou a Revolução Americana. O dogma da soberania popular saiu da comuna e
apoderou-se  do  governo;  todas  as  classes  comprometeram-se  pela  sua  causa;
travaram-se batalhas e alcançaram-se vitórias em seu nome, e ele se transformou em
lei das leis.180

1.3.3.1 Política, guerra e espiritualidade

Se na guerra dos camponeses na Alemanha o historiador batista norte-americano J. M.

Cramp ressalta, citando fontes diretas, que a perseguição aos batistas se dava por sua defesa

da “adoração a Deus e pregação do evangelho com a arriscada pregação da defesa perpétua da

liberdade e da vida”,181 a defesa da liberdade de consciência e de religião sempre foi um

princípio basilar também na colônia de Rhode Island, fundada por Roger Williams.

Nisso,  mesmo  com  relativa  proximidade,  estes  colonos  se  diferenciaram  de  seus

“irmãos” desde  que os  puritanos  chegaram à  Baía de  Massachusetts,  apesar  de  adotarem

crenças  comuns,  pois,  assim como estes,  criam que sua experiência  era  sagrada  e  estava

fundada na vontade de Deus,  e de certa forma,  criam que todos os aspectos  de sua vida

estavam fincados num caráter de sacralidade.182 

Um exemplo deste distanciamento é percebido no procedimento do Reverendo John

Clarke,  físico  de  formação,  que  havia  recebido  uma  educação  liberal  em  Londres,  que

percebendo  a  intolerância  dos  congregacionais  em  Massachusetts,  aos  quais  havia  se

associado quando de sua chegada na Nova Inglaterra, “muito desgostoso”, procurou um outro

assentamento e, junto a outros, ajudou na fundação de Newport. Ao retornar da Inglaterra, em

1664, se engajou nos esforços para a consolidação do “primeiro governo no mundo que deu

liberdade civil e igualdade religiosa a todos.”183

178 Id., id. p. 41.
179 Versão Almeida revista e atualizada.
180 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 54.
181 CRAMP, J. M. Op. Cit.. p. 164.
182 BRAUER, J; MEAD S. & BELLAH, R. Religion and the American Revolution. Philadelphia: Fortress Press,
1976.
183 Id., id. The Troublous Period. p. 478.
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Sobre  o  tema da liberdade  de consciência,  foi  enviada  Carta  circular  destinada  às

Igrejas da Associação Batista da Filadélfia, redigida pelo Reverendo Thomas Memminger, que

expressava a defesa deste posicionamento entre os batistas: 

Existe uma liberdade, uma liberdade gloriosa que é herança do povo de Deus, […]
aqueles  que  são  chamados  para  ser  servos,  são  libertos  pelo  Senhor  […]  O
onisciente  Jeová  deu  a  todos  os  homens  uma  liberdade  igual  e  liberdade  de
consciência, templo que é sagrado, onde ninguém tem o direito de entrar, somente o
próprio indivíduo e Deus por sua palavra e Espírito, sendo estes os únicos juízes,
têm autoridade para decidir todas as questões relativas ao próprio individuo. Nem os
próprios anjos de Deus têm autoridade para interferir nele, e muito menos qualquer
um  dos  filhos  dos  homens  que  são  criaturas  do  pó,  cuja  visão  é  curta  e
momentânea;184

Já no período específico aqui estudado, revela-nos os arquivos a ocorrência de um

grande  revival  (avivamento),  e  isto  coincide  com  o  período  das  principais  batalhas  de

independência  dos  Estados  Unidos,  quando  houve  um  grande  acréscimo  no  número  de

adeptos que se “converteram”.

A batalha  de  Lexington,  como  um  curto-circuito,  impôs  uma  interrupção  a  este

crescimento. Este é um dos primeiros choques armados, e inicia as hostilidades entre o povo

local  e  a  Coroa,  quando  esta  havia  determinado  o  confisco  de  toda  pólvora  e  armas

encontradas em mãos dos colonos e a prisão de dois daqueles que seriam, pouco depois,

subscritores  da  Declaração  de  Independência.185 Por  este  motivo,  um  grande  número  de

refugiados de Boston, Newport, Warren e, por fim, Nova Iorque, encontrou abrigo na igreja.

Outros deslocamentos provocaram também o êxodo de membros da igreja, principalmente

para áreas do oeste do estado e em direção às fronteiras do país.186

É assim que, de tempos em tempos, o americano se furta a si mesmo, de certo modo,
e, arrancando-se por um momento às pequenas paixões que agitam sua vida, e aos
interesses passageiros que a preenchem, penetra de súbito num mundo ideal, onde
tudo é  grande,  puro,  eterno  […]  Os  americanos  mostram,  pela  sua  prática,  que
sentem toda necessidade de moralizar a democracia pela religião. O que pensam
neste particular, sobre si mesmos, é uma verdade da qual toda nação democrática
deve estar imbuída.187

. Muitos  jovens  da igreja  se  alistaram no exército.  Sendo que  um deles,  que  havia

184 Atas da Associação Batista da Filadélfia, reunida nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 1797. pp. 329, 329.
185 KARNALL, Leandro. Estados Unidos, da colônia à independência. São Paulo: Contexto, 1997. p. 63.
186 LEMONS, J. Stanley op. cit. p. xxxiii.
187 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 414.
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ingressado há pouco tempo por transferência, para fazer seus estudos na Universidade, morreu

na batalha. Um dos membros da igreja foi um dos mais destacados na campanha de libertação,

e foi escolhido assistente direto do governador, o que acabou por influenciar na decisão do

Estado de declarar a independência antes que o próprio país.

Alguns críticos afirmam que “havia um certo cansaço de certas ideias teológicas e

filosóficas  abstratas”  e  que  vem daí  a  tendência  em superdimensionar  a  relação  entre  o

puritanismo e a Revolução Americana, e que isto falha ao não perceber as crescentes tensões

econômicas vagarosamente desenvolvidas entre a Inglaterra e suas colônias,188 marcadamente

demonstradas pela revolta contra as Leis editadas durante o ministério de Greenville, como a

Lei da Moeda, 1764; Lei da Receita,  mais  conhecida como Lei do Açúcar,  1764; Lei do

Aquartelamento, 1765 e a Lei do Selo, 1765, e culminaram nas tarifas Thousend, 1767 e na

Lei do Chá, 1773, que muito incomodaram aos colonos.189 Percebe-se, na análise das atas da

1ª Igreja Batista de Providence, que tal participação gerou consequências marcantes na vida

desta congregação. 

Mesmo  com  toda  a  alegada  defesa  da  liberdade  de  consciência,  ao  examinar  as

condições especiais atinentes ao período de guerra, verificamos que o 1º Secretário da igreja

de Providence,  Tillinghast,  ao ser  acusado de “legalista”,  é  forçado a  abdicar  ao cargo e

posteriormente é detido pelas autoridades locais. Em carta redigida posteriormente, denuncia

que “a igreja estava sendo controlada por membros que, apesar de em sua grande maioria

patriotas que haviam inclusive servido às forças americanas que lutaram contra os britânicos,

eram intolerantes  com qualquer  que  se  opusesse  às  suas  ideias”.  Este  mesmo Tillinghast

havia, em 1774, libertado e casado com sua ex-escrava Membo.190

Com o passar dos anos, após os protestos que geraram o Massacre de Boston e a

Boston Tea Party, a colônia de Massachusetts se torna colônia real, e, a inspiração de Locke se

torna visível no princípio adotado pelos colonos, herdado da “Revolução Gloriosa” de 1688 e

seu Bill of Rights, especialmente certos direitos, como liberdade e propriedade, que nenhum

governo poderia infringir. Nesse espírito, criam que o governo era por natureza agressivo e

tendia  a  avançar  nos  direitos,  e,  desconfiados,  tendiam  a  restringi-lo,  vendo  nas  novas

medidas  exercício  arbitrário  de  poder.  Ao aceitarem o  princípio  do  No Taxation  without

188 BRAUER et allüi op. cit..
189 SELLERS et allüi op. cit pp. 58, 59.
190 LEMONS, J. ed. op. cit.p. 48.
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Representation,  nas relações  imperiais,  estes  colonos  insuficientemente  representados  não

precisavam de grande esforço de imaginação para aplicar o mesmo argumento aos assuntos

internos.

Confiantes de que o Criador desejava a liberdade humana e que todos eram iguais
em seus direitos naturais, sendo que o único fim justo do governo era manter um
estado no qual todos pudessem desfrutar de seus direitos e o mais precioso destes era
a liberdade, o governo deveria ser reduzido ao mínimo que lhe permitisse impedir
que um indivíduo restringisse o direito de outro,  e […] sendo todos racionais, o
governo deve fundamentar-se no consentimento dos governados.191 

.

Como consequência,  a  guerra  foi  se  agravando e o comparecimento  às  reuniões  e

assembleias  foi  cada  vez  mais  se  reduzindo.  A situação  chegou  ao  ponto  de  paralisar

completamente as assembleias deliberativas dos membros da igreja, e não existe qualquer

registro de atas de reunião entre os meses de maio e novembro de 1778. A Faculdade ficou

fechada entre dezembro de 1776 e junho de 1782, sendo seu prédio principal utilizado para

dar apoio às tropas americanas e francesas, inclusive com a montagem de um hospital de

campanha no local.192

Após os acontecimentos mais drásticos haverem cessado, a recuperação foi lenta e

muitos dos que saíram da capital não retornaram, sendo que outros refugiados que haviam

vindo para Providence voltaram para suas terras.

Tal  participação  também pode  ser  verificada  em outros  estados  com a  adesão  de

muitos pregadores batistas como capelães ao Exército de Washington. Numa petição feita pela

associação estadual e dirigida aos líderes políticos da Virgínia, em 1775, é expressado com

todas as letras que:

 

Chocados com a opressão britânica sobre o continente americano,[…] a Associação
após avaliar, afirma em que parte acha prudente aos batistas agirem neste infeliz
contexto. Após haver determinado que em alguns casos, existe direito de entrar em
guerra,  e  também  para  nós,  participar  da  resistência  militar  contra  a  tirânica
opressão, injusta invasão e repetidas hostilidades da Grã Bretanha, nosso povo é
levado a agir com discrição em se alistar,  para que não caiam na reprovação da
comunidade. Ao constatarmos que muitos mais têm este desejo, indicamos quatro
ministros  para  pregarem  às  tropas.  Estamos  conscientes  dos  fortes  ataques  à
liberdade  americana  assim  como  aos  princípios  da  religião  cristã,  eles  serão
convenientemente usados se assim forem requisitados por V. Sas.”193

 Historiadores denominacionais ressaltam o apoio recebido em várias cartas enviadas

191 SELLERS op. cit.. p. 70.
192 LEMONS, J. op. cit. p. xxxv.
193 Colonial State Papers. Virginia State Library, VA: Richmond apud Brackney op. cit. p. 140.
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até mesmo ao Presidente da Universidade de Brown, vindos dos batistas ingleses, relatando

inclusive  que  todos,  exceto  dois  pastores  de  Londres,  eram a  favor  da  independência  da

Colônia. Pregadores como o Pr. Robert Ryland, de Northampton, afirmam que “se fosse o

General Washington, convocaria os compatriotas[...] a não baixarem suas espadas enquanto

houvesse um único soldado inglês em solo americano.”194 Outros chegam a afirmar que:

a  guerra  americana  foi  levada  a  cabo  pela  Igreja  Episcopal  que  se  opunha  à
liberdade.  Os  soldados  que  lutaram contra  o  país  eram principalmente  católicos
irlandeses.  Até  mesmo  os  principais  homens  de  Estado  britânico  consideravam
injustificável  essa guerra[...]  e  quando a renúncia foi  publicada na Inglaterra,  na
Câmara dos Comuns, Fox asseverou as mesmas palavras que dera aos americanos no
início:
“Obrigado  Senhor  porque  os  americanos  resistiram aos  clamores  de  sua  Nação
Mãe.”195

1.3.3.2 Os batistas e o Bill of Rights.

Outro  aspecto  importante  da  atuação  dos  batistas  na  área  política  foi  o

desmantelamento de igrejas oficiais em três estados: Virgínia, Connectcut e Massachusetts.

Em ambas o diácono John Leland, que já havia atuado na redação da primeira emenda, a que

garante liberdade de expressão e de religião, foi extremamente importante. Ele, com o suporte

dos batistas  da Virgínia,  atua também  diretamente com James Madison na redação da 1ª

emenda  do  Bill  of  Rights.  Os  batistas  tiveram,  assim,  uma  participação  significativa  no

desmantelamento da aliança entre Estado e Religião, e na defesa da liberdade de expressão.

Foi  de  Isaac  Backus,  um  dos  líderes  batistas  no  Estado  de  Massachusetts  e

posteriormente  um  dos  delegados  representantes  deste  estado  presentes  na  assinatura  da

Constituição, uma das principais defesas da separação entre Igreja e Estado, quando afirma a

impossibilidade desta se imiscuir nos assuntos do governo ao dizer que:

Uma vez que os batistas veem a religião como pessoal, entre Deus e os indivíduos, e
todo poder da igreja deve estar em sua igreja particular, é impossível a este grupo
formar uma grande corporação que venha a ser perigoso a qualquer governo civil.196

 
Mesmo  em  estados  como  a  Virgínia,  onde  se  tornaram  o  grupo  religioso  mais

numeroso, os batistas sofriam perseguição devido ao vínculo legal do Estado com a Igreja da

Inglaterra, por isso, desde 1775 sabiam por experiência própria que a mera lei que garantia

194 HALL, Works IV, pp. 48, 49 Nova Iorque: 1844. apud CHRISTIAN, op. cit. p. 387.
195 HUME, SMOLLETT & FARR, History of England III, 155, 163. apud CHRISTIAN, id. p. 386.
196 BACKUS, Isaac, 1795 apud BRACKNEY, W. op. cit. p. 95.
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tolerância aos demais cultos não era suficiente para acabar com as ações repressivas. Só com

o fim da Revolução é que deixam de sofrer nas mãos dos sucessivos governos da Virgínia,

onde tinham licenças para pregação cassadas pelo governo e enfrentavam os mais diversos

tipos de resistência à sua atuação.197

Por  isso  solicitaram,  após  assembleia  regular  na  Associação  Geral,  que  deveriam

circular petições entre as igrejas por todo o estado coletando assinaturas para encaminhar à

Convenção da Virgínia, visando à abolição da igreja oficial.198

Em 12 de junho de 1776,  na Convenção de  Williamsburg,  passa a  Declaração de

Direitos, na qual os arts. I e XVIII rezam que:

I - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos,
essenciais  e  naturais  dos  quais  não  podem,  pôr  nenhum  contrato,  privar  nem
despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os
meios  de  adquirir  e  possuir  propriedades,  de  procurar  obter  a  felicidade  e  a
segurança.
XVIII - A religião é questão de nosso compromisso com o Criador, a maneira de
expressá-la só pode ser dirigida por nossa própria razão e convicção, e não pela
força ou violência. Por isso, de agora em diante, todos os homens têm garantidos o
livre exercício da religião, de acordo com os ditames da sua própria.
É  dever  recíproco  de  todos  os  cidadãos  praticar  a  tolerância  cristã,  o  amor  e a
caridade uns com os outros. 

Quando finalmente em 1786 foi promulgado, através de proposta de Jefferson, o Act

for  Religious  Freedom,  até  mesmo  outras  Denominações  reconheceram  a  liderança  dos

batistas neste processo, afirmando que eles foram os principais promotores dessa medida. O

Bispo Mead afirmou que “os batistas tomaram a liderança nessa dissidência”.199

Nenhum  homem  pode  ser  compelido  a  frequentar  ou  sustentar  qualquer  culto
religioso,  ministro  ou sequer  forçados e  molestados  em seus  corpos ou bens  ou
sofrer devido a suas opiniões religiosas ou crenças […] Da mesma forma não se
deve, devido às suas opiniões religiosas, ter reduzidos ou ampliados seus direitos
civis.
E esta Assembleia eleita pelo povo, somente para as propostas ordinárias, não tem o
direito de propor qualquer tipo de legislação que venha, mesmo no futuro a declarar
inválido este ato, que é a partir de agora declarado irrevogável. Uma vez que os
direitos aqui assegurados são direitos humanos200....

Mesmo após esta medida, houve uma outra proposta para que o Estado fosse obrigado

a contratar Professores de Religião, feita por Patrick Henry. Em oposição a esta proposta foi

197 BRACKNEY, W op. cit. p. 95.
198 CHRISTIAN, op. cit. p. 383.
199 Bispo da Igreja Episcopal. apud CHRISTIAN op. cit. p. 384.
200 Act for Religious Freedom.
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enviada  uma  outra,  apresentada  por  James  Madison,  estabelecendo  a  impossibilidade  do

Estado se imiscuir em questões de religião. A petição de Madison circulou com treze cópias e

a resolução do Comitê de apoio das Igrejas batistas à medida com vinte e nove cópias nas

associações locais  e,  com o apoio de vários  pastores e lideranças de renome,  como John

Leland,  dentre  outros,  foram subscritas  por  cerca  de  seis  mil  e  quinhentos  membros  das

diversas igrejas batistas.201

O historiador marxista Aptheker destaca que “pelo fim da era revolucionária apenas

dois  estados conseguiram inteira  liberdade religiosa,  Rhode Island e  Virgínia,  e  completa

separação da igreja do Estado.”202 Coincidentemente ou não, estes dois estados eram à época

os únicos estados americanos onde a maioria da população era composta por batistas. 

Interessante notar, que a igreja fundada por Roger Williams em 1639, apesar de um

pequeno número de membros, possuía, ainda nesta época, uma visível influência política nos

Estados Unidos. O Diácono John Leland agiu apoiado nos argumentos deixados por Williams,

quando este veio de um passado de perseguição, tanto na Inglaterra, como na Nova Inglaterra,

para defender esta separação,203 e, é também com base nestes argumentos que a Igreja Batista

de Providence, em sua ata do dia 26 de março de 1786, relata pela primeira vez intenção de

participação direta do Pastor da Primeira Igreja de Providence na ocupação de uma cadeira no

Congresso, como um dos representantes do estado de Rhode Island. Esta participação, ressalta

ele, conforme os registros, não é feita com a intenção de dar início a uma carreira política ou

de abandonar o ministério pastoral,  mas sim para tentar,  através de sua atuação, “ser um

instrumento no Congresso para assegurar a justa indenização pelos prejuízos e danos causados

à  Universidade”  de  Rhode  Island  durante  o  período  da  guerra,  pois  o  que  havia  sido

arrecadado localmente estava muito aquém do necessário para sua reconstrução.204

E fora este mesmo governo do estado de Rhode Island, que tinha em sua população

uma maioria de cerca de dois terços de batistas,205 dentre os quais saíam seus governadores,

deputados, juízes e oficiais civis e militares,206 que num gesto de ousadia que antecipa o mais

importante acontecimento da nação, no dia 4 de maio de 1776, declara-se livre do domínio do

201 Os originais encontram-se até os dias de hoje na Biblioteca Pública da Virgínia.
202 APTHEKER, Herbert  A Revolução americana. Uma nova história dos Estados Unidos.  Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1969. p. 266.
203 WALDMAN, Steven. Founding faith: Providence, Politics and the birth of religious freedom in America.
NY: Random House, 2008., apud LEMONS, J. op. cit. p. lvii.
204 LEMONS, J. Op. Cit. p. 95.
205 A população do estado de Rhode Island era de cerca de 250.000 habitantes. 
206 CHRISTIAN, J. op. cit. p. 387.
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Rei George III; portanto dois meses antes da Declaração de Independência, e um mês e dois

dias antes da retirada da fidelidade à Inglaterra pelo estado da Virgínia. Isso fez com que a

grande maioria da população da antiga colônia de  Rhode Island & Providence Plantations,

empolgada com os acontecimentos, enviasse seus filhos para o alistamento militar no exército

de Washington. Deve-se registrar ainda a participação batista neste processo político, pois

John Hart, membro da Igreja Batista de Hopewell, foi um dos subscritores da Declaração de

Independência.207

Os batistas também estiveram entre os primeiros grupos religiosos que reconheceram a

autoridade do Congresso Continental. A Associação de Warren, R.I., o reconheceu como o

mais elevado poder civil da Nova Inglaterra e, logo em 14 de setembro de 1774, vinte igrejas

batistas  da  Associação  de  Medfeld,  Massachusetts,  fazem  uma  petição  ao  Congresso

Continental, solicitando uma Carta de Direitos que traga igualdade, uma vez que estes direitos

sempre lhes foram negados, assim como o apoio à liberdade de religião.

Deve ser notado, e é também relevante, que apesar de ter em sua população apenas

cerca de 5% (cinco por cento) da população negra na Nova Inglaterra, cerca de 30% (trinta

por cento) dos não-brancos que habitavam no estado de Rhode Island tinham liberdade, o que

era, segundo o censo, o maior percentual entre todos os 11 (onze) Estados que não haviam

abolido a escravatura, e apesar de ser apenas o terceiro estado a propor leis anti-escravagistas

na  Nova  Inglaterra,  junto  com  Connecticut,  antecipou  mesmo  assim,  na  adoção  deste

procedimento, o liberal estado de Nova Iorque em cerca de dez anos. Um outro fato chama a

atenção: o destaque dado à participação da população afro-americana durante o período da

guerra.

Já em 1774, em grande parte, segundo alguns autores, por pressão dos quakers, Rhode

Island  declara  que  qualquer  escravo  daí  em diante,  trazido  para  o  território,  deveria  ser

libertado.  Aqui  fica  mais  uma  vez  evidente  o  princípio  de  liberdade  individual,  e  já  no

preâmbulo da lei, é afirmado que essa medida foi tomada porque:

Os habitantes da América estão de um modo geral, engajados na preservação de seus
próprios direitos e liberdades, entre os quais aqueles sobre a liberdade individual
que deverão ser considerados como os principais; e os que estão desejosos de todas
as vantagens da liberdade devem, eles mesmos, dispor-se a entender a liberdade
individual dos demais.208

207 Id. id. p. 390.
208 APTHEKER, Herbert. A Revolução americana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969. p. 229.
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Porém, só em 1789, ou seja, 15 anos após os debates terem iniciado em Rhode Island,

a Convenção Batista da Filadélfia se pronunciou sobre o tema, em reunião realizada nos dias

6, 7, 8 e 9 de Outubro de 1789, e ficou registrado em ata que:

Concordando  com  uma  recomendação  da  carta  da  Igreja  de  Baltimore,  esta
Associação  declara  sua  alta  aprovação  das  várias  sociedades  constituídas  nos
Estados Unidos e na Europa, para a abolição gradual da escravidão dos africanos, e
para guardá-los de serem detido ou enviados como escravos, depois de terem obtido
sua liberdade; e por este recomendamos às igrejas que representamos que formem
sociedades similares, para se tornarem membros da mesma, e se esforçarem para
obter este objetivo importante.209

Durante a Revolução Americana foram formados quatro batalhões majoritariamente

negros, por indivíduos libertos ou escravizados, um deles estava em Rhode Island.210 

Foi  em 1778 que  o 1º  Regimento  de Rhode Island passou a  ser  conhecido como

Regimento Negro, por ter mais de 60% (sessenta por cento) composto por afro-americanos,

ou seja, a maior composição negra do exército de toda a batalha. A medida foi aprovada pela

Assembleia do Estado em 14 de fevereiro e entrou em vigor no mesmo ano. Desse total, cerca

de três quartos era liberto.

Após a unificação com o 2º Regimento,  participaram da Batalha de Yorktown, em

1781, que finalmente levou à rendição britânica.211 

O que questionamos aqui é o seguinte dado: por que tamanha adesão da população

negra neste estado, se cerca de três quartos dos negros eram  Tories? Apenas por falta de

brancos?

Talvez possamos pensar um pouco além, uma vez que na sociedade norte-americana

do período, dos cerca de 20.000 negros que participaram da batalha, cerca de três quartos

lutou a favor das tropas britânicas, mas neste estado a proporção foi de 100% a favor da

libertação. Apenas aqui (em Rhode Island) houve esta adesão. Haveria então neste solo uma

209 Convenção Batista da Filadélfia, realizada nos dias 6, 7, 8 e 9 de Outubro de 1789, Livro de Atas, p. 247.
Agreeably to a recommendation in the letter from the church at Baltimore, this Association declare their high
approbation of the several societies formed in the United States and Europe, for the gradual abolition of the
slavery of the Africans, and for guarding against their being detained or sent off as slaves, after having obtained
their liberty ; and do hereby recommend to the churches we represent to form similar societies, to become
members thereof, and exert themselves to obtain this important object. 
210 Dois eram em Massachusetts e um em Connectcut. NIEMEYER, Charles. America goes to War: A Social
History of the Continental Army. New York: NYU Press, 1997.
211 LANNING, Michael.  African Americans in the Revolutionary War.  New York: Citadel, 2005  apud  Black
past.
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compreensão  diferenciada  a  respeito  do  conceito  de  liberdade,  que  não  havia  dentre  a

população negra do restante da América do Norte?

Alguns autores afirmam categoricamente que, onde o negro podia servir a sua própria

terra  e,  simultaneamente,  obter  a  liberdade,  lutava  com  ardor,  mas  onde  o  país  negava

liberdades, aderia aos britânicos. Neste aspecto, deve-se ressaltar que o primeiro panfleto de

Paine foi A Escravidão africana na América,212 exigindo a abolição, antes de Common Sense,

no qual qualifica a opressão da Corôa designando o monarca como a “Besta Real”. 

Outrossim, faz-se necessário registrar que, com o desenrolar dos acontecimentos, logo

em  1780  foi  criada  a  primeira  Sociedade  Cultural  destinada  exclusivamente  a

afrodescendentes nos Estados Unidos, também no estado de Rhode Island: a Sociedade União

Africana Liberdade, na cidade de Newport.213

Mas, ao mesmo tempo, as opiniões não eram unânimes a respeito do tema em outros

estados onde os batistas tinham suas congregações, refletindo assim o caráter de autonomia

local presente em seu pensamento.

Assim, um exemplo pode ser verificado quando o Comitê Geral da União das Igrejas

Batistas da Virgínia, liderado por John Leland, fez uma declaração antiescravagista, em 1789.

Quatro anos depois, a Associação de Strawberry neste estado repudia a atitude do Comitê

Geral,  afirmando:  “Nós  advertimos  que  isso  não  fosse  feito”.  Como  consequência,  a

Associação estadual termina por recuar de sua posição, afirmando em sua justificativa para o

ato que “isso era da alçada do Poder Legislativo e não à igreja.” Importante frisar que a esta

altura o Reverendo Leland já se encontrava de volta a Massachusetts há dois anos.214

Poucos anos antes, no entanto, um outro posicionamento de destaque, desta feita no

campo político diretamente, demonstra claramente mais uma vez a participação dos batistas.  

As fontes nos dão conta da candidatura de James Madison, considerado como o mais

importante dos pais da Constituição, como representante do condado de Orange, na Virgínia,

da seguinte maneira: seu oponente e candidato, que tinha maiores chances de ser eleito pelos

residentes  deste  condado  de  grande  maioria  batista,  era  o  Reverendo  John  Leland  que,

segundo consta em vários documentos, estava tendente a apoiar Patrick Henry,215 opositor à

adoção  da  Constituição,  mas,  às  vésperas  do  debate  público  entre  estes  oponentes,  após

212 APTHEKER, Herbert. A Revolução americana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969. pp. 228, 233.
213 Site Black past . Disponível  em <http: www. Blackpast . Org> Acessado em 22 de junho de 2014. 20:16h.
214 BRACKNEY, W. op cit. pp. 127.
215 CHRISTIAN, J. op. cit. p: 243.
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receber Madison em sua residência por quase metade de um dia, explanando sobre seu ponto

de  vista  a  favor  da  adoção  da  Constituição,  abdica  de  sua  candidatura  em  favor  deste,

mediante o compromisso de apresentar a emenda de liberdade religiosa, conforme já havia

sido adotada na Virgínia, em 1776, também por pressão dos batistas junto a Jefferson. No dia

do debate  público,  eles  se  reencontraram e,  após  fala  de  Madison por  quase  duas  horas,

Leland, com a palavra, expôs as razões do porquê deveriam adotar este posicionamento e

apoiá-lo. Madison, então, foi eleito com facilidade.

A Virgínia era um dos estados com maior número de cadeiras, por isso possuía grande

influência no congresso, e tinha a maioria da sua população batista, e isso foi decisivo.216 Após

eleito, no congresso estadual, a votação foi de 89 a 79 a favor da adoção da Constituição.

Mas  nem  todos  os  estados  aderiram  imediatamente  à  nova  Carta.  Rhode  Island,

satisfeito que estava com o curso independente que seguia, assim como já havia feito em 1781

oposição a medidas uniformizadoras que concediam ao congresso poder tributador, também

se recusou a assinar a constituição.217 

Outro fator de destaque que deve ser mencionado é que  o Reverendo Batista Isaac

Backus,  à  época  na  Igreja  de  Middleborough,  foi  o  representante  de  Massachusetts  para

ratificação da  Constituição. James  Madison cumpre sua palavra,  e  na  primeira  sessão da

Câmara após a Constituição, apresenta a 1ª Emenda, o que faz com que os últimos estados

que ainda não haviam aceito a constituição, a exemplo de Rhode Island, assinem.

Em outro ponto importante e caro às populações que habitavam os locais onde não

havia igrejas oficiais, e também, é óbvio, àqueles que eram perseguidos ou obrigados a pagar

taxas para a manutenção de igrejas oficiais, na votação da Primeira Emenda, a questão tomou

outros contornos.  

Massachusetts  não  ratificou  a  1ª  emenda  à  constituição  dos  Estados  Unidos.  A
sugestão  veio  dos  Batistas.  Nenhuma   denominação  solicitou  por  mudança  na
constituição,  mas  os  Batistas.  Os  Quakers provavelmente  teriam peticionado  se
pensassem nisso, mas eles não o fizeram. John Adams e os Congregacionais não a
queriam.  Os  episcopais  não  desejavam.  Isto  seria  ir  longe  de  mais  para  os
presbiterianos na época revolucionária, ou em nossos dias quando ouvimos demais
falar no nome de Deus na constituição. Os Batistas pediram a Washington...218

A petição apresentada ao Presidente foi redigida pelo Comitê das Igrejas Batistas da

216 Vide Atlas Histórico Mundial. Folha de São Paulo, p. 220 anexado.
217 SELLERS, et al. op. cit. pp. 82 e 90.
218 CHRISTIAN, J. Op. Cit. p. 246.
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seguinte forma:

Petição do comitê da União das Igrejas Batistas da Virgínia reunidas em Richmond,
em 8 de abril de 1789 ao Presidente dos Estados Unidos da América:

Senhor, 
Juntamente com as saudações e congratulações que recebestes de cidades e nações
de todo o mundo, nós desejamos tomar parte deste coro universal expressando nossa
grande satisfação pela vossa eleição para o primeiro posto da Nação.[...]
Quando a constituição apareceu pela primeira vez na Virgínia, nós, assim como a
sociedade, tivemos profundos dilemas  temendo pela liberdade de consciência, que
para nós é mais importante que a própria vida, e,  que não estava suficientemente
assegurada,  confiamos  pois  tínhamos  em  Washington  um  bom  amigo  [...]
convencidos  que  sem  um  governo  nacional  efetivo,  os  estados  iriam  cair  em
desunião, e todas as consequências negativas que disso adviriam, mas, considerando
que  apesar  dessas  inquietudes,  temendo  sermos  usados  como  apoio  a  alguma
opressão religiosa, ou de que alguma sociedade na União viesse a prevalecer sobre
as demais[...]  Viz.: o plano deve ser bom para que tenha a assinatura de um amigo
confiável,  e,  se  a  liberdade  de  religião  não  está  assegurada  na  constituição,  a
administração certamente irá prevenir toda e qualquer opressão.
Deus queira que os terríveis males que atingiram a Europa e Ásia, como fraudes,
guerras e perseguição por questões de consciência, nunca cheguem às fronteiras de
nossa nação.219

Samuel Harris Ruben Ford
Presidente Secretário

Houve uma grande reação a toda e qualquer emenda à constituição. Após a reação de

Massachusetts, liderada por seu “filho favorito”, e posteriormente presidente, John Adams,

fica clara sua indignação com a petição enviada pelos batistas ao Congresso. “O Congresso

não deve se intrometer em assuntos de religião a não ser fazer suas próprias orações. Deixem

cada Colônia e sua própria religião sem molestá-las.”

Mas a resposta do Presidente Washington, em maio de 1789, ao Comitê da Virgínia foi

clara e diz que:

Se tivesse a mínima apreensão de que a constituição elaborada na convenção, onde
eu  tive  a  honra  de  presidir,  poria  em  risco  os  direitos  religiosos  de  qualquer
sociedade eclesiástica, tenho certeza que jamais a assinaria. Vocês podem ter certeza
de que eu seria o primeiro a instituir barreiras contra os horrores da tirania espiritual
e toda e qualquer espécie de perseguição religiosa. Sempre expressei minha sensação
de  que  qualquer  homem,  conduzindo-se  como  bom  cidadão,  sendo  responsável
perante Deus somente por suas próprias opiniões religiosas, deve ter protegido o seu
direito de adorar a Deus de acordo com sua própria consciência.220

Reconheço  com  satisfação,  que  a  sociedade  religiosa  de  que  os  senhores  são
membros,  por  toda  a  América,  tem sido  uniformemente  e  unanimemente,  firme

219 LELAND, John. Leland Works.
220 WASHINGTON, George.  In God We Trust -  cap. III.  The Path of true piety is so plain but little political
direction. N. Iorque: Harper & Brothers, 1958. p. 58.
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defensora  das liberdades civis e da gloriosa revolução....221

George Washington

E finalmente, em 8 de julho de 1789, a seguinte emenda foi apresentada à Constituição

dos Estados Unidos. A petição, preparada e redigida pelo Reverendo Leland, foi apresentada

por Madison da seguinte forma:

O Congresso  não deverá fazer  qualquer lei  a  respeito  de um estabelecimento de
religião, ou proibir o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou
da imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem
pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas.222

Esta tradição de atuação política não era novidade nos meios desta denominação, e

terminou sendo reconhecida nacionalmente em obras que abordavam esta particularidade do

pensamento  batista,  como as  redigidas  sobre  Roger  Williams já  entre 1830 e  1854,  The

Earliest Legislator and true champion for a full absolute liberty of conscience, The Founder

of the State of Rhode Island, e Notes on principles and practices of Baptists churches.223 Isso

explica também, em grande parte, a oposição dos habitantes de Rhode Island à instalação de

um governo nacional, debate este que se travou durante a redação da Constituição dos Estados

Unidos, pois em vários estados ainda havia ligações entre  poder eclesiástico e governo.

1.3.3.3 Os batistas e a questão social

Sobre este aspecto,  o viajante francês destaca o que percebeu nesta sociedade,  e a

seguir conclui que:

Os americanos de modo algum fingem uma indiferença grosseira pela outra vida.[...]
Por isso praticam sem pejo nem fraqueza sua religião; de ordinário porém, vê-se,
mesmo no meio do seu zelo, não sei que de tão tranquilo, de tão metódico e de tão
calculado, que parece ser a razão, muito mais que o coração, o que o conduz ao pé
dos altares.224

O inverno  de  1778-1779  foi  um dos  mais  rigorosos,  e  os  reduzidos  estoques  de

alimento, junto com a situação do Baptist College, posteriormente Rhode Island College, que

havia sido cedido para Quartel general das forças americanas e francesas no estado, e estava

221 Id. The Writings of George Washington, Jared Sparks. ed. Boston: Ferdinand Andrews, 1838 v. XII pp. 119-120.
222 Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América.
223 ELTON, Romeo, 1852; KNOWLES, James, 1834; GAMMEL, William, 1854 et allüi.
224 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 404.
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em condições precárias, foi motivo de uma reclamação por parte dos membros para com o

pastor Manning, o que o leva a, juntamente com um deputado, participar de uma delegação

nomeada  pelo  governador  à  Connecticut  para  solicitar,  numa  reunião  extraordinária  com

membros do Congresso, doação de alimento para os cerca de dois mil refugiados que haviam

se  instalado  na  cidade  de  Providence  e  arredores,  para  fugir  de  seus  locais  de  moradia,

especialmente vindos de Boston, Newport e outras cidades dos estados de Massachusetts,

Rhode Island e até mesmo New York, onde os combates estavam mais intensos e havia uma

maior  pressão  das  tropas  inglesas,  para  as  quais  não  haviam condições  de  sustento  pelo

governo ou pelas igrejas locais. A missão resultou na doação de 3,5 toneladas de alimento.225

O pedido também se fez necessário devido à rápida queda nas contribuições para a

caixa de assistência social da igreja, que era feita não apenas por membros, mas também por

cidadãos  locais  que  participavam  conjuntamente  com  alguns  doadores  membros  de  seu

comitê administrativo. Neste período não foi registrada nenhuma ata de 9 de junho de 1777

até 12 de junho de 1780.226

Sobre este tema, a ata da igreja do dia 1º de fevereiro de 1787 destaca que: 

registrando um considerável número de irmãos[...] votou unanimemente que a igreja
de acordo com seu pacto, e como era usual em seu modo de agir, em suas obrigações
com os irmãos e irmãs, deve verificar se os mais carentes estão providos de suas
necessidades  de  vida  e  indica  dois  irmãos  nomeando-os  para  um  comitê  de
supervisão para verificar o estado presente e suas necessidades de suprimento para a
assembleia do próximo mês.227

Na reunião  seguinte,  dia  1º  de  março  de  1787,  após  iniciada  a  reunião,  o  relato

registrado nas atas assevera que:

Feitas  as  visitas  aos  irmãos necessitados,  foi  constatado  que  estes  recebem uma
pequena  ajuda  financeira  por  parte  da  cidade,  mas  no  caso  da  Irmã  Elizabeth
Rhodes, que habita na cidade de Newport e está sem casa, é votado que o comitê
continue prestando atenção se o Conselho da Cidade vai continuar a fazê-lo e foi
requisitado  que  se  fizesse  uma  solicitação  à  Cidade  de  Newport  se  esta  vai
providenciar  ajuda ao Irmão Wm Pike que está  agora em passando por grandes
necessidades.228

225 CARROL, Charles Rhode Island: Three Centuries of Democracy. apud Lemons, J. op. cit. p. xxxv.
226 LEMONS, J. op. cit. p. xxxvi.
227 Id., id. p. 100.
228 Ibid., ibid. p. 101.



91

1.3.3.4 Sociedade batista abolicionista
 

Um outro fato que merece destaque e foi registrado nas atas da Sociedade Batista de

Caridade, foi a reclamação feita por um dos irmãos Brown, que posteriormente vieram a dar o

nome à Rhode Island College, de que a maioria de seus dirigentes desejava transformar esta

sociedade num centro de propagação dos ideais antiescravagistas, pois esta havia se engajado

à luta pela libertação dos escravos com a Providence Society for Promoting the Abolition of

Slavery, e o haviam forçado a libertar um de seus escravos. Mas as principais lideranças locais

eram também membros da Providence Society, tais como James Manning, Pastor da 1ª Igreja

Batista, o congressista David Howell, que era também vice-moderador da Sociedade Batista

de Caridade, além de alguns importantes empresários locais e seu próprio sobrinho, Nicholas

Brown. Como sócio de Nicholas,  G. Benson apoiou a abolição e foi  membro da  Mose's

Brown Providence Abolition Society e da Rhode Island Anti-slavery Society. Seu filho, G.W.

Benson, que se tornou quaker em Connectcut, desempenhou importantes funções no esforço

para a educação de crianças afro-americanas.229

Diferentemente do que foi registrado em outras pesquisas, realizadas sobre um período

de cerca de cem anos depois no Brasil, mesmo num estado de maioria negra como a Bahia,

não havia registro dos nomes dos negros em atas, com a exceção do registro de um escravo,

sem que seu nome fosse mencionado, na Primeira Igreja Batista do Brasil, Bahia, conforme

tese de Silva.  Já  na Colônia de Rhode Island,  mesmo representando apenas cerca de 5%

(cinco por cento) da população total, eram não apenas registrados, como contados os votos em

todas as assembleias, e tinham sua presença cobrada nas reuniões da igreja, conforme consta

das atas da Igreja Batista de Providence.230

1.4 A EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA NAS COMUNIDADES BATISTAS DOS EUA NO

CONTEXTO DA REVOLUÇÃO AMERICANA.

Nos Estados Unidos, quando chega o sétimo dia de cada semana, a vida comercial e
industrial da nação parece suspensa, todos os ruídos interrompem-se. Um profundo
repouso, ou antes, uma espécie de solene recolhimento se lhe sucede; a alma retorna
afinal à posse de si mesma e se contempla. Durante esse dia os lugares destinados ao
comércio ficam desertos; cada cidadão rodeado por seus filhos vai a um templo. Ali,
fazem-lhe estranhos discursos que parecem pouco apropriados para os seus ouvidos.
Recordam-se-lhe os males inumeráveis causados pelo orgulho e pela cobiça. Fala-se-

229 Ibid., ibid. p. 47. Notas.
230 LEMONS, J. (Ed.) Minutes of the Providence Baptis Church,.
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lhe da necessidade de se regular os seus desejos, dos prazeres delicados que se ligam
à pura virtude e da verdadeira felicidade que a acompanha. De volta a sua morada,
não  se  o  vê  correr  ao  registro  do  seu  negócio.  Ele  abre  o  livro  das  Sagradas
Escrituras; nele encontra quadros sublimes e tocantes da grandeza e da bondade do
Criador, da magnificência infinita das obras de Deus, do alto destino reservado aos
homens, dos seus deveres e dos seus direitos a imortalidade.231

Tocqueville, a partir de suas observações da realidade concreta, investiga as condições

para o surgimento e consolidação da democracia nos EUA, reconhecendo nos costumes, leis,

hábitos e religião as razões que influenciarão de modo especial o caráter da vida civil e a

participação popular nas decisões, a base para a manutenção das instituições políticas.

Nesse  aspecto,  percebemos  que  a  religião,  em  especial  as  práticas  internas  da

denominação  batista,  contribui  de  forma  direta  para  a  consolidação  desses  valores

democráticos, como podemos destacar a seguir na descrição de reuniões e assembleias para

tomada  de  decisões,  com  votação  onde  todos  os  membros  poderiam  participar,

indistintamente  de  sua  condição étnica  e  de  gênero.  Tais  práticas  eram seguidas  desde  a

fundação da igreja em 1609.   

1.4.1 A participação da mulher e a participação negra na democracia batista 

Uma diferença que pode ser notada a partir da adoção do posicionamento calvinista se

dá em relação ao sexo feminino, uma vez que esta linha adotava como uma das principais

bases  para  orientação de  costumes  o  estabelecido  no texto  de  I Cor  14:34.232 A doutrina

arminiana, onde qualquer um pode obter a salvação, é substituída pela ênfase ao calvinismo,

que restringe a salvação aos predestinados por Deus. Esta interpretação literal das Escrituras

termina também por restringir a participação feminina. Com isso, as mulheres que sempre

tiveram voz ativa na igreja, desde sua fundação, cerca de cento e trinta anos antes, quando

eram adotados os Old Six Principles, passaram a não ter voz nas assembleias e nas reuniões

regulares,  e  só  tinham  permissão  para  falar  após  decisão  da  maioria  dos  homens  nas

assembleias,  caso  um  homem  pedisse  a  palavra.  Tal  fato  resultou  em  um  curioso  caso

registrado na ata de 31 de janeiro de 1793. A irmã C., aceita em votação nesta data e batizada

em  fevereiro  do  mesmo  ano,  apenas  alguns  anos  mais  tarde,  pede  exclusão  da  igreja,

231 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 414.
232 “Conservem-se as mulheres em silêncio nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas,
como também a lei o determina.”
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redigindo uma carta endereçada a todos os membros, expondo sua insatisfação com a adoção

de tais práticas pela igreja.233

Isto não era um fato isolado no meio denominacional, uma vez que existem registros

de que os  direitos  das  mulheres  eram bem menos causadores  de debates  que as  medidas

antiescravagistas, onde ficava constatada uma profunda diferença entre as igrejas da Nova

Inglaterra e as localizadas nas colônias do Sul. No primeiro caso, havia pouca dúvida então de

que as mulheres deveriam ser ordenadas ao ministério pastoral, ou mesmo ter direito a se

pronunciar.

Ao debater sobre o tema, como de costume à época, um questionamento é elaborado à

Associação da Filadélfia e, na resposta, é argumentado de que sendo este privilégio, de  voz

muda, apenas podendo acenar para dizer se concorda ou não com determinada questão, veda a

resolução de certos conflitos, e exemplifica afirmando que “e se for acusada injustamente,

como poderá se defender? Pode a igreja obscurecer as evidências para esclarecer um problema

de fato? Certamente que não. Este privilégio foi dado a todas as criaturas humanas e não foi

ab-rogado pela Lei de Deus.” A solução apresentada é dizer que: 

com certeza isso não pode ser desta forma e deve haver uma lei[...] pois esse silêncio
exclui a mulher de todos os graus de ensino, governo e liderança na igreja de Deus.
[…] Se o voto feminino singular é aceito, então suas razões devem ser admitidas
para, sendo ouvidas, serem consideradas com maturidade234

Num outro exemplo, verifica-se a prática do princípio democrático. A ata do dia 4 de

março de 1790 marca a apresentação, declaração e a profissão de fé pública de dois membros,

dentre eles o afroamericano William Ceaser235 e Elijah Leonard, que segundo consta “pela

obra da graça em ambos os corações,  ao mesmo tempo, ofereciam-se a si  mesmos como

candidatos  à  admissão  na  Igreja  pela  submissão  à  ordenança  do  Batismo,  o  que  foi

unanimemente aprovado pela Igreja.” 

É  também  nesta  fase  que  surge,  já  em  1778,  a  Primeira  Igreja  Afro-Batista em

Savannah, Geórgia., mas seu fundador, Pr. G. Leile, foge para a Jamaica após a Revolução. A

igreja porém continua crescendo, passando a ser liderada por um de seus convertidos. Outros

pastores, pressionados pela repressão inglesa, assim como fugindo da escravidão nos estados

233 Ata de 31 de janeiro de 1793. apud Lemons, J. Op. Cit. pp. 134-154. 
234 Ata da Associação Batista da Filadélfia, 1746, p. 53 apud Brackney, W. op. cit. pp. 146, 147.
235 Ata do dia 4 de março de 1790. A nota do livro afirma que de acordo com o censo de 1794, William Ceaser é
um afro-americano livre.
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sulistas, são recomendados a se refugiar no Canadá, mais precisamente na Nova Escócia, mas

posteriormente são também enviados para campos missionários em países como Haiti e Serra

Leoa.236

Diante  dos  exemplos  acima  citados  e  pela  análise  das  fontes  e  historiográfica,

podemos  deduzir  que  a  participação  tanto  de  mulheres  como  de  negros  na  experiência

democrática vigente nas comunidades batistas neste contexto ainda é bastante reduzida se

comparada com a experiência da democracia atual, pois a escravidão era vigente e não estava

na pauta de discussão da democracia nascente norte-americana. A escravidão surge com a

ideia de um mal necessário, e pensavam em uma abolição progressiva. 

Havia,  sim,  posições  contraditórias  sobre  o  tema,  em  especial  entre  interesses  e

modelos econômicos divergentes no norte e no sul,  conforme vimos anteriormente,  e tais

oposições se evidenciavam nas comunidades batistas. O Norte com ideias mais progressistas,

liberal  e  com  um  projeto  nacional,  federalista  e  antiescravagista,  enquanto  o  Sul  era

tradicionalmente escravista e mais associado a uma mentalidade agrária e antifederalista. Mas

a Virgínia, reduto batista, representava tanto interesses da elite quanto de pequenos produtores

agrários.

Portanto,  segundo análises  dos  historiadores  apresentados,  como Sellers  e  Karnal,

quando  consideramos  naquele  contexto  a  democracia  nascente,  não  havia  capacidade  de

pensar a igualdade, mesmo naqueles segmentos adeptos das ideias iluministas. Desse modo, a

igualdade não faz parte da crítica à escravidão, evidenciando os limites da mesma, uma vez

que não era só a questão negra, mas a questão da mulher e a dos índios, e não se cogitava a

ampliação dos direitos civis de nenhuma dessas minorias. A questão da igualdade só abrangia

o  âmbito  político.  Na  tradição  das  liberdades  inglesas,  apenas  o  Norte,  com influências

liberais e progressistas abordava a questão da escravidão como tema periférico, presente mas

não no centro da agenda democrática  antes  da  Guerra  de  Secessão,  o  que se  evidenciou

também na experiência das comunidades batistas.

236 DAVID, Benedict. A General history of the Baptist denomination in America and other parts of the wold.
Boston: Lincoln & Edmands,  1813. pp. 251-256. Observa-se ainda que atualmente cerca de 50% dos batistas
norte-americanos são formados por afro-americanos. BRACKNEY, W. op. cit.  p. 467.
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Democracia batista e puritanismo

 A ética batista é marcada por um rígido código moral, nesse sentido, muito semelhante

ao padrão puritano em geral, “contrastando seu rígido código de conduta, com as corrupções

mundanas de seus perseguidores”, condenando o alcoolismo e a licenciosidade, assim como o

vício do jogo. Como grupo não deixavam de participar de bingos para arrecadar fundos para

as suas congregações.237 

É interessante observar, com base na análise das atas das igrejas à época, que a mais

comum das decisões tomadas nas atas das assembleias dizem respeito à aceitação ou exclusão

de membros,  havendo várias  reuniões  todos  os  meses.  Os registros  de  ata  são  simples  e

objetivos, sendo que a abertura e aceitação e exclusão de membros se dá através de votação.

A maioria dos ingressos se dá por meio de aceitação para o batismo, como podem se notar

nas atas quando dois casais são aceitos como membros plenos da igreja, e as exclusões de

membro,  são  exemplificadas  por  andar  desordem e  por  alcoolismo,  sendo  obrigatório  o

testemunho de outros irmãos em ocasiões distintas, e após admoestá-lo, por votação unânime

dos presentes, retirá-los da comunhão da Igreja.238 

As demais atas em sua maioria versam sobre a admissão e demissão de membros por

transferência de outras igrejas,239 mesmo que essas transferências sejam provisórias, quando é

“recebido  transitoriamente  para  comunhão  através  da  Carta  de  Recomendação  da  Igreja

Batista de Scotch Plains, Nova Jersey, R. F. Randolph, que é agora estudante do Rhode Island

College”.240

É  neste contexto que encontramos um relato singular em atas da igreja no período

abrangido pela pesquisa. Um caso trata de “problemas comportamentais”, e aprova a exclusão

de um membro por andar desordeiramente: 

...nesta noite tarde, o Irmão Will Givens presente, o Irmão Gano testemunhou que o
Irmão John Peckmen o viu alcoolizado, e o ajudou a chegar até sua própria cama.
Esta situação em evidência foi testemunhada por outros que o viram nesta mesma
tarde. O Irmão Givens foi chamado e respondeu que isso pode ter acontecido ou não,
não demonstrando qualquer arrependimento por sua conduta. Após muito diálogo,
tentando recuperá-lo a igreja votou que cria que ele deveria ser excluído no que foi

237 BRACKNEY, W. Op. Cit. (1630-1812) pp. 139, 140. 
238 Ata de 31 de março de 1791. Atas de 2 de julho de 1791 e 1º de setembro de 1794 LEMONS, J. op. cit. p.
142.
239 Ata do dia 15 de agosto de 1787 Id., id. p. 104.
240 Ata do dia 2 de junho de 1782 Ibid., ibid. p. 98.
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admoestado pelo Irmão Gano...241

Outro fato concernente ao período, que chama a atenção, e também ligado a um maior

endurecimento dos pontos de vista em relação à sexualidade, é o registrado, quando é trazido

a discussão o caso:

no qual foi feito o depoimento de vários irmãos, diáconos, diaconisas e do Pastor, de
que já há suficientes provas de que a irmã negra Abigail Carr, tem se portado de
modo escandaloso e reprovável, o que foi testemunhado por vários irmãos que estão
presentes a esta reunião, permitindo que em sua residência se abriguem pessoas de
má fama, pessoas que se portam mal como o branco alcoólatra Semeon Anderson,
comprometendo assim a reputação da igreja, tal como a honra e o compromisso dos
redimidos.
Por isso é recomendado ao comitê que comunique-os a decisão da igreja de cortá-los
imediatamente  do  rol  de  membros  desta  igreja,  levando  cópia  do  voto  dessa
assembleia, o que foi unanimemente aprovado.242

Práticas e princípios democráticos nas igrejas batistas locais

Já a ata de 1º de abril de 1790 é marcada por mais uma votação para escolha dos

pastores:

verificação por parte da Igreja da Chamada do Irmão Jonathan Maxcy ao Ministério
da Palavra, e exame de sua chamada por Deus para este trabalho, no que  foi pelo
presente  aceito  e  satisfatoriamente  por  unanimidade. Assim foi  resolvido  que  o
Irmão  Maxcy,  está  por  meio  desta,  de  agora  em diante,  autorizado  a  pregar  o
evangelho  em qualquer  lugar  onde  Deus  chamá-lo,  e  aberta  a  porta  para  o  seu
labor.243

Aqui vemos, como nos diz Weber, os modos como se dá a perpetuação da tradição, da

função na qual se exerce exatamente a preservação dos bens simbólicos da comunidade. 

Neste  período,  a  maior  polêmica  ocorrida  na  igreja  de  Providence  foi  decidida

através de votação: a “imposição de mãos” como exigência para o batismo, que foi abolida.244

O novo pastor  Jonathan Maxcy, tutor do  Divinity College,  é convidado a auxiliar o titular

James Manning, passando a ser o pregador da igreja em todas as solenidades,  cabendo a

Manning a participação de destaque nos batismos e ceias. Neste caso, é preciso registrar, foi

permitida a participação de todos os membros, inclusive mulheres e negros, o que no período

não era usualmente adotado pela igreja. Todos os membros negros e mulheres votaram por

unanimidade pelo fim desta exigência, que havia causado já uma primeira divisão em 1652 e,

241 Ata do dia 1º de setembro de 1794. apud. Id., id. p. 142.
242 Ata do dia 29 de junho de 1787. apud. Id., id. p. 103.
243 Ata de 1º de abril de 1790 LEMONS, J. op. cit. pp. 122.
244 Ata do dia 4 de agosto de 1791.
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o  mesmo  debate  travado  em  1732  quase  causou  uma  segunda  divisão  da  igreja,  pois

representava uma das principais ordenanças dos General Six Principles Baptists. O tema, que

já era alvo de conflitos desde que o Pr. Manning tomou posse em 1770, continuou causando

discórdia até a saída do último membro que era favorável a essas práticas, em 1814. 

A polêmica sobre o tema colocado em votação fica evidenciada uma vez que este é o

único registro dentre todos os demais do período, no qual consta a decisão por voto aberto

dos membros, transcrevendo-se assim integralmente na ata,  além da relação nominal  dos

participantes  da  assembleia,  a  posição  adotada  por  cada  membro  da  igreja.245 Tal

procedimento só foi interrompido por um maior período durante a guerra de independência.

Tais  decisões  se  dão em conformidade com o  princípio  doutrinário  adotado  pelas

igrejas batistas de autonomia da igreja local, que estava assegurado expressamente tanto no

pacto das igrejas,  como nas definições das funções,  de maneira clara em suas definições

internas. Nelas pode-se notar a ordenação de ministros, a escolha de diáconos e presbíteros,

além da concessão de licença a evangelistas, que assim podiam exercer suas funções em todo

o país, como pregadores e conferencistas, celebrando a ceia e fazendo batismos. 

Também fica evidenciado que mesmo quando uma pessoa que tenha sido ungida como

pregador por um Diácono, fosse ordenada para o ministério pastoral, devia passar por um

concílio formado mediante demais pastores e a decisão aprovada pela assembleia da igreja.246

Outrossim,  se  faz  interessante  notar  que  era  comum  a  realização  de  reuniões

deliberativas, até mesmo em dias como 25 de dezembro (Natal). A data não era guardada por

boa parte das Igrejas batistas na época, uma vez que para os membros da Primeira Igreja em

Providence havia dúvidas sobre a real data do nascimento do filho de Deus.

1.4.2 A formação de Associações e o exercício do princípio de autonomia das igrejas

locais

A forma  de  organização  desse  grupamento  religioso  vai  refletir  a  forma  como

conduziam a vida  social  e  os  negócios  no âmbito da vida  civil  e  vice-versa.  O valor  da

experiência associativa e comunitária para gerir todos os assuntos da vida estava presente

inclusive na vida religiosa, e essa era uma herança presente desde os primórdios da sociedade

245 LEMONS, J. op. cit. pp. 125, 126.
246 BRACKNEY, W. op cit. pp. 127, 128.
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norte-americana, como bem observa Tocqueville, sobre sua inerente capacidade associativa.

Um  grupo  que  surge  neste  período,  também  diferenciando-se  do  originalmente

chamado de General Baptists, são os Free Will Baptists, ou Batistas do Livre Arbítrio.

É  exatamente  a  progressiva  compreensão  deste  sentimento  e  o  desenvolvimento

organizacional dos batistas que leva, durante o período da Revolução, à formação de uma

Associação que se torna o centro de uma rede que abrange de Rhode Island até as Carolinas. É

fundada a  Philadelphia Association, e muitos de seus principais líderes propuseram então a

formação de associações locais, ajudando na formação dessas associações, ligadas às grandes

associações  regionais  que  seriam coordenadas  pela  Filadélfia.  Cerca  de  cem associações

foram fundadas a partir de 1775 e anos subsequentes, sendo que, as primeiras destas foram as

do oeste da Virgínia e a de Warren, R.I., onde funcionara até bem pouco tempo a sede do

Baptist College, e à qual se filia a Primeira Igreja Batista de Providence, a partir de 1782.247

Porém, este “princípio associacional” não foi aceito sem questionamentos, e já em

1791 foi  preciso  elaborar  uma  Carta  Circular  às  igrejas,  pela  Associação de  Shaftsbury,

“garantindo a autonomia da igreja local e seus respectivos direitos detalhadamente”.248 Fica

evidente  nas  descrições  sobre  este  período  as  consequências  políticas  de  tal  hábito  de

autonomia e independência da Igreja local. 

Ao  final  deste  processo,  os  batistas  se  tornam a  maior  denominação  dos  Estados

Unidos da América do Norte. Durante o período fica registrado que nos dias 24 e 25 de maio

de 1774 ocorre a convenção da Associação Batista da Filadélfia, na cidade de Nova Iorque.

No dia 24 de maio é discutida em assembleia se a associação deve ou não ser dividida e ser

constituída uma outra associação, que se reuniria anualmente em Nova Iorque. A proposta foi

rejeitada pela maioria dos convencionais presentes. Nesta reunião é registrada a presença do

líder Issac Backus, enviado como mensageiro pelo estado de Massachusetts. Em 25 de maio,

há um debate sobre o envio ou não de verbas para ajudar na manutenção do recém-fundado

Rhode Island College. 

Nos dias 10 a 12 de outubro de 1775, na cidade de Filadélfia, fica registrado que “é

recomendado às igrejas continuar o jejum e oração pelos problemas crescentes da nação”.249 É

247 EDWARDS, Morgan. Materials Progress in Pensylnvania. v. I. pp. i-iv apud BRACKNEY, W. op. cit.  pp.
131, 132.
248 BRACKNEY, W. op. cit.  p. 130.
249 Atas da Philadelphia Baptist Association, p. 141. Ata do dia 12 de outubro de 1776.
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decidido por maioria que a próxima reunião seria na cidade de Nova Iorque.250

A ata do dia 5 de outubro de 1776 fica consignado que:

levando em consideração as terríveis calamidades desses tempos e profundamente
impressionados com o senso de dever, os batistas devem, humildemente, implorar a
Deus pelo país, e resolvem, numa decisão aprovada por ampla maioria, recomendar
a cada igreja da convenção fazer um dia de jejum a cada 3 meses pelo país.251

Neste mesmo ano, em reunião dos delegados enviados pelas igrejas batistas à cidade

de  Scotch Plains,  N. Jersey., é enviada carta circular às igrejas para que os irmãos lutem

contra a “apatia espiritual”.

É também nas atas da Associação da Filadélfia que encontramos os registros de que

em 1777 a reunião anual da Convenção Batista foi cancelada, uma vez que durante a guerra a

cidade-sede foi ocupada pelo exército britânico.252

A organização dos batistas em associações favoreceu a expansão da denominação ao

unir esforços para alcançar objetivos maiores, e junto ao impulso dos avivamentos.

O cristianismo nos diz, é verdade, que convém preferir os outros a si mesmo para
ganhar o céu; mas o cristianismo também nos diz que é preciso fazer o bem a seus
semelhantes pelo amor de Deus. É essa expressão […] o homem penetra pela sua
inteligência  no  pensamento  divino;  […]  vê  que  o  objetivo  de  Deus  é  a  ordem;
associa-se  voluntariamente  a  esse  grande  desígnio;  e,  embora  sacrificando  seus
interesses particulares a essa ordem admirável de todas as coisas, não espera outras
recompensas.
Por isso não creio que o único móvel dos homens religiosos seja o interesse253...

Tocqueville  percebe,  no texto acima citado,  que não existe  apenas uma motivação

individual para a atividade religiosa, e que interesses particulares muitas vezes são relegados.

Esse pode ser o ponto de partida para a análise da expansão interna e externa da denominação

batista.

No panorama geral desse tema é importante salientar que foi exatamente no fim do

período turbulento que vai se iniciar o Segundo Grande Avivamento, que promoveu um maior

crescimento dos batistas que o primeiro,  iniciado em princípios do século XVIII. Isto foi

plenamente sentido através dos números que comprovam o crescimento da igreja no período

entre 1788 e 1793, quando a membresia  mais  que dobrou,  passando de 104 para 212. A

250 Id., id. Ata do dia 15 de outubro de 1776. XVI.
251 Ibid., ibid.
252 Atas da ABPS p. 158.
253 TOCUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 404.
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Associação Batista de Warren é notificada deste crescimento de 103% em apenas cinco anos. 

Desde  o  primeiro  momento  os  batistas  haviam recebido  um grande  impulso,  por

nomearem cinco ministros de destaque para o ofício de evangelistas. Outros missionários que

se  destacaram  nas  missões  internas  foram  as  missões  realizadas  pelos  Batistas

Independentes,254 que foi o grupo que mais se desenvolveu durante o Avivamento. Apenas

dois missionários batistas, Daniel Marshall e Shubal Stearns, haviam fundado 43 (quarenta e

três)  igrejas  na  Virgínia  e  Carolina  do  Norte,  durante  dezessete  anos  de  trabalho  nestes

campos. 

Assim como uma postura mais enfática foi levada à cabo com o Segundo Despertar,

também nesta categoria de importância foi colocado com destaque o papel dos professores,

segundo descrito,  “homens de visão que fizeram indubitáveis e proveitosos ensinamentos,

como Paulo e Barnabé, que usaram seus dons, sendo ordenados ou não,   mencionados ao

lado dos pastores como de fundamental importância para as igrejas, sendo autorizado a cada

uma, decidir sobre o modo de sua escolha.”255

Desta vez o Avivamento se deu concomitantemente na Inglaterra, nas colônias do Sul,

na  Nova  Inglaterra  e  no  trans  Apalaches,  onde  a  denominação  obteve  grande  sucesso

ordenando jovens evangelistas e fazendo com que estes “fossem até onde pudessem levando a

palavra!”. 

Também aqui  é  reiniciado o  projeto  missionário  batista  no  momento  do  envio  de

William Carey para  a  Índia,  em 1793,  onde  contou  com a  ajuda  posterior  de  mais  dois

missionários,  e  o  apoio  da  Massachusetts  Baptist  Missionary  Society,  e  da New  York

Missionary Society, esta formada por Congregacionais e Presbiterianos. Estes missionários,

sustentados por  ingleses  e  norte-americanos,  após  se  especializarem nas  línguas  e  diletos

locais, traduziram a Bíblia para 44 (quarenta e quatro) idiomas, fundaram 26 (vinte e seis)

igrejas e mais de 120 (cento e vinte) escolas,  onde estudavam cerca de 10.000 (dez mil)

alunos.256 

Os Batistas Independentes foi o grupo que mais se desenvolveu durante o Avivamento

entre 1740 e 1760. É a este grupo que pertencem líderes de destaque, e encontramos aqui

alguns dos principais personagens entre os batistas dos Estados Unidos, como Isaac Backus,

254 Separate Baptists.
255 Id. id. p. 128.
256 Id., id. p. 149.



101

um dos subscritores da Constituição, e James Manning, este último o primeiro presidente do

Rhode Island Baptist College. Começaram sendo chamados  Independentes  ou  New Lights,

pois  deixaram  as  igrejas  puritanas,  crendo  na  superioridade  da  autonomia  do  sistema

congregacional, sendo, no entanto, uma variante dos chamados Batistas Particulares.

No período de avivamento é verificada também a valorização do ministério pastoral, o

que  sugere  a  adesão  aos  princípios  calvinistas,  pois  durante  o  período  de  setenta  anos

anteriores a Igreja de Providence adotara os General Six Principles, e não foram contratados

pastores com formação específica na área teológica. Estes eram leigos, não remunerados, que

haviam  sido  ordenados  como  Presbíteros,  sendo  um  dos  dois  maiores  princípios  dessa

orientação,  pois  consideravam a  remuneração  de  obreiros  como  simonia,  o  que  também

contribuía para afastar candidatos com sólida formação teológica.

Com a adesão aos pontos de vista calvinistas, a Igreja de Providence se aproxima mais

da Philadelphia Baptist Association. a principal porta-voz do pensamento “Batista Regular”.

Esta guinada no posicionamento faz com que se percebam além de uma ênfase maior ao bem-

estar, o que se estende também, a uma melhor condição aos pastores, como a escolha apenas

de ministros formados nas melhores universidades americanas e britânicas, além de oferecer-

lhes uma melhor remuneração, mobílias novas e carruagem para que pudessem se apresentar

com maior dignidade perante a sociedade. 

Neste período, a escolha das pessoas que passam a ocupar o púlpito da igreja se torna

mais rigorosa, e fica marcada, em setembro de 1791, a ordenação de Jonathan Maxcy como

Pastor titular, ao tempo em que assume a cátedra de Divindade do Baptist College. O fato foi

registrado, sendo que o exame do candidato pelo Concílio e a aprovação pela maioria dos

votos  dos  presentes,  e  sua  ordenação,  foi  efetivada  com a  presença  de  vários  dos  mais

importantes pastores da região.257

É dever da igreja, chamar e provar seus candidatos para o Ministério. Aqueles que
julguemos  possuir  aptidão,  esperam  com  paciência,  humildade,  submissão  e
abnegação,  com sincera  lealdade,  para  posterior  aprovação  de  suas  igrejas,  sua
ordenação e investidura nas sagradas funções, [...]
[…] certidões  de  boa  conduta  moral  ilibada  fornecidas  pelos  Reverendos  David
Thomas e David Sutton, e o selo da cidade ali afixado para comprovação [...] 
[…] após formalmente aprovado no exame no qual demonstrou firmemente possuir
competência para compartilhar conhecimentos e outros pré-requisitos para o Sagrado

257 Ata do dia 1º de setembro, registra o concílio, e a Ata de 8 de setembro de 1791 registra o concílio com o
Rev. Benjamin  Foster,  de N. Iorque, Dr.  Stillman  de Boston, Reverendo Van Horn  de N. Jersey, e  os  Revs.
Hezekiah Smith de Haverhill, MA e Isaac Backus de Middleborough, MA. LEMONS, J. op. cit. pp. 127, 128.
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Ofício, admitido nas Ordens Santas, de acordo com o conhecido e aprovado rito da
Igreja Batista,  estando de agora em diante,  aprovado para exercer  as funções de
Ministro do Evangelho, e administrar as ordenanças [...]
Assinado pela Ordem da Associação, por seu Moderador...258

Isto vai se refletir também na adesão a um discurso que se identifique mais com os

interesses  do  indivíduo.  Se  o  livre  arbítrio  pode  gerar  o  self-made  man,  a  predestinação

transmite a mensagem de que Deus tem um plano melhor para o homem e, sendo assim, só

pode levá-lo a “um futuro de destaque em todos os âmbitos de sua vida”. Tocqueville, ao

abordar o tema, afirma que:

Os americanos não só seguem sua religião por interesse, mas muitas vezes situam
neste  mundo  o  interesse  que  se  pode  ter  depois.   Na  idade  média  os  padres  só
falavam da outra vida; quase não se davam de provar que um cristão sincero, pode
ser  aqui  embaixo  um  homem  feliz.  Mas  os  pregadores  americanos  voltam
constantemente à terra e só a grandes penas podem desligar-se dela os seus olhares.
Para melhor tocar os seus ouvintes,  fazem-nos ver todos os dias como as crenças
religiosas favorecem a liberdade e a ordem pública, e  é muitas vezes difícil saber,
ouvindo-os,  se o objeto principal da sua religião é proporcionar a felicidade eterna
no outro mundo, ou, o bem-estar neste. 

Assim,  não  vejo  claramente  porque  a  doutrina  do  interesse  bem compreendido
afastaria os homens das crenças religiosas, e parece-me, pelo contrário, que descubro
como os aproxima delas. 259 (grifo nosso)

Antes considerados dissidentes dentre as igrejas estatais da Nova Inglaterra, os batistas

lentamente foram saindo da periferia, do desprezo e da perseguição, e ganhando respeito, até

que em 1776 assumiram o topo como a mais importante das denominações da nova nação.

Nesse  processo,  trocaram seu  fervor  e  igualitarismo original  por  uma compreensão mais

formal de estrutura eclesiástica e ordem. Passaram a construir templos com arquitetura mais

imponente e a valorizar o estudo das línguas originais, grego e hebraico, para uma correta

exegese  dos  textos  bíblicos.  Alguns  acharam  que  a  denominação  estava  perdendo  seu

pietismo original e abrindo espaço para o mundanismo, e outros pensavam que os ministros

formados em teologia não poderiam ser também ministros cheios do Espírito. Ainda haviam

alguns  que,  além  de  tudo  isso,  se  assombravam  só  em  imaginar  a  possibilidade  da

denominação se tornar mais uma igreja incorporada ao Estado.260  

Contudo, o mesmo movimento  de avivamento que permitiu o crescimento numérico e

consequente desenvolvimento da denominação batista, também produziu a ala do vigoroso

258 Atas da Philadelphia Baptist Association apud BRACKNEY, W. op. cit. pp. 127, 128.
259 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 404.
260 Ibid., ibid. p. 125.
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protestantismo missionário americano, como vimos acima, inaugurando o século das missões

modernas, do qual a missão batista no Brasil foi um entre tantos alvos do imenso projeto

missionário desta denominação no final do século XIX.

1.5  AS  ESTRATÉGIAS  DE  SOBREVIVÊNCIA  DA  DEMOCRACIA  BATISTA  NO

CONTEXTO DA REVOLUÇÃO

Vimos  ao  longo  de  todo  este  capítulo  a  importância  do  papel  das  representações

religiosas  e sua influência não apenas  na gestação do pensamento político moderno,  mas

especialmente  na  própria  formação  da  sociedade  colonial  norte-americana,  assim  como

também atuando no nascimento dessa nação. Além de captar as influências do ideário batista

nestes  contextos,  colonial  e  da República,  a  ênfase aqui  é perceber a maneira como esse

ideário se perpetuou desde os primórdios na Nova Inglaterra até a construção da Nação no

final do século XVIII.

Por  outro  lado,  mesmo tendo reconhecido a  importância  do  papel  da  religião  nas

transformações da sociedade, a proposta foi perceber as interpenetrações entre as diferentes

esferas,  política  e  religiosa,  demonstradas  no  cotidiano  da  vida  da  sociedade  e  das

comunidades  batistas  norte-americanas  no  período estudado,  e  captar  as  permanências  da

herança  radical  perpetuadas  no  pensamento  batista  e  a  influência  que  se  delineou  no

pensamento político moderno, bem como na formação da nação norte-americana, suscitando a

compreensão de que há um diálogo entre as diferentes dimensões simbólicas analisadas.

Tal discussão  trouxe à tona a questão das  representações e  apropriações  (Chartier)

desse ideário feitas pelos batistas, bem como as afinidades (afinidade eletiva - Weber) entre as

representações da democracia batista e as representações políticas democráticas da época, e

embora apresente limitações para fazermos afirmações no sentido de uma relação direta entre

estas  esferas,  a  pesquisa  ainda  assim  revelou-se  eficaz  para  indicar  certa  afinidade  no

cotidiano da sociedade da Nova Inglaterra, o exercício do ideal democrático, e ao perceber

semelhanças entre as mesmas práticas adotadas pelas comunidades batistas antes mesmo de

sua concretização na esfera política, o que deduzimos pela popularidade das práticas batistas

de autogoverno, que “residia no governo do povo e para o povo”, amplamente demostradas

por Tocqueville, e identificadas em comunidades  protestantes como a  dos batistas.

Na perspectiva de democracia adotada pelos batistas, encontramos já anteriormente ao
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contexto  revolucionário  um ideal  de  democracia  que  fora  colocado  em prática  por  suas

congregações. No terceiro capítulo,  o ideário batista no contexto da revolução americana,

tratamos da forma como os símbolos religiosos foram apropriados pelos colonos na Nova

Inglaterra  e  como  os  batistas  separatistas  os  tornaram  presentes  nos  fundamentos  desta

sociedade, revelando assim a contribuição desta tradição enquanto um dos componentes para

a  formação  do  ideário  da  nova  nação  na  América,  não  simplesmente  transpondo  valores

europeus.

Portanto, estamos no campo das representações, da análise das estruturas ideológicas,

ao tentar capturar elementos dessas permanências da herança radical na tradição batista, que

foram reelaboradas  à  luz  do  novo  contexto  histórico,  indicando  as  possíveis  conexões  e

afinidades entre elementos que se estabeleceram em função de novas realidades, construindo

a realidade social e as novas identidades, conforme a abordagem culturalista.

Situamos historicamente, ao longo dos subcapítulos que tratam das representações da

democracia batista e do ideário batista no contexto da revolução americana, as estratégias

desse segmento do protestantismo para se articular com as diferentes dimensões da sociedade,

e perceber novas afinidades e diferentes formas de apropriação em função do novo contexto,

para isso tendo como foco os batistas e, diante do que foi exposto, podemos concluir que essa

sociedade norte-americana elegeu como um de seus signos religiosos  representativos  uma

tradição que permitiu articular elementos que melhor se adequaram às mudanças em curso no

período moderno, elementos esses que permitiram dialogar em diferentes conjunturas e níveis.

No campo político, o quadro de representação dos batistas, com os ideais e práticas

democráticas, permitiu uma articulação entre o liberalismo religioso e o pensamento político

vigente, de instauração de uma ordem democrática e liberal. No campo econômico, através da

teologia arminiana que defende a ideia do livre arbítrio, foi possível se articular com a livre

iniciativa, incentivando uma maior ação do indivíduo na economia. Na esfera social, dialogou

com a cultura letrada do iluminismo, em alguns aspectos, e a ética puritana, que trouxe à tona

o ascetismo, junto aos valores ainda presentes neste período, possibilitando acompanhar as

mudanças em um ritmo mais lento, não causando rupturas abruptas. 

Assim,  resgatamos  os  possíveis  caminhos  e  trajetórias  que  essa  tradição  radical

percorreu, bem como estabelecemos a forma como foram apropriadas e os novos mecanismos

de  sobrevivência  adotados  quando  aportados  em  solo  americano,  e  seu  processo  de
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adaptação. 

Talvez fosse insuficiente lançar algumas dúvidas sobre a irrelevância dos símbolos

religiosos na construção desta nação, uma vez que a religião é parte indissociável de suas

crenças e de seus valores fundantes.

Podemos  inferir  desses  fatos  que  há  uma  correlação  do  discurso  religioso  e  os

interesses  políticos  que  se  estabelecem  em  tal  contexto  histórico.  Portanto,  é  pertinente

aplicarmos  o  conceito  de  afinidade  eletiva  de  Weber,  retomado  por  Michael  Löwy,  e  já

discutido anteriormente.

É fato notório que o movimento puritano permeou, de uma maneira ou de outra, as

denominações que se instalaram e se desenvolveram em solo norte-americano, neste sentido

os  batistas  se  identificaram de  uma  maneira  peculiar,  aceitando  certos  pontos  de  vista  e

distanciando-se  em  outros,  não  apenas  com  esse  puritanismo  já  arraigado  na  cultura

americana, mas também com o ideário de uma modernidade então nascente.

Diante do exposto ao longo desta pesquisa, e numa análise mais detida das abordagens

apresentadas, podemos depreender que constitui um reducionismo não considerar a relevância

de tais signos, pois numa época em que a vida é totalmente imbricada pelo conteúdo religioso,

a liberdade, neste aspecto, pode se tornar um fator determinante em relação às demais esferas

da vida cotidiana.

Karnal afirma que não é incorreto estabelecer uma linha de continuidade do sentido de

“eleição” e a atuação americana até mesmo no século XX. O discurso americano evoca muitas

vezes a sua missão de defender a liberdade e a crença em Deus na terra. Ele ainda ressalta que

“os  autores  parecem nunca  ter  estabelecido  a  linha  de  continuidade  entre  esse  discurso

messiânico no século XX e as características da  colonização na América do Norte”.261

A questão  da  diversidade  religiosa  foi  responsável  por  estabelecer  a  tolerância

religiosa nas colônias como em poucas partes do mundo de então, colaborando inclusive para

o florescimento da democracia norte-americana, ao mesmo tempo em que o período colonial

conviveu com uma forte tendência de intolerância, que também apresenta suas extensões no

mundo contemporâneo.262

Uma importante expectativa e hipótese geral para o presente estudo é a possibilidade

de pensar o ideário batista contribuindo como uma das bases culturais significativas para a

261 KARNAL, L. op. cit. p. 74, 75.
262 Id. op. cit. p. 75.



106

construção  e  divulgação  da  cultura  democrática  moderna,  em especial  a  norte-americana,

resgatando  sua  tradição  libertária  dos  primórdios  da  modernidade,  enquanto  herdeiros  de

seitas anabatistas e radicais (sécs. XVI e XVII) e, ao mesmo tempo, compartilhando valores

da modernidade.263

Um olhar para a tradição batista que está inserida na modernidade desde os primórdios

pelo compromisso evidente de seus princípios fundantes,  com os postulados de liberdade,

ênfase no indivíduo e na democracia (retomamos aqui teses de Weber e Skinner), como já

havíamos comentado acima, por conseguinte, mostra-se um tema interessante para a análise

da democracia  moderna e,  ao mesmo tempo,  paradoxalmente,  para a  atual  abordagem de

estudo  crítico  à  democracia  liberal  moderna,  moldada  pelo  multiculturalismo  e  estudos

culturais  a partir  da desconstrução e  ressignificação de conceitos  modernos universalistas,

pois,  ao  mesmo  tempo  em  que  essa  tradição  representa  a  “velha”  ordem  moderna  dos

primórdios, abre luzes para as discussões e ajustes decorrentes da crítica, na medida em que

possui  elementos  que possibilitam também essa rediscussão,  uma vez  que atribui  às  suas

instâncias internas uma constante revisão de suas estruturas. 

Sellers, em sua análise “A emergência de uma nação”264, reconhece a forte influência da

tradição dos direitos naturais, das ideias de Locke e o papel da herança radical e símbolos

religiosos ainda presente na Declaração de Independência, e defendidas especialmente pelos

segmentos  adeptos  de  uma mentalidade  considerada  mais  tradicional  e  local,  de  governo

contratual com  posições contrárias a um governo forte e centralizado de âmbito nacional,

defendido  pelos  federalistas,  que  colocava  em risco  as  liberdades  individuais  e  a  ampla

autonomia de governos locais. Embora tidos como antifederalistas, eram os federalistas de

fato, aos quais boa parcela de batistas estavam associados em sua maioria, mas encontrados

entre as alas progressistas. O documento reflete em muito o compromisso com esse ideário

ainda presente na vida cotidiana da sociedade norte-americana. Já o mesmo não ocorre com a

Constituição, mais comprometida com os valores liberais e a forte centralização política; tal

projeto diminui a federação. Assim, o autor sugere que entre a Declaração de Independência

até a Constituição o grande debate que se instala é entre essas duas visões, que passam a

discutir se devem reforçar ou não o projeto político de união e liberal para a nação.      

Esta  perspectiva  do  teor  da  Declaração  é  um  importante  diferencial  na  presente

263 TEIXEIRA, AZEVEDO, Skinner, Mendonça.
264SELLERS, et. ali. op.Cit pp.79-93 
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pesquisa, ao perceber que a tradição batista pode ser um ponto de convergência entre essas

análises. Ora, os batistas, em alguma medida, carregavam duas tradições ao longo do período

moderno, uma parte da herança radical, bem como a influência do puritanismo que perpassava

as  denominações  que  aí  aportaram.  Neste  aspecto,  a  denominação  preserva  valores

encontrados  no  nascimento  do  período  moderno,  que  podem  ser  ligados  ao  seu

posicionamento mais radical, quando encontramos em Locke que:

permanece ainda no povo um   poder supremo para destituir ou alterar o legislativo
quando considerar o ato legislativo contrário à confiança que nele depositou; pois
todo poder confiado como um instrumento para se atingir um fim é limitado a esse
fim, e sempre que esse fim for manifestamente negligenciado ou contrariado, isto
implica necessariamente na retirada da confiança, voltando assim o poder para as
mãos daqueles que o confiaram, que podem depositá-lo de novo onde considerarem
melhor  para  sua  proteção  e  segurança.  Deste  modo,  a  comunidade  permanece
perpetuamente investida do poder supremo   de se salvaguardar contra as tentativas e
as intenções de quem quer que seja, mesmo aquelas de seus próprios legisladores,
sempre  que  eles  forem  tão  tolos  ou  tão  perversos  para  preparar  e  desenvolver
projetos  contra  as  liberdades e  as  propriedades  dos  súditos.  Nenhum  homem,
nenhuma  sociedade  humana,  tem  o  poder  de  abandonar  sua  preservação,  e
consequentemente os meios de garanti-la, à vontade absoluta de um terceiro e a sua
dominação  arbitrária;  e  sempre  que  algum indivíduo pretender  reduzi-los  a  uma
condição de escravidão, devem ter o direito de preservar este bem inalienável e de se
livrarem  daquele  que  invade  esta  lei  fundamental,  sagrada  e  inalterável  de
autopreservação, que foi a causa de sua associação.265 (grifo nosso) 

É neste sentido que a Declaração de Independência, redigida em 2 de julho de 1776, e

publicada em 4 de julho do mesmo ano, expressa que:

Quando,  no  curso  dos  acontecimentos humanos,  se  torna  necessário  a  um povo
dissolver os laços políticos que o  ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da
Terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus
da  natureza,  o  respeito  digno  para  com  as  opiniões  dos  homens  exige  que  se
declarem as causas que os levam a essa separação.

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens
são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre
estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses
direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do
consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne
destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo
governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que
lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade[...].

[…] Lembramos-lhes das circunstâncias de nossa migração e estabelecimento aqui.
Apelamos para a justiça natural e para a magnanimidade, e conjuramo-los,  pelos

265 LOCKE,  John.  Segundo  Tratado  sobre  o  Governo  Civil.  Cap.  XIII  Da  Hierarquia  dos  poderes  da
comunidade civil. Petrópolis: Vozes, p. 76.
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laços  de  nosso  parentesco  comum,  a  repudiarem  essas  usurpações  que
interromperiam,  inevitavelmente,  nossas  ligações  e  a  nossa  correspondência.
Permaneceram  também  surdos  à  voz  da  justiça  e  da  consanguinidade.  Temos,
portanto  de  aceitar  a  necessidade  de  denunciar  nossa  separação  e  considerá-los,
como consideramos o restante dos homens, inimigos na guerra e amigos na paz.

Nós, por  conseguinte,  representantes  dos  ESTADOS  UNIDOS  DA AMÉRICA,
reunidos em CONGRESSO GERAL, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela
retidão  das  nossas  intenções,  em  nome  e  por  autoridade  do  bom  povo  destas
colônias, publicamos e declaramos solenemente: que estas colônias unidas são e de
direito  têm  de  ser  ESTADOS  LIVRES  E  INDEPENDENTES;  que  estão
desobrigados  de  qualquer  vassalagem  para  com a  Coroa  Britânica,  e  que  todo
vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido; e
que,  como  ESTADOS  LIVRES  E  INDEPENDENTES,  têm  inteiro  poder  para
declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, estabelecer comércio e praticar
todos os atos e ações a que têm direito os estados independentes. E em apoio desta
declaração,  plenos  de  firme  confiança  na  proteção  da  Divina  Providência,
empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. (grifo
nosso)

John Hancock.
GEORGIA Button Gwinnett, Lyman Hall, Geo. Walton.
CAROLINA DO NORTE Wm. Hooper, Joseph Hewes, John Penn
CAROLINA DO SUL  Edward Rutledge, Thos Heyward, junr., Thomas Lynch, jr., Arthur Middleton
MARYLAND Samuel Chase, Wm. Paca, Thos. Stone, Charles Carroll, of Carrollton
VIRGINIA  G. Wythe, Richard Lee, Th. Jefferson, B. Harrison, Thos. Nelson  jr., Francis Lee,  Carter
Braxton
PENSYLVANIA R Morris, B Rush, Benj Franklin, J. Morton, G Clymer, J Smith, G Taylor, J Wilson, G
Ross
DELAWARE Caesar Rodney, Geo. Read
NEW IORQUE Wm. Floyd, Phil. Livingston, Frank Lewis, Lewis Morris
NEW JERSEY  Richd. Stockton, Jno. Witherspoon, Fras. Hopkinson, John Hart, Abra. Clark
NEW HAMPSHIRE  Josiah Bartlett, Wm. Whipple, Matthew Thornton
BAÍA DE MASSACHUSETTS Saml. Adams, John Adams, Robt. Treat Paine, Elbridge Gerry
RHODE-ISLAND & PROVIDENCE  C. Step. Hopkins, William Ellery
CONNECTICUT Roger Sherman, Saml. Huntington, Wm. Williams, Oliver Wolcott
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2 A MISSÃO BATISTA NO BRASIL

2.1. O IDEÁRIO BATISTA NO UNIVERSO SOCIAL BRASILEIRO

2.1.1 O protestantismo missionário norte-americano em terras do Brasil

Abordar um tema ligado ao protestantismo pode parecer fácil, por ocupar um espaço

privilegiado e contar com um lastro de referências historiográficas tanto na Europa como nos

EUA. O mesmo não se pode dizer de seus desdobramentos no Brasil, em especial da missão

batista, ainda pouco explorada na academia brasileira, embora complexa, uma vez que toca

questões referentes às demandas e tendências de nossa época contemporânea e percebe-se, ao

mesmo tempo, em seu contexto, o que exige um distanciamento maior, pois “somos filhos de

nosso tempo”, com seus condicionamentos. Ainda, é na abordagem comparativa que se esboça

a percepção de elementos singulares de uma identidade batista brasileira. 

Ao apresentar a questão, nos deparamos com as motivações que impulsionaram os

norte-americanos a se instalarem em uma nova pátria. Logo de início, reconhecemos que a

mesma está associada a uma combinação de vários elementos, como assinalados a seguir. É

então aqui que entra o trabalho do historiador, fazendo suas escolhas e recortes temáticos, que

vão dar significado e determinar os rumos de sua interpretação, esperando trazer sua parcela

de contribuição a partir dessa perspectiva.

Dentre as muitas assertivas em torno da temática da expansão missionária do século

XIX, empreendida pelos países europeus e pelos Estados Unidos, destacamos duas formas de

abordar a questão:

A  primeira,  a  partir  dos  condicionamentos  externos,  como  pensar  as  missões

protestantes ocorrendo no rastro da expansão colonial,  mais associada aos países europeus

(efetuadas na Ásia e África) e à expansão comercial também ligada ao projeto empreendido

pelos  EUA  com  relação  à  América  Latina.  Uma  segunda  abordagem,  partindo  de

condicionamentos internos do próprio movimento missionário protestante, que diz respeito às

motivações de cunho religioso, decorrentes das transformações sociais e políticas dos Estados

Unidos,  pelas  quais  passaram  as  representações  e  práticas  protestantes  no  contexto  em

questão.

Transcorrido quase um século de história dos batistas nos Estados Unidos, não apenas

essa denominação, mas quase todo o protestantismo estadunidense experimentou um novo
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impulso  no século  XIX, presenciando o  surgimento  de  um novo estilo  de  protestantismo

missionário,  marcado,  dentre outras características,  pelo fervor  resultante  de um profundo

avivamento, influenciado pelo Grande Despertar espiritual  ligado ao metodismo inglês, em

fins do século XVIII, que se estendeu para os EUA em dois momentos do século XIX, com o

Primeiro e o Segundo Despertares.

Interessante  notar  é  que  não só  o  Brasil,  mas  a  América  Latina,  embora  cristã,  foi

considerada  campo  de  missões,  ao  lado  da  África  e  Ásia.  A  Conferência  Ecumênica

Missionária  de  Edimburgo,  realizada  em  1910,  não  incluiu  o  Brasil,  pois  “não  poderia

considerar  pagão  um continente  católico”266.  Este  foi  o  posicionamento,  bem distinto,  do

protestantismo europeu como resposta às iniciativas do protestantismo norte-americano.

Sem negar a devida importância dos diversos fatores que concorreram para a intensa

atividade  missionária,  destacamos  esse  fator  de  ordem  religiosa  como  prioritário,  dentre

outros, para a gigantesca empresa missionária desenvolvida por diferentes denominações em

cooperação, os quais veremos a seguir,  após algumas rápidas considerações que julgamos

relevantes para a compreensão do ideário religioso protestante que foi transmitido à sociedade

brasileira, especialmente aqueles relacionados às missões e representações batistas.

Não obstante esse fator do reavivamento do século XIX tenha sido o impulso inicial

para o projeto missionário norte-americano,  encontramos causas religiosas mais  profundas

que delinearam este  ambiente de  religiosidade específica,  e  que  dizem respeito  à  própria

história da formação do protestantismo desde a Inglaterra até a nova identidade protestante

norte-americana,  bem distinta  da  sua  origem europeia,  que  se  esboça  nessa  trajetória  de

formação da nova civilização, já mencionada anteriormente.267

 Uma  tentativa  de  compreensão  plausível  para  o  Reavivamento  está  em analisar  o

contexto  histórico  dos  séculos  XVII  e  XVIII,  marcado  pelas  guerras  de  religião  e  pelo

surgimento de ideias filosóficas que levaram a uma religiosidade racionalista, resultando em

desgastes  e  rejeição  à  fria  vivência  intelectual  do  cristianismo.  Aqui  encontramos  o

surgimento de um primeiro motivo para a reação do lado subjetivo da religião contra o lado

objetivo, nesse caso, uma oposição à Ilustração e religião da razão. Não se trata, portanto, de

266 ALVES, Rubem. As ideias teológicas e os seus caminhos pelos sulcos institucionais do protestantismo 
brasileiro (ensaio). p. 131.
267 Remetemos aos autores que se dedicaram ao estudo da relação do protestantismo  norte-americano com o
protestantismo brasileiro:  Émile  Léonard, Antônio Gouvêa de Mendonça, Prócoro Velásquez, Israel  Belo de
Azevedo, Rubem Alves, dentre outros.
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um fenômeno  isolado,  mas  avivamentos  periódicos  e  manifestações  de  racionalismo  são

concomitantes, surgem sempre como reação de um ao outro.

A ortodoxia protestante, uma espécie de “escolástica”, ao ajustar seu discurso à razão,

em consequência do profundo golpe da crítica iluminista à Bíblia como revelação, promove

uma ruptura com a tradição teológica reformada, adotando uma postura de abandono das

fórmulas teológicas e litúrgicas que remetem ao passado, o que leva, por outro lado, a uma

atitude de respeito com relação ao outro, buscando bases comuns e tornando-se ecumênica.

Mendonça  reconhece  dois  caminhos  distintos  da  ortodoxia  protestante  para  enfrentar  o

racionalismo: um na Europa, optando pela via da harmonização com a filosofia racionalista, e

outro nos Estados Unidos, de confronto com o liberalismo teológico.268

Este  reavivamento  como  resposta  do  lado  protestante  à  crítica  iluminista  vai  se

expressar nos movimentos pietistas (representado pelos Quakers), e no movimento puritano,

com adesão de várias denominações, inclusive do movimento metodista269.

 O puritanismo inglês, que se identifica com o novo calvinismo em termos doutrinários,

com abertura para o individualismo e ajustes com as novas ideias políticas do século XVII e

XVIII,  todavia,  assume postura  mais  dogmática,  mais  sujeita  a  cismas,  nesse  período  de

contestação do racionalismo do final do século e no seguinte (XIX), em especial na América,

com o fenômeno do denominacionalismo, onde “as divisões são racionalizadas a partir da

fidelidade ou não à sã doutrina”, segundo a análise de Mendonça.

 Aqui nos interessa delinear esse novo perfil de protestantismo caracterizado por uma

matriz  teológica  comum e  responsável  por  imprimir  uma  certa  uniformidade  em meio  à

diversidade denominacional protestante nos EUA. A historiografia protestante,  geralmente,

apresenta  a  história  dos  avivamentos  como  um dos  marcos  nessa  tentativa  de  síntese  e

harmonização, ao lado do fenômeno do denominacionalismo, caracterizado, em linhas gerais,

como modelo de igrejas independentes do Estado e adesão voluntária de fiéis, segundo análise

de Richard Niebuhr.270

Como  reflexo  dessa  síntese,  Rubem  Alves  identifica  três  tendências  ou  marcas

presentes  no  protestantismo  americano  no  século  XIX:  o  reavivamento,  o  movimento

missionário e o evangelho social, que vão imprimir uma singularidade na experiência religiosa

268 MENDONÇA, G. A. Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos. S. Bernardo do Campo: Umesp, 1997. pp.
67-74.
269 CAIRNS, E. O Cristianismo através dos séculos. São Paulo: Vida Nova. pp. 320-322 e 327-331.
270 NIEBUHR, Richard. As origens sociais das denominações cristãs.
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do  povo  norte-americano,  “tornando-os  o  povo  mais  religioso  do  mundo,  ativista  e

perfeccionista, impulsionado pelo fervor da reforma social, das visões missionárias, o que se

acopla bem com o expansionismo industrial.”271

Outro importante condicionante desse movimento missionário e corolários nos EUA

está diretamente associado ao desenvolvimento ou transformações das matrizes  teológicas

puritanas e pietistas, já apresentadas em outros aspectos no capítulo anterior, responsáveis por

reorientar os paradigmas de missões e certos aspectos teológicos e práticas dos diferentes

ramos da Reforma Protestante (calvinista, puritano, pietista e radicais).272  

A busca por tais transformações se faz necessária para evitar a redução do fenômeno a

fatores sociopolíticos presentes de fato. Por isso, somos levados a considerar um importante

aspecto levantado por Siepierski273 em suas análises em torno do fenômeno religioso, no caso

específico do protestantismo, ao afirmar que “lidar com a fé é lidar com dimensões profundas.

Esquecemos de nossas memórias, mas não de nossos afetos. Religião tem a ver com coisas de

sentimento”.

Quanto a esse aspecto, Mendonça lembra ainda que: “a sociologia do conhecimento

afirma que as ideias têm que ser compreendidas a partir de suas origens, das necessidades

vitais que levaram os homens a criá-las como 'ferramentas' para entender e dominar o mundo,

fazendo-o  mais  amigo”,  e  prossegue  com  sua  análise  afirmando  que,  segundo  Dewey e

Mannheim, “os impulsos para a 'construção social da realidade' não são a lógica nem a razão

pura, mas as nossas emoções, nossos medos e esperanças”.274

Isso nos leva a considerar que a religião comporta, portanto, além de uma abordagem

histórica, também uma análise simbólica e fenomenológica, pois sua percepção se dá como

um objeto que envolve uma série de complexidades.

Reconhecemos que os empreendimentos missionários foram realizados no contexto da

expansão  colonialista,  e  sua  estreita  vinculação  com  o  colonialismo  desde  a  época  das

pioneiras  potências  marítimas,  com inúmeras  colônias,  como  a  Holanda  e  a  Inglaterra  -

baluartes do calvinismo. Isto, portanto, nos leva ao importante fator religioso (teológico), o

271 WHITE, C. Ronald apud Rubem Alves Op. cit. p. 132.
272 Com relação a essa transformação da teologia calvinista e formação de uma matriz puritana perpassando as
denominações já no final do período moderno, encontramos respaldo nas análises de Weber, na ética protestante
(Seitas batistas), Mendonça, David Bosch.
273 Historiador Professor Doutor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pesquisa sobre a inserção do
protestantismo no Brasil e América Latina.    
274 MENDONÇA, A. G. op. cit. p. 120.
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qual estamos investigando: os motivos desse “espírito missionário”.

Tentando uma síntese, temos: o protestantismo dos séculos iniciais da Reforma, com

seus particularismos e corpus doutrinários consolidados a partir das doutrinas da justificação

pela  graça  e  sacerdócio  universal  de  cada  cristão,  vão  concorrer  para  uma  ascensão  do

individualismo e secularismo que, por sua vez, condicionam novas formulações teológicas,

cedendo lugar, no século XVIII, a novas interpretações de seus postulados, o que se conclui

em diversas análises do protestantismo nesta conjuntura. 

Quanto à concepção de salvação, se antes, com a crença na predestinação, os cristãos

não deviam se preocupar com a salvação, pois este seria um assunto de competência exclusiva

de Deus, agora tal possibilidade torna-se universal, com a possibilidade de participação do

homem com o voluntarismo desenvolvido a partir do exercício do livre arbítrio em aceitar ou

não essa graça, e através de uma vida de santidade e serviço como opção individual.

 Salvação significa ainda:  “estender  o reinado de Cristo tanto  através  da renovação

espiritual do indivíduo quanto por meio de uma transformação plena da terra,  a partir  do

conhecimento do Senhor”. Tal concepção passa a integrar a dimensão secular e espiritual, e

marca  grande  parte  do  calvinismo  nos  séculos  posteriores,  com  desdobramentos  nas

concepções e práticas missionárias. Dessa forma, a missão passa a ter um triplo objetivo: “a

conversão dos gentios, a implantação de igrejas e o objetivo supremo e último da missão, ao

qual serviam os dois primeiros,  a glória e a manifestação da graça divina”.275. Importante

lembrar que as colônias puritanas pretendiam ser essa manifestação do reino de Deus sobre a

terra, visível também na sociedade.

A mudança  de concepção no paradigma de missão do século  XVIII,  conforme D.

Bosch, passa pela mudança de foco na ideia de soberania de Deus, para uma preocupação com

a misericórdia e a graça, resultando na preocupação com o amor ao próximo. Essa busca pela

perfeição estava diretamente associada à promoção cultural como um dos objetivos da missão,

por vezes resultando numa síntese entre missão e ocidentalização. 

Assinalamos ainda que a nova ideia protestante de missões surge em decorrência da

mudança da relação entre igreja e Estado a partir do Iluminismo, ficando a religião restrita à

esfera privada, uma vez que o Iluminismo ao contestar a noção de direito divino dos reis, e,

consequentemente,  do direito  do  padroado,  impossibilitou continuar  concebendo a missão

como a “edificação de uma teocracia  na terra”,  passando assim a expansão colonialista  e

275 BOSCH, David J. Missão transformadora. S. Leopoldo: Sinodal, 2002. p. 313.
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eclesiástica a serem coisas separadas e não mais preocupação do Estado.

Desse novo paradigma teológico e de missão estabelece-se uma ruptura e emerge um

novo modelo de protestantismo a partir do final do século XVIII, bem distinto da Reforma,

que mescla elementos do puritanismo e do pietismo. O metodismo foi capaz de realizar esta

síntese276, especialmente nos EUA, estando à frente desses movimentos de reavivamento.

Ressaltamos alguns aspectos dessa síntese: do pietismo assimilou o subjetivismo, isto

é, devoção à Bíblia, autonomia mística da “luz interior” buscando uma experiência pessoal

com  Deus  e  sentimento  de  comunhão  íntima  com  Cristo,  o  emocionalismo,  a  ideia

fundamental  de  que  a  igreja  não era  portadora  da  missão,  mas  as  pessoas,  com base  no

sacerdócio individual, associado a um princípio de voluntarismo na missão e à consequente

importância do leigo. A negação do mundo, tendo que abster-se de tudo que é mundano, sendo

portanto rígida para o crente e, finalmente, contrário à associação Igreja e Estado vigente por

todo o período moderno.

A herança puritana,  já  discutida  anteriormente  em grande medida,  evidencia-se  no

ascetismo,  nos  ideais  de  vida  cristã  e  numa  “igreja  mais  pura”  e  mais  evangélica,  e

consequentemente no biblicismo, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, além de

associar-se  às  marcas  do  ideário  messiânico  de  construção  de  civilização  cristã  como

desdobramento da certeza de eleição pessoal. Ainda, uma indiferenciação teológica, litúrgica e

disciplinar, vida de fé e santificação da razão através da leitura da Bíblia, ascetismo e elevado

padrão moral. Outra importante herança é o modelo de igreja independente segundo o ideal

democrático.

Para  sintetizar,  essa  unidade  de  uma  fé  evangélica,  com  base  em  uma  unidade

doutrinária  essencial  que  garante  uma  certa  uniformidade  na  mensagem  missionária

(mensagem evangélica) e aceita por todas as denominações, é evidenciada também nas marcas

que perpassam todo esse protestantismo: com a ênfase no indivíduo, no novo conceito de

conversão, caracterizada pelo arrependimento: “sentimento íntimo de novo nascimento”, às

vezes marcado por experiências emocionais, seguido por uma devoção à causa do Salvador.

Outro sinal é de  contracultura, encontrada na postura diferenciada da cultura, no desejo de

vivenciar a fé e princípios éticos do cristianismo dos primórdios, e evidenciada por uma vida

de santidade que envolve negação do amor pelo mundo e visando ser um instrumento de Deus

276 MENDONÇA, G. A. O Celeste porvir. p. 120.
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na terra277. 

Há  uma  certa  unanimidade  em  reconhecer  o  denominacionalismo como  marca

fundamental desse protestantismo missionário americano, que aqui é importante caracterizar

conforme Mendonça: “uma forma de associação voluntária  que coloca em prática o ideal

puritano de liberdade religiosa com igrejas livres e tolerantes em relação a todas as formas de

convicção cristã, viabilizando a tarefa comum de evangelização”278. Esta categoria sociológica

mencionada  no  capítulo  anterior  está  associada  à  ideia  de  estágios  do  processo  de

institucionalização da religião, uma vez que a denominação representa o estágio entre seita e

Igreja já estabelecida, deixando de apresentar os sinais evidentes de seita.

Uma análise mais ampla da conjuntura na qual se insere o movimento missionário

protestante,  e  que  nos  parece  plausível,  é  situá-lo  no  processo  geral  de  consolidação  do

capitalismo  e  aprofundamento  dos  problemas  sociais  resultantes  do  avanço  da

industrialização.  Rubem  Alves  detecta  que  outras  respostas  foram  dadas  pelo  segmento

protestante aos desafios sociais da época e, embora movidos por outro discurso, e ao lado de

um protestantismo mais conservador, concorreram igualmente para a ação missionária. Este

foi o caso da ala do evangelho social,  que pretendeu levar o ensino do evangelho na sua

totalidade,  não  só  aos  indivíduos,  mas  abrangendo  as  instituições  sociais,  o  que  seria

posteriormente identificado como um antecedente da teologia da libertação.279

Este mesmo autor ressalta: “foi deste contexto - o mesmo do  revival - que surgiu o

evangelho social”, dando destaque para as obras do historiador batista  Walter Rauschembush,

Christianizing the social order  (1914) e The social Principles of Jesus  (1916), entre outras,

abordando os  seguintes temas:  religião e  redenção social,  cristianismo contra  capitalismo,

socialização da propriedade, entre outros. Ele conclui a análise: “Foi desse caldeirão fervente

que surgiram as  vocações  missionárias,  e  o  missionário  se  entendia  como um agente  de

transformação do mundo, face às exigências éticas do evangelho”.280

Um exemplo desse duplo aspecto da ação missionária  no Brasil  é o fato de que os

missionários, em geral presbiterianos, batistas, seguidos de outros, dedicaram-se à educação

secular  no Brasil,  que  era visto  como um país  atrasado.  Siepierski,  analisando o modelo

presbiteriano adotado pelo casal de missionários Morton e Lane, destaca esse ponto de vista

277 MENDONÇA, Op. cit.. pp. 80-82
278 MENDONÇA. O Celeste porvir. pp. 49-51
279 Cf. SILVA, E. Protestantismo ecumênico.
280 ALVES, Rubem. Op. cit. p.132-133
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deles: “atraso este causado pelo tipo de educação predominantemente católica existente. Então

como paladinos de uma cultura superior, uma civilização quase divina, representantes de um

sistema abençoado por Deus, eles começaram a ensinar os filhos da aristocracia brasileira no

Colégio Internacional em Campinas.”281

Esse protestantismo norte-americano reelaborado no contexto de construção da nação

e consolidação da mesma torna-se, neste percurso, impregnado ainda dos valores liberais e

iluministas. Como analisado no capítulo anterior, soma-se a essas tradições o antigo ideário do

Destino Manifesto da teologia puritana, reacendido e ampliado com a experiência de fronteira-

ideal expansionista, que marcou a marcha para o oeste, do qual os pioneiros da missão batista

no Brasil partilharam. Encontramos em Tocqueville uma descrição do impacto causado nas

populações por essa religiosidade:

Às vezes encontram-se nos Estados Unidos, mas principalmente nos territórios semi-
povoados do oeste, pregadores que conduzem de lugar em lugar a palavra divina.
Famílias inteiras, velhos, mulheres e crianças, atravessam lugares difíceis e cortam
matas desertas, para ir ouvi-los muito longe; e, quando os encontram, esquecem por
muitos  dias  e  muitas  noites,  ouvindo-os,  o  cuidado  com os  negócios,  e  até  as
necessidades mais prementes do corpo.282

Quase todas as igrejas da América,  numa época ou noutra,  viveram na fronteira,  e

quase  todas  elas  conservaram algumas  marcas  características  de  lá.  Em termos  gerais,  é

verdade que, nessas condições, muitas igrejas que emigraram da Europa tenderam a tornar-se

seitas, e que com o estabelecimento de uma sociedade na costa leste, as seitas da Europa

tenderam a  tornar-se  igrejas.  Porém  essa  influência  da  fronteira  foi  desigual,  sendo  que

algumas se adaptaram à vida no leste, outras acompanharam seus membros em direção ao

sertão, e ainda algumas nasceram nas próprias revoltas religiosas da fronteira.

Enquanto na Inglaterra os Anglicanos e Episcopais viviam o avivamento wesleyano,

no oeste eram vistos como religião do  estabilishment,  perdendo populações na fronteira da

Virgínia para batistas, presbiterianos e metodistas.

No antagonismo entre cidades puritanas e Rhode Island, estavam presentes alguns dos

mesmos fatores que mais tarde levariam ao cisma entre igrejas do leste e do oeste. O resultado

desses conflitos entre as comunidades estabelecidas e a fé da fronteira, ou dos pobres, foi o

cisma.  As  igrejas  separatistas,  submetidas  a  perseguições,  logo  entraram  em  declínio,

281 SIEPIERSKI, P. Missões Protestantes. pp. 56-57.
282 TOCQUEVILLE, A. Op. cit. p. 408.



117

contudo:

(…)  a  herdeira  do  movimento  foi  a  Igreja  Batista  que,  tendo  características
semelhantes às do movimento separatista,  não somente acolheu as novas igrejas,
como  atraiu  indivíduos  que  tinham sido  influenciados  pelo  reavivamento  e  que
permaneceram nas igrejas congregacionais. Daí em diante os batistas tornaram-se o
expoente da religião de fronteira da Nova Inglaterra.283

As fontes nos dão conta dessas circunstâncias históricas relacionadas ao missionário

pioneiro William Buck Bagby e sua esposa por volta de 1855. Impregnados por esse ideal do

destino manifesto da teologia puritana e experiência de fronteira, como atesta a história de

vida dos Bagby encontrada nos relatos do diário do casal pioneiro, em memórias escritas por

sua filha Helen Bagby Harisson. Destacamos no trecho a realidade da escravidão, o estilo de

vida de fronteira, o convívio com os indígenas e sinais da experiência religiosa associada a

valores metodistas e de reavivamento. Assim temos:

Dona Maria teve um bebê,  e  não se chama nem Maria nem João,  mas William.
Quem fazia o relato era a escrava Mandy. Ele nasceu no Estado do Texas, extremo
sul  dos  EUA.  Seus  pais  tinham  saído  de  Kentucky com  3  famílias  e  parentes
chegados. E se estabeleceram numa fazenda. A escola era rude, com apenas uma
professora e os alunos descalços. A região era pouco habitada por brancos, havendo
muitos pele-vermelha.

Em outro trecho encontramos:

Anne L. Bagby por sua vez era uma filha de pregador, professor e escritor John Hill
Luther, nasceu em Kansas City, Missouri, tendo sido aos doze anos de idade batizada
no rio Mississipi e desde os quinze anos de idade passou a alimentar um sonho de ser
missionária na Birmânia.284

Segundo Mendonça, o metodismo conseguiu se adaptar melhor às condições sociais de

fronteira, com sua prática religiosa mais informal, com reuniões ao ar livre e pregadores leigos

itinerantes com teologia simples e emotiva. A chamada “era metodista” parece ter contribuído

para cunhar o espírito do protestantismo americano, inclusive da denominação batista.285 

As motivações que impulsionaram os norte-americanos a se instalarem em uma nova

pátria  estão  associadas  à  combinação  de  vários  elementos,  além  do  ardor  missionário.

Também foi decisiva a guerra civil dos EUA para a chegada de protestantes ao Brasil.

283 NIEBUHR, H. R. As origens sociais das denominações cristãs. São Paulo: Aste, 1992. pp. 93-97.
284 HARRISON, Helen Bagby. Os Bagby do Brasil. Rio de Janeiro: Juerp, 1987. p. 9.
285 MENDONÇA. O Celeste Porvir. pp. 55-56.
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Outro  ponto  de  destaque  na  implantação  do  trabalho  foi  a  consideração  pela

Convenção do Sul de que assim como os Estados Unidos,  o Brasil  tinha escravos,  e “os

missionários enviados não podiam sentir-se constrangidos a combater a escravatura e assim

envolver-se em política.”286

Segundo a historiadora Elizete da Silva, além do fator de ordem religiosa, e paralelo a

este, o contexto socioeconômico e político dos EUA na segunda metade do século XIX foi

responsável pela instalação das diversas denominações evangélicas no Brasil. 

Segundo análise da autora: “Os reflexos da controvérsia em torno da escravidão se

fazem sentir no interior das denominações causando cisões.” A historiadora chama a atenção

para a decisão da Convenção Batista, que se recusou a admitir missionários proprietários de

escravos, provocando dissidência, uma vez que as igrejas do sul não concordaram com esta

decisão, surgindo assim a Convenção Batista do Sul, favorável à escravidão, com sede na

Virgínia. Com o fim da guerra, “houve a imposição dos valores do norte sobre a nação, o que

resultou no deslocamento de muitos sulistas derrotados na guerra em busca de novas terras e

de velhas práticas, como a agricultura e a escravidão”.287

Esses Confederados que tinham sido derrotados migraram para o Brasil, formando a

principal  colônia  na  região  do  estado  de  São  Paulo,  dentre  estes,  protestantes.  Segundo

estimativas, dos 10.000 sulistas que deixaram o país, um contingente de 2.000, formado por

profissionais de diversas áreas, veio se instalar no Brasil.288

Corroborando com esta análise, a tese sobre O Destino (não) Manifesto (USP, 1985) de

Ana Mª de Siqueira Costa, assevera a grande propaganda feita nos meios sulistas dos EUA por

pastores e imigrantes desejosos de perpetuar o modelo implantado em suas terras, também no

Império do Sul;  estes que se encontravam duvidosos do futuro dos EUA. Alguns sulistas

chegaram a afirmar que a vitória do Norte iria impedir a felicidade dos brancos do Sul sobre a

sua própria terra, e que “os nortistas iriam fazer grandes concessões aos Yankees e negros”.

Daí o grande ânimo com os relatos sobre o regime de grandes propriedades e manutenção do

regime escravocrata no Brasil, o que possibilitava a perpetuação de seus mitos.289

Na historiografia batista encontramos nos termos descritos em seu livro História dos

Batistas até o anno de 1906, A. B. Crabtree afirmando que em 1880, “desanimados com o

286 CRABTREE, A.B. Op. Cit. p. 58.
287SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria. São Paulo: USP, 1998. p. 49.
288 Id., id.
289 COSTA, Ana Mª de Siqueira. O Destino Manifesto. USP, 1985. pp. 102 e 103.
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pós-guerra”  e  convencidos  por  promotores  que  desenhavam  em  termos  sedutores  as

oportunidades de ouro no “Império do Sul”, que oferecia incentivos a cidadãos europeus e

americanos para se transferirem para a “Terra Prometida do Cruzeiro do Sul”, formaram uma

colônia composta de cidadãos principalmente vindos do sul dos EUA para Santa Bárbara, SP.

Neste período, os batistas já contavam com mais de 1.200.000 membros nos EUA,

sendo o maior número nos estados da Virgínia e de Nova Iorque,  com 116.000 e 92.000

membros, respectivamente.290 Destaca-se também a atuação de empresários interessados na

promoção desses empreendimentos de imigração dos EUA junto às autoridades do governo

brasileiro nesses acordos.291 Ligados aos batistas, encontramos nas fontes o papel fundamental

do general Alexandre T. Hawthorne, que atuou nesse sentido junto aos batistas do sul dos

EUA, embora seus interesses estivessem além dos econômicos, como veremos logo a seguir

sobre a sua atuação na inserção dos batistas no Brasil.

Outro ponto importante é destacado por Richard Niebuhr, que frisa que as divergências

de posição, sociais e políticas, foram geradas por divergências econômicas, as mesmas que

geraram as divisões entre norte e sul, representando mais forças culturais e econômicas que

geográficas;  que  também  pesaram  no  confronto  entre  leste  e  oeste,  deixando  marcas

acentuadas na história da igreja. Isso pode ser verificado quando se constata que a fronteira

desenvolveu um apreço maior pelos direitos naturais e por modelos mais democráticos de

governo  local  que  as  antigas  colônias  do  leste.  Neste  sentido,  deve-se  registrar  que  as

denominações  que  prevaleceram nos  estados  escravistas  eram exatamente  as  que  tinham

raízes no passado britânico mais tradicional. Tal conflito teórico antecedeu o surgimento dos

estados do oeste, e expressou-se na divisão dos partidos após a Revolução.292

Niebuhr ainda afirma em sua análise que alguns dos conflitos religiosos que surgiram

entre as sociedades estabelecidas no leste e a liberdade das fronteiras provêm das mesmas

circunstâncias que produziram as contendas políticas e econômicas.

Nesse aspecto, analisa o mesmo autor, a religião da fronteira foi a que produziu ou

aceitou as características de fé da cultura dos deserdados, pois a mentalidade da fronteira

corresponde em muitos aspectos a dos revolucionários, em especial no que tange ao caráter

emocional  dessa  experiência.  O  isolamento  da  vida  da  fronteira  gerava  o  desejo  de

290 BRACKNEY, J. Baptist life and thought. Valley Forge: Judson, 1998. p. 246.
291 O Destino (não) manifesto.
292 NIEBUHR, H. R. Op. cit. pp. 88, 89.
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companheirismo. Nos acampamentos religiosos e nas reuniões políticas o discurso lógico não

levava  vantagem,  enquanto  a  linguagem  de  excitamento  suscitava  entusiástica  resposta.

Outras influências inclinavam o habitante da fronteira a respostas acríticas e emocionais ao

estímulo religioso. A redução dos estímulos sociais e a ausência das inibições da expressão

emocional facilitaram o desenvolvimento de algumas denominações.

Foi desse contexto que surgiram as primeiras missões protestantes norte-americanas no

Brasil:  Presbiteriana  (1867),  Missão  Episcopal  (1870),  Missão  Presbiteriana  do  Sul  dos

Estados Unidos (1871), e Missão Batista (1881), em um primeiro momento. As imigrações

protestantes da segunda metade do século XIX estiveram associadas a condições históricas

favoráveis, quando todos os segmentos do protestantismo histórico chegaram nesta fase do II

reinado. Os primeiros a chegarem foram os metodistas, ainda em 1836, e os batistas chegaram

por último.

Sem dúvida,  ao lado da conjuntura favorável  dos  EUA,  destacam-se  as  condições

históricas propícias para a vinda desses imigrantes para o Brasil, favorecidos com a política de

imigração  do  Império,  inicialmente  como  parte  de  uma  política  de  saneamento  e

branqueamento da população brasileira, associada aos novos interesses emergentes ligados ao

desenvolvimento capitalista. Parece haver unanimidade na ideia do protestantismo como força

modernizadora,  portanto,  extremamente  favorável  nas  últimas  décadas  do  II  reinado,

relacionada a um surto de modernização, desenvolvimento urbano e contexto social e político

receptivo às novas ideias progressistas293.

Nesse sentido, destacamos a receptividade das elites e intelectuais liberais brasileiros,

que viam no protestantismo o modelo a ser seguido, como nos países de ponta do capitalismo

industrial dos séculos XVIII e XIX, que adotavam os valores protestantes do trabalho como

vocação, evidenciados na religião; e a possibilidade de chegada dos novos valores a partir dos

EUA, que passam a ser vistos como modelo para o Brasil 

Por  outro  lado,  há  o  significativo  desgaste  das  relações  entre  Igreja  e  Estado,

culminando com a Questão Religiosa no final do Império. Quanto a isso, E. Léonard destaca o

surgimento do jansenismo, “movimento que surge na Europa associado ao bispo Cornelius

Jansen (1585-1638) e era uma reação contra a ortodoxia do Concílio de Trento, baseado em

293 MENDONÇA, A. G.; VELASQUES, Prócoro;  SILVA, Elizete  da,  CAVALCANTE, A. R., ALVES, Rubem
in: As ideias teológicas e seus caminhos pelos sulcos institucionais do protestantismo brasileiro. pp. 127-135; e
conforme  algumas análises recorrentes na  historiografia brasileira.
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um agostinianismo que vitalizava a vida pessoal”294. Surge no seio do catolicismo brasileiro

desde a época do Período Regencial com propostas de mudanças, refletindo uma tendência de

maior independência em relação a Roma, tendo no Padre Antônio Feijó um de seus líderes,

que propôs uma política reformista além dessa independência, a extinção do celibato e uma

maior valorização das Sagradas Escrituras, aliada a uma piedade mais rigorosa. Sugeria ainda

convidar missionários morávios para evangelizar indígenas no Brasil.295

A ascensão  econômica  dos  EUA  em  disputa  com  a  Inglaterra  pela  hegemonia

econômica mundial,  especialmente  aqui,  nos  mercados latino-americanos e  Brasil,  onde a

Inglaterra  desde  1808-1810  possuía  tratados  favoráveis,  situa  a  presença  norte-americana

nesse processo de expansão capitalista do século XIX. Após a década de 1860, as relações

comerciais com o Brasil aumentam sensivelmente, tendo o café como principal produto da

pauta de exportação para este país,296 evidenciando a nova geopolítica econômica.

Embora a presença protestante no Brasil venha de longas datas, com a chegada dos

huguenotes  franceses  em  1555,  quando  realizaram  o  primeiro  culto  protestante  e,

posteriormente,  com a presença holandesa no Nordeste,  em 1630-1654, estas experiências

protestantes no Brasil estavam associadas aos conflitos religiosos europeus do século XVII.

 Por questões metodológicas, daremos destaque ao protestantismo no século XIX. O

que mais nos interessa nesta análise é o segundo momento desse processo de imigração no

Brasil,  onde  predominaram  a  expansão  das  denominações  e  sociedades  missionárias

protestantes, com seu característico fervor religioso e ardor missionário norte-americano, e

seu  consequente  desdobramento  na  experiência  protestante  brasileira,  que  passou  a  ser

conhecido na historiografia do protestantismo como protestantismo de missão.  

Este distinguiu-se do protestantismo de imigração,  que caracterizou a primeira fase

dessa imigração protestante no Brasil, ainda no início do século XIX, associado aos interesses

econômicos ingleses297, que aqui não nos interessa abordar, pois nossa proposta de estudo é

direcionada à temática da expansão em seu viés cultural (religioso), e onde o protestantismo

tem  apenas  a  ideia  de  componente  cultural  da  identidade  religiosa  desses  primeiros

protestantes.

294 CAIRNS, E. O Cristianismo através dos séculos, p.258
295 LÉONARD, E. O Protestantismo Brasileiro apud Siepierski P.  Missionários Protestantes Estrangeiros no
Brasil: dos primórdios ao Congresso do Panamá. Simpósio, ano XVIII, v. 6 (2) dez. 1985, n. 30.
296 SILVA, p.51
297Ver tese de doutorado - SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia . São 
Paulo: USP, 1998.
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Naquele momento, tais protestantes não pensavam em dividir sua experiência religiosa

com os brasileiros. Aqui nos interessa o protestantismo de missão em seu viés batista, que

surge  no  Brasil  direcionado  aos  brasileiros,  com  propósitos  proselitistas  destinados  à

conquista de novos adeptos angariados entre a população essencialmente brasileira e católica,

perpetuando o seu modelo religioso legado aos brasileiros.

2.1.2 A inserção no Brasil: os batistas na Bahia e no Rio de Janeiro

A primeira presença batista no Brasil de que se tem registro trata-se da veiculação pelo

Diário Carioca da chegada do missionário Thomas Jefferson Bowen, apresentado à sociedade

carioca como um pregador anabatista. Ele tinha retornado a Nova York em 1856, e desde 1849

trabalhara  com a esposa no continente africano.  Sua  filha  Mary Yorubá nasceu e  morreu

prematuramente durante sua “missão”. Em 1858, chega a publicar um dicionário e gramática

da língua Yorubá, e no ano seguinte se oferece para trabalhar no Brasil com a intensão de

“preparar pregadores negros”.

Na comemoração do bicentenário de nascimento de Bowen, foi publicado o artigo no

Jornal Batista por Othon Ávila,298 que cita o Diário Carioca informando sobre a chegada do

missionário:

Dizem-nos que um pastor americano traz a intenção de converter almas desgarradas
às doutrinas das seitas anabatistas, começou pregando aos pretos minas, cuja língua
fala perfeitamente. Espíritos supersticiosos e timoratos, esses pobres pretos começam
a tributar profunda veneração pelo missionário.  Tal pregação pode desviar diversos
prosélitos entre as inteligências broncas e incultas, estabelecendo no país uma seita
incovenientíssima. À autoridade compete a verificação do fato.(grifo nosso) 299

Com seu retorno devido às condições de saúde, uma segunda tentativa de inserção só se

concretiza nas últimas décadas do Império, dessa vez com novo foco e estratégia, não mais se

endereçando aos escravos e com um discurso que não lembrasse de longe os anabatistas ou

outra  questão,  apenas  voltado  para  interesses  religiosos.  Este  foi  um traço  distintivo  do

segundo período, preocupação em propagar a fé por iniciativa de sociedades missionárias,

denominações  ou  participação  voluntária  individual,  sem  contar  com  qualquer  tipo  de

298 O  mesmo  historiador  batista  que  encontrou  pela  primeira  vez  os  registros  da  chegada  do  primeiro
missionário batista nos jornais da época e serviu de fonte para as demais publicações de cunho histórico da
denominação.
299O Jornal Batista. 23.02.2014. p. 12. Transcrito do Diário Carioca, 1858.
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recursos do Estado, em consequência do princípio de separação entre Igreja e Estado dos

batistas.

O início da missão está associado à vinda de imigrantes para o Brasil, instalados na

Colônia de Santa Bárbara D´Oeste, após a Guerra de Secessão, já mencionados acima, o que

se deu em decorrência dos apelos vindos de parcela de imigrantes batistas organizados em

igreja  em  10  de  setembro  de  1871,  marco  inicial  da  Primeira  Igreja  Batista  em  terras

brasileiras, que percebendo as possibilidades de instalação do projeto missionário voltado para

a  população  local,  apelaram  para  a  Junta  de  Missões  Estrangeiras  de  Richmond,  da

Convenção Batista do Sul dos EUA, à qual estavam ligados.

 As fontes revelam inúmeros relatos dessa vocação missionária permeada de sentimento

de responsabilidade e urgência em levar “a verdadeira mensagem evangélica a povos pagãos e

cristianizados de forma parcial ou incorreta”, de acordo com a visão daquele protestantismo

missionário, caracterizado pelo anticatolicismo como forma de justificar seu projeto em um

país  cristão,  bem  como  nos  moldes  do  protestantismo  que  se  desenvolvia  no  rastro  da

conquista  do  oeste,  também  no  século  XIX,  caracterizado  pela  mensagem  proselitista  e

estrutura simples, conforme análises de Siepierski e Rubem Alves. 

A primeira notícia da intenção de implantação de missões na América do Sul é de 1850,

quando os batistas do sul manifestaram o desejo de abrir frentes missionárias neste continente

e  no  Japão.  As  cidades  escolhidas  foram:  Havana,  México,  Rio  de  Janeiro,  Valparaíso  e

Panamá.  As leis  católicas  já  estavam sendo apontadas  como barreiras  que dificultavam o

trabalho no continente.  Apesar  das  dificuldades  na manutenção dos  trabalhos  na China  e

África, a convenção reitera os pedidos para a Junta observar as indicações da “providência de

Deus” que apontam Japão e América do Sul como “vastos campos missionários”.

Embora  houvesse  constantes  apelos  e  esforços  das  primeiras  igrejas  de  imigrantes

batistas para serem reconhecidas como missão da Junta de Richmond, isso só se deu sob a

direção do pastor E. H Quillin da Primeira Igreja e a Segunda Igreja de Station (1879), para

mostrar a importância do trabalho de evangelização para o povo brasileiro. Contudo, o início

dessa  atividade  missionária  junto  à  população  brasileira  não  se  concretizou,  mas  teve

participação por servir de base de apoio aos primeiros missionários que chegaram com esta

missão específica.300

O relatório do General sulista A. T. Hawthorne foi decisivo nesse sentido, que viajou ao

300 CRABTREE, A . R. Op. cit. p. 57-63
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Brasil  e,  após  ter  passado  breve  período  conhecendo  terras  para  colonização,  voltou

grandemente  impressionado  com  a  generosidade  do  seu  povo,  se  tornou  um  agente

propagandista de missões para o “Império do Sul” após experiência dramática da morte de sua

filha, que o levou à conversão ao “aceitar a mensagem de salvação”. Com isso, pensou em se

candidatar  a  missões  no  Brasil,  mas  devido  a  um  problema  de  saúde,  percebeu  suas

limitações. Foi com essa propaganda que  Anne Luther,  e depois Bagby, se impressionou e

decidiu  mudar  o  foco  de  seu  pendor  missionário  da  Birmânia  para  as  “vastas  terras  do

Cruzeiro do Sul”.

Em sua propaganda do general para a junta dizia entre as vantagens do Brasil:

O governo  é  justo  e  estável,  sábio  e  firmemente  organizado,  oferece  segurança,
liberdade e prosperidade, um governo onde o mérito é devidamente recompensado e
o crime é prontamente punido[...] O país é polido, liberal e hospitaleiro ao mais alto
grau  […]  o  clima é  excelente,  o  país  é  elevado e  saudável,  livre  de  epidemias,
passando  os  olhos  pela  terra,  cremos  que  Deus  preparou  aquele  país,  pela
providência suprema,  aquele povo generoso para os exércitos evangelizadores[...]
(grifo nosso).301

Outro argumento decisivo para a Junta foi o relatório contendo as declarações do pastor

metodista Kidder em seu livro Brazil and the Brazilians: “Estou firmemente convicto de que

não há no globo outro país católico romano de sentimentos tão tolerantes e liberais para com

os protestantes”302. Kidder, junto a James Fletcher, pastor presbiteriano, atuou no Brasil na

época  do  Império  como  colportores, mantido  por  sociedade  missionária.  Segundo  a

historiadora  Elizete  da  Silva,  suas  atividades  de  distribuição  de  Bíblias  e  literaturas

evangélicas  em  diversas  províncias  preparou  a  população  para  receber a  mensagem

protestante303

Assim, em 1881, chega ao Brasil o casal de missionários William Buck Bagby e Anne

Bagby. Um ano após, o casal Taylor, o reverendo Zacarias e Katerine Taylor, em janeiro de

1882. Os Bagby iniciaram suas atividades na igreja de Santa Bárbara e atuaram na área de

educação no Colégio Presbiteriano de Campinas, para suprir a carência de professores durante

quinze meses, enquanto se preparavam no aprendizado da língua para então darem início ao

trabalho  missionário  com  brasileiros,  segundo  informações  obtidas  no  diário  do  casal

Bagby.304

301 HARRISON, H. B. Op. cit. p. 15.
302 KIDDER, Daniel apud CRABRETREE, p. 58.
303 SILVA Op. cit. p. 51.
304 HARISON, H. Os Bagby do Brasil.



125

Salvador é escolhida como o primeiro campo missionário, para onde se dirigem os

dois casais, junto a um terceiro casal de missionários, dessa vez brasileiros. Trata-se do ex-

padre  Antônio  Teixeira  de  Albuquerque,  que  havia  se  convertido  a  partir  de  estudos

comparativos da Bíblia, que o levaram a discordar de alguns pontos do catolicismo, vindo a

separar-se desta fé e casar-se, filiando-se ao metodismo. Posteriormente, em Santa Bárbara,

junta-se aos  batistas, onde solicita o batismo na mesma Igreja batista, sendo, logo em seguida,

ordenado pastor.

Os primeiros passos: os  Batistas  na  Bahia  em  1882  e  na  capital  federal,  Rio  de

Janeiro, em 1884 

Cabe ressaltar aqui que o estudo dos primórdios batistas na Bahia já foi amplamente

desenvolvido em pesquisas acadêmicas, como as teses de doutorado das historiadoras Elizete

da Silva e Marly Geralda Teixeira, ambas desenvolvidas na USP, o que justifica lançar mão

das mesmas análises com maior frequência, e o foco do presente trabalho ser os batistas no

Rio de Janeiro, uma vez que a presença nesta cidade foi uma continuidade e expansão desse

primeiro polo batista em Salvador.  

Os  dois  casais,  os  Bagby,  os  Taylor  e  o  ex-padre  Antônio  Teixeira iniciaram

oficialmente a missão batista em Salvador, capital da Província da Bahia, com a fundação da

Primeira Igreja Batista do Brasil, em 15 de outubro de 1882. Ao relatar os planos de abertura

dos trabalhos no país, o missionário Bagby escreve à Junta:

O campo desocupado é  em si  um vasto império[...]  Das 24 províncias,  somente
quatro estão ocupadas[...]  Milhões nunca ouviram o som do evangelho. Estão na
realidade sem Deus e sem esperança no mundo.
Minas Gerais com 2 milhões de almas, está completamente sem testemunho cristão.
O Sul também está sem o evangelho, e os campos estão brancos para a ceifa. Oh, se
nós tivéssemos uma dúzia de homens para ocupar esta vasta região.
Perguntando a um colportor sobre Minas ele disse: “50 missionários seriam como
uma gota num balde.”(...) 

A descrição prossegue com a decisão de abrir o trabalho em Salvador, justificando as

razões para tal decisão:

Cremos que a Bahia é o melhor lugar para nossa moradia. Depois do Rio de Janeiro
é a maior cidade do Império. Nós a escolhemos por vários motivos:
1) A  grande  população.  Calcula-se  contar  com  200.000  habitantes.  Ali
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acharemos massas ao nosso alcance
2) A região é bem populosa...
3) Tem ligação por mar com outros pontos importantes,
4) Na  Bahia,  nós  temos  um  campo  quase  desocupado[...]  há  somente  dois
missionários[...] Assim a Bahia e a região têm maior falta de obreiros do que uma
província do sul.305

A abertura do trabalho Batista na Capital Federal não representou a mesma novidade

que  o  protestantismo  causou  na  Bahia,  pois  já  havia  várias  denominações  instaladas

anteriormente. Nesta época, estimava-se que a cidade carioca contava com pouco mais de 400

mil habitantes. No seu relato, Bagby afirma que ao chegar ao Rio de Janeiro os batistas foram

mal  recebidos  até  mesmo pelas  demais  denominações,  pois  eram vistos  como uma  seita

restrita e arrogante.

Contando  com  o  apoio  e  estrutura  dos  missionários  presbiterianos  e  contatos

estabelecidos com ingleses residentes no Rio, passam a se instalar numa residência em Santa

Tereza, da Sra. Elizabeth Williams, membro da Igreja Batista do renomado reverendo Charles

Spurgeon, em Londres, onde realizou-se o primeiro culto batista no Rio de Janeiro.  Alguns

meses mais tarde, em 24 de agosto de 1884, foi alugada uma casa e entraram 4 pessoas: o

casal de missionários americanos, os Bagby, a Miss. O'Rorke e a Sra. Elizabeth Williams,

representando  3  países,  nenhum brasileiro.  “Assim era  aberta  a  segunda igreja  no  Brasil

destinada à evangelização de brasileiros”.306

Nos  começos  da  missão  batista  do  Rio  de  Janeiro,  a  Primeira  Igreja  não  teve

preocupação em institucionalizar-se, apenas preenchia os cargos estritamente essenciais, como

as únicas funções eclesiásticas: Pastor e corpo diaconal, e uma diretoria: secretário, tesoureiro

e  colportores.  Dessa  forma,  não  houve  uma  reprodução  organizacional,  com  todos  os

departamentos comuns a qualquer igreja batista nos EUA, devido à situação um tanto atípica

dos  difíceis  começos.  “Ressentiu-se  grandemente  de  uma  liderança  sólida  firmada  nos

princípios  evangélicos”,  além das  “agruras  de  um clima  tropical  com o  flagelo  da  febre

amarela”, que obrigou os primeiros pastores a deixarem o Rio e voltarem temporariamente

para os EUA, como o titular W. Bagby e Z. Taylor, além de atingir o substituto E.H. Soper, de

Santa Bárbara do Oeste, segundo frequentes relatos nas atas e relatórios dos missionários.307  

305  HARRISON, H. B. Op. cit. pp. 32-33.
306 Fonte: Carta de Bagby,  apud Azevedo, I.B. História da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. RJ: PIB-
RJ. p. 142.
307 AZEVEDO, I. (org.) Op. cit., p. 34.
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As organizações das igrejas batistas refletem seus projetos e os objetivos religiosos a

que se propõem. Para cumprir a agenda missionária, é criado um departamento de caráter

evangelístico que envolve toda a ação e propaganda missionária voltada para a cidade e, no

caso específico da PIB do Rio de Janeiro, este departamento além de mobilizar as diversas

organizações  da  igreja,  como a  Sociedade  Evangelizadora  Feminina,  uma das  áreas  mais

dinâmicas, se confunde com as atividades da Missão Batista do Rio de Janeiro.

O  programa  de  educação  cristã  é  de ação  vital,  pois  depende  dele  a  formação

doutrinária de seus membros, fundamental para o funcionamento de toda essa estrutura da

Igreja.  Este  departamento está  centralizado  na  Escola  Bíblica  Dominical  (EBD),  que  vai

garantir a educação cristã dos membros em geral e a formação de uma liderança local.

Após os 10 anos de organização, a igreja possuía 73 membros e a cidade do Rio de

Janeiro tinha uma população de 599 mil habitantes.

Cabe  ressaltar  que  atualmente  existe  no  seio  da  denominação  batista  toda  uma

controvérsia em torno do marco inicial do trabalho batista genuinamente brasileiro, “Polêmica

do Marco Zero”, uma vez que a Primeira Igreja Batista do Brasil, na Bahia, por mais de século

ocupou este posto. Agora sua primazia é questionada por motivos de divergências doutrinárias

e  eclesiológicas,  contrariando  todas  as  evidências  de  uma  primeira  experiência  batista

enquanto protestantismo de missão, evidenciando uma atitude de incoerência com relação aos

princípios fundantes da denominação, de autonomia da igreja local. Sem contar a contradição

do grupo religioso, onde os próprios missionários e lideranças batistas realizaram a festa de

comemoração do centenário da Denominação Batista no Brasil em 1982, reconhecendo assim

a Igreja Batista de Salvador como a primeira do Brasil. 

Aqui fica clara a ideia de que a elaboração da memória se dá a partir de demandas do

presente, com capacidade até mesmo de inverter seu significado original, processo largamente

analisado em Ulpiano e Le Goff.308

Entender  a  história  desses  pioneiros  batistas  é  entender  um pouco  da  história  do

pensamento  batista  que  se consolida  aos  poucos na  sociedade brasileira,  em especial  sua

experiência democrática no âmbito religioso, o que pode ser alcançado a partir dos relatos

biográficos  e  fontes  históricas  e  memorialistas  dessa  epopeia  dos  missionários  norte-

americanos em  terras brasileiras, descritas a partir de sua ótica.

308 Cf. Ulpiano, Memória cativa da história? e Le Goff,  no artigo Documento/Monumento.
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2.2  A INSERÇÃO BATISTA NO UNIVERSO PLURAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Se  quisermos  compreender  o  papel  desempenhado  pelos  batistas  na  inserção  do

protestantismo no campo religioso brasileiro, devemos considerar a existência de condições

conjunturais tanto favoráveis quanto desfavoráveis, assim, reconhecemos não apenas o projeto

missionário dos batistas em si, mas levamos em conta as ações voltadas para sua tentativa de

inserção  na  cultura  brasileira  e  as  condições  de  existência  dessas  comunidades  no  novo

ambiente, bem como suas estratégias de perpetuação da tradição em meio à pluralidade da

experiência religiosa brasileira e sua forma de relacionar-se com a mesma.

Nesse sentido, o protestantismo revelou-se muito mais condizente e adequado a esta

nova conjuntura capitalista caracterizada por um surto inicial e significativo de modernização,

inaugurado a partir da introdução da industrialização e das relações de trabalho assalariadas,

da abolição da escravidão e desenvolvimento de centros urbanos, gerando uma abertura maior

para o ideário protestante, de uma maneira geral, a fim de assimilar suas ideias e práticas, por

serem adeptos de uma ideologia do progresso e ética puritana resultante na moralização das

práticas econômicas, de uma educação pragmática pautada na ciência e técnica, aliada ainda à

criação de um espaço religioso gerado pelo afastamento entre Estado e Igreja, que favoreceu a

penetração do protestantismo no Brasil. Resumindo temos:  

O  protestantismo  encontrou  pois  o  terreno  fértil  para  a  sua  implantação  e
desenvolvimento no momento em que esse processo sócio-econômico se deslancha e
faz surgir, como fruto das transformações que provoca, um setor médio tanto agrário
como urbano, que pela sua própria idiossincrasia se torna sensível à sua proposta
ideológica-religiosa...309.

É nessa conjuntura que o protestantismo passa a atuar como força modernizadora no

campo  da  educação,  reproduzindo  toda  a  sua  estrutura  pedagógica  com  as  ênfases  na

modernização e democratização.

Voltando ao enfoque cultural,  especificamente ao projeto missionário, vale ressaltar

que o mesmo repete todo o processo vivido nos EUA na região de fronteira, e de uma forma

geral, transmite as características de sua matriz norte-americana, incluindo suas divergências.

A seguinte síntese dessas características nos dá uma visão melhor:

309 DIAS, Zwinglio. Fé cristã e Ideologia. p. 92.
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O movimento missionário estrangeiro do século XIX ocorreu ao mesmo tempo em
que  esforços  similares  ocorriam  na  fronteira  oeste  da  nação  e  os  missionários,
estrangeiros  e  internos,  procuraram  reproduzir  as  escolas,  colégios,  seminários,
estruturas  eclesiásticas  e  modelos  de  ministério  que  eles  tinham  conhecido
previamente.  Denominacionalismo,  a  falta  de  interesse  em  teologia  científica  e
ênfase em disciplina moral e retidão - todas achadas na fronteira oeste americana -
caracterizariam o protestantismo brasileiro 310  

Uma das características que  ressaltam nas missões protestantes americanas no Brasil

é que elas são um projeto do denominacionalismo, o que faz a diferença,  uma vez que as

igrejas precisam empreender alguma forma de proselitismo junto aos fiéis  na tentativa de

convencê-los da superioridade das doutrinas e práticas de seu sistema religioso, na medida em

que acreditam que sua nação representa a concretização dos ideais iluministas de liberdade,

decorrente também dos valores protestantes que professam. Reforçam nessa propaganda seu

traço  identitário  da  racionalidade  moderna.  Nesse  sentido  encontramos  as  marcas  do

proselitismo,  no  qual  se  destacam os  batistas.  A característica  de  anticatolicismo  é  uma

decorrência da primeira e uma estratégia para conquista de cristãos católicos.

 Isto explica em grande parte as frequentes referências dos missionários, tanto batistas

como  presbiterianos,  nas  fontes  e  historiografia  do  protestantismo,  quanto  à  necessidade

urgente da pregação de um “evangelho autêntico” aos milhares e milhares de brasileiros que

encontravam-se mergulhados nas “trevas do catolicismo, misticismo e obscurantismo”[sic].

Além  das  questões  específicas  de  anúncio  desse  “verdadeiro  evangelho”,  houve  um

planejamento  de  vários  projetos  alternativos  que  terminariam  por  introduzir  de  alguma

maneira uma nova modalidade de cristianismo diferente do tradicional catolicismo no Brasil.

     A respeito dessa intolerância que se instala entre cristãos protestantes e católicos nesse

período de missões protestantes no Brasil (século XIX), analisa Rubem Alves311, ressaltando

as razões da mesma: considerando protestantismo e catolicismo integrantes de uma mesma

religião, sendo portanto “habitantes de um mesmo mundo, o que torna possível a polêmica

entre  eles,  bem como o trânsito  fácil  de conversos”.  Assim,  a  forma de justificar  a  ação

proselitista  “frente  à  comunidade  protestante  mundial  era  definir  o  catolicismo  brasileiro

como paganismo, isto é, como campo missionário”, concorrendo para uma reação da igreja

católica  marcadamente “intolerante  e  persecutória  para com os  protestantes”,  conclui  este

autor.

310 PIERSON apud Siepierski. Missionários Protestantes Estrangeiros no Brasil. p. 59.
311 ALVES, R. As ideias teológicas e seus caminhos pelos sulcos institucionais do protestantismo brasileiro. pp:130,31
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  O ponto de vista histórico e teológico de Troeltsch, que inspirou a análise acima de

Rubem  Alves,  afirma  que  “o  protestantismo,  foi,  antes  de  mais  nada,  uma  simples

modificação  do  catolicismo,  na  qual  a  formulação  católica  dos  problemas  foi  mantida,

enquanto  uma  resposta  diferente  lhes  era  oferecida”312,  o  que  se  torna  uma  questão

fundamental da diferença entre ambos. Encontramos ainda uma indicação para o estudo do

caso  brasileiro,  com  Émile  Léonard,  no  clássico  História  do  Protestantismo  Brasileiro,

buscando referências no contexto europeu das guerras religiosas (séculos XVI e XVII). 

Nesse sentido, segundo Jean Delumeau,313 há um novo conceito de Reforma, enquanto

duas vertentes de um mesmo movimento reformador. Assim, o conceito de reforma católica

substitui  a  ideia  de simples  resposta  à  crítica protestante  (contrarreforma),  e considera as

iniciativas de renovação e reforma, não necessariamente enquanto ruptura, mas, tanto no caso

protestante  como  católico,  como  parte  de  um mesmo  processo.  Isto  é  pertinente  para  a

compreensão mais ampla da questão do embate religioso no contexto cultural europeu dos

tempos modernos. A reforma protestante obteve maior êxito naquele contexto por formular

uma resposta mais coerente com as demandas de seu tempo de crise religiosa, no final da

Idade Média, caracterizada por uma profunda angústia coletiva, formulada na pergunta: como

obter salvação (individual)?  A solução protestante era a da salvação unicamente pela fé e

graça divina, em lugar da resposta católica,  na qual pesava além da fé, também o mérito

humano com as boas obras, o que deixava as pessoas em permanente estado de dúvida, se

haviam de fato feito o suficiente para obterem a graça divina.314

 Paralelo ao projeto de renovação da fé cristã, destaca-se ainda uma preocupação com

a  homogeneização  da  cultura,  muitas  vezes  marcada  pela  intolerância  em  relação  às

manifestações  da  cultura  popular,  inclusive  religiosa,  marcas  presentes  na  análise  de  P.

Burke315. A partir dos discursos reformadores da cultura popular, que proliferaram nos séculos

XVII e XVIII, e surgiram na Europa após o contexto das sangrentas guerras religiosas,  tanto

católicos como protestantes se esforçavam na tentativa de moralizar e civilizar os costumes,

312 ALVES, Rubem. Id. p. 130
313 Cf. DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma e História do medo no Ocidente.
314 Além de analisar as causas mais profundas da Reforma, o movimento de renovação desses estudos ressalta
os reflexos da mesma nos séculos seguintes, principalmente destacando a renovação da Igreja e um profundo
processo de interiorização da fé  a partir da assimilação da crítica protestante aos abusos existentes anteriormente
por parte da igreja católica. Encontramos na historiografia farta referência abordando estas temáticas: Além de
Delimeau (Nascimento e Afirmação da Reforma  e História do medo no Ocidente), destacamos P. Burke, (A
Cultura Popular na Idade Moderna), F. Palomo (A Contra-Reforma em Portugal).
315 BURKE,  P.  “A vitória  da  Quaresma:  A reforma da  cultura  popular”. in:  A cultura  Popular  na  Idade
Moderna. Europa, 1500-1800. pp. 231-265.
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abolindo  toda  forma  de  devoção  popular  considerada  inadequada,  além  de  tentarem

aprofundar a espiritualidade cristã no Ocidente, numa clara tentativa de controle da cultura

popular, representando uma forma de violência simbólica.  

Ressaltamos  essa  tônica  e  o  sentido  da  ação  reformista  apresentados  pelo  mesmo

autor: “Os reformadores objetavam  particularmente contra certas formas de religião popular,

como as peças de milagres ou mistérios, sermões populares e, acima de tudo, festas religiosas

como os dias de santos e peregrinações.”316 Tal reforma trouxe as seguintes preocupações:

separação entre sagrado e profano, e reforma moral, uma tentativa de oposição de uma ética

tradicional pautada nos valores de generosidade e espontaneidade, e tolerância à desordem.

 Os reformadores reprovavam muitos costumes populares por serem reminiscências

pagãs e superstições pré-cristãs. As razões apresentadas pelos mesmos, os aspectos negativos

presentes na cultura popular, são associados ao carnaval, descrito por Erasmo como: “não-

cristão por conter vestígios do antigo paganismo” e porque na ocasião do mesmo “o povo se

entrega à licenciosidade”.  As festas,  em geral,  eram associadas  à  “ocasião de pecado (...)

embriaguez, glutonaria e luxúria, estimulando a submissão ao mundo, à carne, e ao demônio”.

A dança  era  tida  como  “um  preparativo  para  a  lascívia”  e  “provocação  à  impureza”  e

sedição.317

Como  vimos,  estes  processos  ao  mesmo  tempo  apresentam  aspectos  positivos  e

negativos.  Se  por  um lado  acarretou  ações  claras  de  violência  simbólica,  por  outro  lado

representou  um  ajuste  no  âmbito  simbólico  às  transformações  materiais  e  culturais  da

modernidade  em curso.  Interessante  notar  estas  perspectivas  nas  fontes  sobre  as  missões

protestantes  no  Brasil  quando  analisadas  na  dimensão  da  longa  duração:  o  objetivo  de

divulgar um cristianismo puro para uma sociedade, que embora considerada cristã, sob a ótica

dos missionários, “vivia um cristianismo em decadência”. Vieram, portanto, com a missão de

“ensinar as verdades do evangelho” para os seguidores de uma igreja considerada “apóstata”

por  se  afastar  do  cristianismo  apostólico  e  ser  conivente  com “práticas  pagãs  dos  fiéis”

(referindo-se às superstições), o que se depreende das impressões obtidas nos relatos desses

missionários estrangeiros sobre a religiosidade local, relatadas logo adiante.

Alguns pesquisadores do protestantismo brasileiro atribuem esse fenômeno ao espírito

316 Já em relação à cultura popular, condena várias práticas: atores, baladas, touradas, jogos de cartas, charivari, 
danças, dados, adivinhações, feiras, contos folclóricos, leituras de sorte, magia, máscaras, feitiçaria, entre outras.
317 Idem pp. 233-236
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de rivalidade entre as dissidências do cristianismo, que resultaram nas denominações com o

potencial germe do divisionismo protestante, pelas razões já apresentadas, mas para além das

disputas denominacionais entre o protestantismo e o catolicismo. Há razões mais complexas e

sutis envolvendo a questão conforme análises apresentadas. 

A enorme importância ligada às preocupações missionárias na Denominação Batista

pode  ser  ilustrada  pelos  inúmeros  empreendimentos  e  acelerada  expansão,  quando

comparadas às demais missões das diversas denominações,  devido a sua abordagem mais

agressiva.

 Cavalcante,318 ao comparar os modelos de missões batista e presbiteriana no Brasil do

século XIX, reconhece a dissonância entre o pensamento protestante e a realidade local, na

tentativa de determinar o grau de aceitação dessas missões, percebendo se esse novo modelo

de igreja desperta o interesse e, ainda, até que ponto se trata de uma visão alienígena.

 A análise  do  mesmo  autor  conclui  que  a  dissonância  se  evidencia  não  apenas  na

tentativa  de  implantação  de  um sistema religioso  diferenciado,  mas  de  toda  uma  cultura

diversa.  Enquanto  a  nação  norte-americana  é  pautada  por  liberdades  políticas  e  civis,

associações voluntárias que contribuem para o “alto senso de integração comunitária e de

identidade  nacional,  exatamente  por  professar  a  fé  protestante”,  um  país  “baseado  em

princípios  de  tolerância  religiosa,  iniciativa  privada  e  igualdade  política”,  o  Brasil,  em

contrapartida,  é  marcado  pela  herança  ibérica,  profundamente  católica,  oligárquica  e

patrimonial. Descrição semelhante foi feita pelos missionários norte-americanos, concluindo o

pensamento com a seguinte análise:  “A influência maléfica da mentalidade medieval ainda

prevalece no moderno Estado de Espanha, Portugal e, consequentemente, suas colônias”.319

Encontramos  em  outro  relato  da  fonte,  o  pioneiro  batista  Bagby  enviando  um

emblemático  relatório  à  Junta  de  Richmond  com  sua  impressão  sobre  a  situação  da

religiosidade popular brasileira, reproduzindo a mesma visão, além de refletir claramente as

permanências dos mesmos discursos reformadores, generalizados em grande parte na Europa

e EUA nos séculos XVIII e XIX:

Seja o que for em outras terras, o catolicismo no Brasil é paganismo glorificado.
Seus templos e seus rituais, seu clero e suas vestimentas, seu simbolismo, adoração
de imagens e amuletos, suas penitências para os vivos e suas orações para os mortos,

318 CAVALCANTE, H. B. Op. cit p.
319 CRABTREE, Op. Cit. p. 26.
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seus apelos monetários, seu monasticismo e festivais, suas cabeças raspadas, cordões
em nós, relíquias, rosários, são todos puro paganismo [...] O romanismo daqui não
tem nenhuma semelhança com a religião de Jesus, salvo em profissão.
A mãe de Cristo é a deusa do Brasil [...] Sob vários nomes, a virgem Maria é elevada
acima do Filho de Deus e adorada em toda devoção que a superstição cega pode
sugerir  […]  apelidada  de  Sra.  Do  Bom Sucesso  é  a  Deusa  Fortuna.  N.  Sra.  da
Cabeça  usurpa  o  trono de  Minerva,  como N.  Sra.  dos  Remédios  e  do  Socorro,
domina as ondas e o vento como Netuno e Aeolus da antiguidade. N. Sra. da Boa
Viagem é a Deusa do Mar. Esperam que ofereça uma viagem segura. Vemos então
como o romanismo adotou a adoração da deusa do paganismo.
Deus permita que o evangelho que sacudiu a Roma pagã e destroçou as capelas de
Vênus, que fez estremecer as centenas de Éfeso e Diana, alegre os milhões nesta
terra dominada pelo clero e prostrada ante as imagens!320

 

Essa postura de intolerância pode muito bem representar uma permanência do discurso

reformador, uma vez que a tradição pietista presente entre os evangélicos norte-americanos foi

herdeira  em  parte  dessa  prática.  Percebemos  a  semelhança  dos  dois  discursos,  quando

comparados com os discursos apresentados por Burker: “reformadores católicos e protestantes

instruídos nos clássicos comparavam certas festas religiosas como a de Reis, a uma renovação

do  paganismo”  enquanto  “superstição”,  no  sentido  original,  conforme  explica  o  autor,

destacando ainda a posição semelhante de ambos os lados:

o luterano bávaro Thomas Nagogeorgus, são Carlos Borromeu, arcebispo de Milão e
vários outros comparam o Carnaval moderno às bacanais dos tempos antigos [...]
deuses e deusas pagãs eram tidos como demônios.

Sinaliza  na  obra  as  razões  para  uma crítica  mais  contundente  dos  protestantes  com

relação ao culto às imagens, por considerá-las cerimônias e ídolos, sinais de religião apenas

exteriores, que se interpõem entre Deus e os homens:

(…) Os reformadores protestantes se referiam às práticas oficiais da igreja católica
como sobrevivência pré-cristãs, comparando o culto da Virgem Maria ao culto de
Vênus,  e  descrevendo os  santos  como sucessores  dos deuses  heróis  pagãos,  que
tinham assumido as funções de curar doenças e proteger dos perigos.321

 As passagens demonstram ainda que os missionários refletem a sua visão acerca de um

mundo diferente do seu, daí o estranhamento, passando a fazer associações a partir do que

lhes  é  familiar,  numa tentativa de compreensão dessa nova realidade,  embora sua análise

acerca das características da cultura brasileira não se encontre tão distante de uma análise mais

320 HARRISON, Helen B. Op. Cit. pp. 30-32.
321 BURKE, id. Op. Cit. p. 233.
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elaborada, baseada na realidade histórica, contrastando apenas com a falta de compreensão de

tal dinâmica demonstrada por parte desse protestantismo. Assim, Mendonça, partindo do texto

de Rubem Alves  O protestantismo e cultura na América Latina: Ideologias versus Utopia,

sintetiza com clareza a característica da cultura latino-americana:

A sociedade latino-americana formou-se,  então,  como resultado do casamento do
espírito aristocrático, autoritário e elitista da tradição ibérica com os ideais católicos.
Assim, esta espiritualidade veio a ser a própria alma da América Latina, com a qual
formou  uma  síntese  global  que  preservava  a  unidade  cultural  da  cristandade
assassinada pela Reforma”.322

A compreensão da inserção das missões protestantes no Brasil,  proposta por Émile

Léonard em sua obra clássica O Protestantismo Brasileiro, ressalta a necessidade de se levar

em consideração o contexto religioso do país, além do foco só nas missões protestantes. Em

tal  análise  reconhece  que  já  haviam condições  prévias  que  corroboraram para  o  relativo

sucesso desse projeto missionário norte-americano323.

Conforme a análise, isto pode ser verificado mesmo antes da chegada dos protestantes,

pois a situação eclesiástica e espiritual  no Brasil  era análoga à da Europa às vésperas da

Reforma, uma vez que as necessidades religiosas estavam além das possibilidades da igreja

Católica Romana, havendo um abismo entre o povo e a ação pastoral da igreja, semelhante à

conjuntura da Reforma Protestante, como a insuficiência numérica do clero e o declínio do

zelo  apostólico,  e  indiferentismo  de  uma  parte  do  clero,  que  acompanhou-se  de  um

enfraquecimento da vida espiritual também dos fiéis (dissolução dos costumes),  conforme

relato de um clérigo que exercia a profissão de advogado ao reverendo Kidder, a respeito da

situação geral do catolicismo no Brasil àquela época:

Disse-nos que o catolicismo estava quase abandonado no Brasil, como no resto do
mundo.  (…)  era  nulo  o  espírito  de  religião,  tanto  no  clero  como no  povo.  (...)
Perguntamos-lhe que notícias daríamos ao mundo religioso com respeito ao Brasil. -
Diga que estamos em trevas, atrasados, quase abandonados. - Mas que desejamos a
Luz? - Que esperamos em Deus, o pai das luzes”, respondeu-o o sacerdote.324

Por outro lado,  o mesmo reverendo Kidder destaca importantes traços nessa mesma

religiosidade  na  época  do  Império,  de  profunda  piedade  popular  difundida  ao  lado  de

322 MENDONÇA. A. G. Op. Cit. p. 121.
323 LÉONARD, E. pp.32-39
324 KIDDER v. I, Op. Cit.p. 266 e v. II, p. 144. apud LÉONARD, p. 37.
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pequenas devoções utilitárias. Ocorria assim a “apreensão - se bem que estranha e algumas

vezes idólatra - de verdades espirituais, e os exemplos que mostram essas verdades mescladas

à vida de todos os dias”. Destaca a importância das numerosas devoções pessoais e autônomas

e das festas religiosas aparatosas, que apesar das críticas, reconhece as facilidades do ensino

religioso mesmo que precário, dando destaque para a proliferação de cultos familiares isentos

da intervenção da igreja, contribuindo para o advento de uma concepção de religião leiga.325

Seguindo essa linha de pensamento, ao apresentar a questão do processo de inserção do

protestantismo no Brasil a partir do caso batista, uma primeira leitura é perceber os equívocos

que  permearam  todo  esse  processo,  na  medida  em  que  os  missionários  revelavam  um

profundo  desconhecimento  da  dinâmica  cultural  brasileira,  em  especial  na  esfera  da

religiosidade,  um  dos  fatores  do  choque  de  visões  entre  missionários  protestantes  e  a

população católica.

 Uma percepção e análise da matriz religiosa e dinâmica cultural da sociedade brasileira

empreendida  por  historiadores,  sociólogos  e  da  recente  Ciência  da  Religião,  que  tem

desenvolvido análises em torno da temática do protestantismo brasileiro, como as realizadas

por E. Léonard, Siepierski, Silva, Teixeira e Mendonça, nos dão conta, em primeiro lugar, de

que é impossível ignorar a pluralidade e complexidade da temática sobre o universo religioso

brasileiro.  O  segundo  desafio  é  compreender  alguns  aspectos  da  formação  histórica  da

religiosidade brasileira, fundamentais para entender esse universo cultural sem equívocos e os

desafios com os quais se depararam esses missionários no período de transição do império

para a república.

Em  linhas  gerais,  destas  leituras  depreende-se,  de  um  lado,  os  elementos  que

conformaram a mentalidade protestante no Brasil e, por outro, o universo religioso brasileiro,

representado pelo catolicismo popular, que recebeu contribuições de várias tradições, partindo

da percepção clássica  das  três  vertentes  da  formação social  brasileira,  com seu  conteúdo

mágico, plural e marcado por uma ética com possibilidade de manipulação do sagrado.

Siepierski  ressalta  ainda  alguns  aspectos  dessa  religiosidade  popular  nos  trópicos,

voltada  para a  resolução dos  problemas do cotidiano e  que se formou paralela  à  religião

oficial,  e  chama  a  atenção  para  alguns  elementos  fundamentais,  tais  como  a  herança  da

religiosidade  popular  portuguesa,  enriquecida  aqui  no  Brasil  com  as  práticas  igualmente

mágicas e miraculosas dos indígenas, destacando o papel da mulher indígena na difusão das

325 Id., pp. 38-39
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práticas e dessa cosmovisão, lembrando que:

(…) a maior causa para o degredo para o Brasil foram os cristãos na esperança que
aqui abandonassem suas práticas condenáveis. A verdade é que eles encontravam na
imensidão destes trópicos o cenário ideal para o desenvolvimento daquilo pelo qual
eram  condenados.  Cenário  ideal  pois,  diante  da  aparente  desordem  do  mundo
tropical, as pessoas buscavam na magia e no miraculoso, não na religião oficial, a
proteção e o auxílio tão necessários neste ambiente inóspito(...) Este (...) foi ainda
enriquecido com as várias tradições dos negros (...) Entre as contribuições, o uso
mágico de amuletos,  o culto  em lugares  como quedas d'água,  árvores  frondosas,
montanhas  tidos  como santos  (...)  a  modificação  do  mundo  presente  através  da
manipulação do mundo sobrenatural 326

Considerando  essa  pluralidade  da  religiosidade  popular  típica  da  “cultura  ibérica

amalgamada  à  do  índio  e  do  africano  pelo  convívio  de  três  séculos”,  estão  dados  os

componentes para a formação do universo do catolicismo popular brasileiro, também mágico

e, segundo análise do sociólogo Mendonça327:

Tal  ética  era  situada  em dois  níveis:  com relação  aos  deuses  das  necessidades
humanas, a ética limitava-se ao cumprimento dos contratos com os santos, e, com
relação aos absolutos, no nível mais elevado da prática objetiva do bem e do mal,
cuja  contabilidade  final  conduziria  a  um dos  dois  absolutos,  no entanto  práticas
penitenciais poderiam manter o equilíbrio nessa contabilidade, mesmo no momento
da morte e até após ela(...).

Continuando  sua  análise  desses  reflexos  na  mentalidade  religiosa  brasileira,

Mendonça diz ainda sobre essa possibilidade de manipulação já citada:

A possibilidade de arranjos e rearranjos com os santos, assim como os caminhos de
equilíbrio na contabilidade entre os atos bons e maus[...] a eternidade não constituía
um temor (do inferno) ou desejo (do céu), mas um risco calculado e superável por
mecanismos externos, em suma esse catolicismo popular era portanto um universo
manipulável em dois níveis: no temporal e no eterno.

Ainda sobre as características dessa cultura, lembramos também o antagonismo entre os

princípios protestantes e os vigentes no “Império dos Trópicos”. Reverendo Daniel Kidder, em

1845, assevera que “quem deseje encontrar [...] ao menos lugar para um culto mais espiritual,

precisará ser singularmente fervoroso”, embora reconheça em sua obra algumas formas de

piedade profunda para além da situação mais geral, citadas anteriormente, e reaja contra a

326 SIEPIERSKI, P. Alguns aspectos da formação histórica da religiosidade brasileira. In Série “Ler para 
Servir”. Ano II n. 2 - Dez. 2000. pp. 43-44.
327 MENDONÇA, A. G. Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos. S. Bernardo do Campo: Umesp, 19 pp.133-
135.
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crítica à “espiritualidade latina tanto por crentes católicos e protestantes de outras partes da

cristandade,  que  apressadamente  a  qualificam de  supersticiosa”.  Continua:  “insistindo  no

aspecto  supersticioso  do  culto  dos  santos,  negligencia-se  o  elemento  positivo  dessas

práticas”328. Em 1856, outro viajante mais contundente manifesta dúvida sobre a possibilidade

de  se  implantar  no  Brasil  formas  mais  rigoristas  de  culto.  “Conta-se  que  os  próprios

protestantes logo degeneram aqui! O austero metodismo e o puritanismo jamais florescerão

nos trópicos”.329

Deve-se  salientar  que  apesar  de  a  religiosidade  popular  brasileira  ser  apresentada

frequentemente como sincrética, devido à fusão de cultos afros com manifestações religiosas

do catolicismo, tal característica múltipla não pode ser caracterizada como sincrética. Referir-

se  ao  polêmico  conceito  de  sincretismo  utilizado  para  análise  da  religiosidade  brasileira

“muitas vezes ocultou conflitos entre o catolicismo e a religiosidade afro, e sempre houve a

afirmação de autonomia de culto de ambas as partes, e mesmo posicionamentos separatistas

ou anti-sincréticos, visto que o mesmo remete para a ideia de uniformidade”.330  

Embora a cultura popular religiosa na sociedade brasileira tenha trazido a marca da

pluralidade dos primórdios, a  proposta oficial do Estado brasileiro sempre foi na direção de

uma política de uniformização cultural,  embora desde o Governo Provisório (1840) tenha

implantado a liberdade religiosa, e mesmo quando da chegada dos missionários, no final do

Império, não havia de fato esta liberdade, pois não havia a separação entre a Igreja e o Estado,

devido aos privilégios concedidos ao Catolicismo, o que é objeto de observação e crítica dos

mesmos: comenta A B. Crabtree, que no Brasil, devido à chegada de 6 padres jesuítas junto

com o primeiro governo, “o Brasil herdou o tipo mais fanático do romanismo medieval”. Cita

ainda o fato de em 1800, o cientista von Humboldt ter sido impedido pelo governo de visitar o

Brasil, por ordem do governo de Portugal ao seu delegado no Pará, pois poderia, segundo a

ordem, envenenar a mente do povo com “novas ideias e princípios falsos”.  E continua na sua

observação:

 A influência  maléfica  da  mentalidade  medieval  ainda  prevalece  no  catolicismo
moderno de Espanha, Portugal, e consequentemente suas colônias.  Assim por três
séculos o Brasil foi isolado do resto do mundo, e o catolicismo romano era a única

328 Kidder. apud LÉONARD, p. 38.
329 KIDDER, Daniel. Sketches of residence and travel in Brazil. Londres, 1845. p. 157 e EWBANK, Thomas.
Life in Brazil or a Journal of visit to the land of cocoa and palm. NY, 1856. p. 239 apud HOLANDA, Sérgio
Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 112.
330 TRABUCO, Z.  O instituto bíblico batista do nordeste e a construção da identidade batista em Feira de
Santana. p.72, UFBA 2009.
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religião que poderia ser  apresentada ao povo brasileiro,  e  por isso teve tempo e
oportunidade de produzir seus frutos legítimos.331

Fica evidente o compreensível estranhamento e choque cultural  experimentado pelos

missionários norte-americanos ao se depararem com esta realidade. Embora contassem com

uma mensagem evangélica característica do denominacionalismo na época, tinham muito de

sua religião tradicional, a Reforma, marcada pela racionalidade, com uma relação totalmente

diversa, com “uma verdade absoluta” e um culto que pretendia colocar em contato com essa

verdade. Em relação à sua ética, caracterizava-se ainda por uma relação com o trabalho, como

vocação e o uso do tempo, bastante diferenciados da cultura local e, ainda, uma experiência

política de tradição liberal.

Com  as  características  que  lhes  eram  peculiares  naquele  contexto  histórico,  o

protestantismo de um modo geral, incluindo-se os batistas, que chega através desse projeto

missionário, pouco se inseriu na pluralidade religiosa brasileira e tampouco contribuiu com a

religiosidade popular. Não estabeleceu o diálogo com essa religiosidade, diferentemente do

catolicismo, mas reforçou a condenação dessa experiência, bem como da cultura brasileira

como um todo. Por isso, não avançou como esperava-se. Não sem razão, analisa Siepierski:

“cristalizou-se  na  mentalidade  popular  a  ideia  de  que  ser  protestante  era  ser  contra  a

nacionalidade,  contra  a  essência  de  ser  brasileiro”,  e  conclui:  “não  é  surpresa  que  esse

protestantismo não prosperou em termos numéricos”332.

2.2.1 Condição de gueto numa república laica?

Conquanto os batistas ao chegarem no Brasil já eram uma expressiva denominação nos

EUA,  aqui  passaram  a  adotar  uma  postura  de  seita,  evidentemente  por  serem  minoria

religiosa, por volta de 1881, numa sociedade na qual o catolicismo desde os tempos coloniais

era a religião oficial, como já destacamos. Também explica-se pelas características trazidas e

pela  forma  de  religiosidade  protestante  específica  do  protestantismo  missionário,  que

enfatizava a conversão e o aspecto de contracultura.

 Assim,  o  sentido  de  seita  ou  grupo,  que  contrasta  com  a  noção  de  igreja  pela

voluntariedade de seus membros, é resgatado pelos batistas ao adotarem os traços específicos

331 CRABTREE, A.B. História dos Baptistas até o anno de 1906. p. 43.
332 SIEPIERSKI, Op.cit. p. 45
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de  seita,  dentre  os  quais  destacamos:  a  atitude  de  isolamento,  indiferença,  tolerância  ou

hostilidade para com as formas de vida da sociedade, demonstrando oposição ao mundo e suas

estruturas,  o  que  explica  seu  ascetismo.  Inicialmente,  predominaram  as  atitudes  de

intolerância de ambos os lados, protestantes e sociedade católica, e gradativamente passaram a

adotar  uma  posição  de  indiferença  e  acomodação  diante  da  sociedade,  mais  próxima  do

conceito  de  denominação, que caracteriza-se  por  não criticar  a  ordem social  e  entrar  em

harmonia com o poder secular, garantindo respeitabilidade;333

A ausência  de  alternativas  e  o  reduzido  espaço  de  atuação  obrigam  os  batistas,

enquanto  minoria  religiosa,  a  adotarem  a  única  estratégia  possível  naqueles  momentos

iniciais: conquistar seu lugar no espaço simbólico multicultural brasileiro e lutar pelo maior

interesse, que vem a ser a liberdade religiosa e, para tanto, adotam como bandeira política a

separação entre Igreja e Estado, apoiando a República que viabilizaria seu projeto.

Apenas em 1891 ocorre uma mudança com a instauração do Estado laico na primeira

Constituição republicana no Brasil. O protestantismo como um todo não usufrui da liberdade

concedida pela República, pois embora não tenha nenhum vínculo religioso, o catolicismo

continuou com certos privilégios e reconhecimento do Estado e da sociedade. No sentido de

melhoria das relações entre católicos e protestantes, apenas algumas décadas mais tarde torna-

se possível, mais efetivamente depois do período da República Velha, meados do século XX.

A questão da intolerância entre católicos e protestantes brasileiros

Importante destacar, antes de tudo, é que a intolerância está diretamente associada à

ausência de respeito pela diferença cultural, e o processo de aceitação dessa diferença pode

percorrer diferentes caminhos que, de uma maneira geral, são os da acomodação, assimilação

ou permanência nas margens, sem nunca inserir-se na cultura local, como foi o caso da seita

sectária, modelo inicialmente experimentado pela minoria batista ao chegar no Brasil, como

atestam os primeiros contatos e choques culturais de ambas as partes já apresentados. Aqui,

destacamos  a  situação de  minoria  vivida  pelos  batistas  num ambiente  totalmente  diverso

daquele encontrado nos EUA, onde a diferença era mínima, a despeito das inúmeras seitas

protestantes e denominações, se comparada à nova situação no Brasil,  predominantemente

333 YNGER, J. M. Religion, Societé, Personne.  Paris: Editions Universitaires, 1964. pp. 166-179 apud Silva,
Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. USP, 1998.
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católico. Já destacamos o padrão de violência simbólica implementado pela missão batista,

caracterizado pela violência no discurso, utilizada também como estratégia proselitista.

A questão da violência religiosa não se trata de um mero fenômeno desprovido de

logicidade e nem tão original. O estudo do fenômeno remete a duas posições teóricas que

buscamos evidenciar: a primeira diz respeito ao natural embate simbólico entre duas visões

opostas  num  mesmo  ambiente,  portanto,  ressalta  que  há  uma  explicação  lógica  para  tal

fenômeno 334, sobre o tema da violência religiosa entre católicos e protestantes em suas várias

manifestações, que elucida a questão das lutas pela hegemonia simbólica das duas facções

religiosas na França pré-capitalista, ainda na fase dos embates religiosos do século XVI.

Uma  segunda  explicação  mais  contemporânea  encontramos  em  Walzer,  sobre  a

questão  da  tolerância  num  contexto  multicultural,  onde  analisa  o  comportamento  das

minorias,  dentre  elas  as  seitas  religiosas,  reconhecendo  a  intolerância  como  um  fato

compreensível e parte do processo de afirmação de identidade das mesmas.

Onde o  pluralismo é  um fator  social,  como em geral  ocorre,  alguns grupos irão
competir  com  outros  procurando  adesões  ou  partidários  entre  indivíduos
independentes ou sem convicções profundas. Mas seu objetivo primário é garantir
um modo de vida entre seus próprios membros,  reproduzir  sua cultura ou fé em
sucessivas gerações.335

 

Relativizando  essa  violência  específica  do  período  e  contexto  estudado,  Émile

Léonard, em seu clássico livro sobre o protestantismo brasileiro, partindo de alguns estudos de

casos, cita o depoimento do Pastor Kidder, que sendo enviado como colportor pela Igreja

Metodista, atuou em várias Províncias vendendo Bíblias e literatura religiosa, e afirma que

“não  existe  nenhum outro  país  católico  onde  seja  maior  a  tolerância  ou  a  liberdade  de

sentimentos para com os protestantes.” O pastor prossegue afirmando que o clero tolerante

revela-se muitas vezes amigo da Bíblia e que tal perfil se deve a não termos necessidade no

Brasil de uma Contrarreforma, como a que existiu na Europa do século XVI.

Para  Léonard,  isso  se  deve  ao  fato  de  que  aqui  se  desenvolveu  uma  espécie  de

jansenismo, com apoio do líder político Padre Feijó, que chegou ao ponto de propor uma

espécie de anglicanismo à brasileira, até ser notado em suas ações e banido pela própria força

do catolicismo romano.336 Mesmo assim, não obstante acessos “temporários e esporádicos de

334 Como o estudado por Davis, Culturas do Povo. pp. 129-156
335 WALZER, Michel. Da Tolerância. pp. 14-16
336 LÉONARD, Émile. O Protestantismo Brasileiro. São Paulo: Aste, pp. 42-45.
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severidade e reações que não revestiam o caráter metódico e regular contra esse movimento

herético”, o catolicismo no Brasil é considerado “inofensivo, longânimo, paciente e lento nas

suas reações.”337 Mas tal fato não impede que o próprio Léonard elenque em sua pesquisa uma

série de atos de perseguições, com apedrejamentos, vaias, humilhações diversas, queimas de

Bíblia, composições musicais menosprezando o protestantismo, etc.

Corroborando com a avaliação de E. Léonard, em 1889, em carta aos Estados Unidos,

a missionária Kate Taylor narra exultante: “Já ouviram, sem dúvida, da separação da Igreja e o

Estado no Brasil.  Temos agora inteira liberdade religiosa, o que desejávamos desde muito

tempo.”338

Apesar do relato acima, isso logo se revelaria ledo engano, pois em muitas partes do

País  ainda  havia  grande  intolerância  religiosa.  Em  relação  aos  confrontos  com  outras

denominações  cristãs,  em  relação  ao  catolicismo  romano,  há  diferenças  observadas

notadamente  no  confronto  entre  “Bíblia  e  tradições,  supremacia  da  fé  sobre  as  obras,

supremacia do povo sobre o clero. Afirma ainda que a fé católica contribui para a indolência

individual e o parasitismo”.339

No mesmo estado de Pernambuco, em 1900, onde o pastor Kidder fora ajudado por um

Padre e um cura na distribuição de Bíblias,340 a cidade de Bom Jardim vivenciou um dia de

perseguição por parte das lideranças políticas locais. Segundo o relato dos missionários, “um

grupo  de  homens  alcoolizados”  reuniu-se  para  dar  cabo  aos  adeptos  da  “nova  seita”  e,

armados com bacamartes,  ao chegarem próximo à casa do Pastor,  ouviram um alarido do

outro lado e viram um outro grupo, que acharam ser adversários e, abrindo fogo, levaram a

cabo três mortos e diversos gravemente feridos, entre seus próprios aliados, pois era outro

grupo de católicos. Também a Igreja de Cachoeira foi obrigada a fugir, e quatro membros

foram para Goiana. Segundo o relato:

Padre e Senador, João Bezerra de Carvalho, chefe político de Bom Jardim, organizou
um outro grupo de 400 matadores para dar cabo aos crentes do lugar, que fugindo,
acabaram com vida, mas foram saqueadas as casas e fazendas de dois crentes. Em
uma fazenda da região, após a invasão de cerca de mil pessoas, quatorze casas de
crentes  foram  derrubadas,  todos  fugiram,  mas  foi  pega  a  esposa  do  dono  da
propriedade “que havia acabado de dar à luz há três dias e chicotearam-na e jogaram-
na no chão”, quando iam tocar fogo na casa, como haviam feito com os depósitos de

337 Id., id.. p. 41
338 CRABTREE, A. B. Op. Cit. p. 90.
339 Id., id. p. 140.
340 LÉONARD, E. Op. cit. p. 41
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farinha, “foram impedidos pelo filho do delegado” que participava da ação. Ao fugir
com o filho que fora jogado no chão, caiu num açude, de onde foi resgatada só pela
manhã, mas poucos dias depois morreu tanto a mãe quanto o filho recém-nascido.341

Já  no  Recife,  um dos fatos  mais  importantes  foi  o  surgimento  da  Liga contra  os

Protestantes, liderada pelo Frei Celestino, que promoveu a queima de 214 Bíblias e porções

bíblicas. O assunto foi comunicado ao Congresso Nacional, mas inicialmente não provocou

grande repercussão. O frei iniciou campanha então para não dar emprego a evangélicos, e na

comemoração do segundo aniversário da  Liga,  marcou nova queima de Bíblias. O Jornal  A

Província publicou telegrama da Liga e isso gerou grande discussão nas ruas, nos bondes e em

outros locais públicos, suscitando debate e dividindo a população.

Tal fato chamou atenção para o esclarecimento dos direitos constitucionais e muitas

pessoas  compreenderam  pela  primeira  vez  a  igualdade  de  direitos  entre  protestantes  e

católicos  romanos.  À  polêmica  seguiu-se  uma  discussão  pelos  jornais  que  repercutiu  na

Câmara dos Deputados, o que fez com que o Bispo de Olinda e Recife enviasse telegrama às

redações, afirmando não ter autorizado a primeira queima, e que esta teria sido de exemplares

falsos da Bíblia. O Pr. Ginsburg respondeu citando o Código Penal, o que resultou em grande

reação por parte do clero, que manteve a queima mas trocou-a para o horto do convento, com

grande presença de público. Cento e trinta exemplares foram queimados. A queima provocou

novos  debates  na  imprensa,  o  que  gerou  “ampla  adesão  da  mesma à  causa  da  liberdade

religiosa”.

A repercussão gerada por este fato fez com que neste ano houvessem 301 batismos no

estado342. Não sem razão, o missionário William Bagby, no Brasil, conclui: “na realidade não

experimentamos liberdade. Somos apenas tolerados”, conforme relato no diário dos Bagby. 

Portanto, podemos concluir que tais perseguições tiveram sua repercussão amplificada

nos  meios  denominacionais,  porém,  levando-se  em consideração o  aspecto  extremamente

minoritário que representavam em relação à população como um todo em sua época, tais fatos

tiveram uma representatividade nada desprezível entre os primeiros missionários.

Relatos como os citados acima revelam a fragilidade do Estado moderno laico em gerir

questões delicadas como a intolerância com relação aos mais variados grupos minoritários, na

medida em que o Estado-nação se declara neutro, embora represente a cultura majoritária e

341 MESQUITA, A. História dos Batistas em Pernambuco apud CRABTREE, A. B. Op. cit. pp. 150 e 151.
342Id. id. pp. 221-226.
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reconheça que a religião diz respeito à esfera privada, tendo compromisso com o indivíduo e

garantindo seus  direitos  enquanto  cidadão,  mas  não com o grupo.  As minorias,  portanto,

ficam suscetíveis às diversas formas de intolerância,  ou mesmo àquelas que vão desde as

posturas  mais  sutis,  travestidas  de  tolerância,  como  a  indiferença,  o  “estoicismo  moral”,

conforme  alerta  Walzer,  que  chama  a  atenção  para  a   real  condição  de  intolerância  das

minorias em regimes como este, onde “os grupos minoritários são desiguais em virtude de

seus  números  e  serão democraticamente anulados na maior  parte  das  questões  de  cultura

pública.”343

2.2.2 Propaganda e estratégias de expansão da missão batista

Destes primeiros relatos sobre a presença batista no Brasil, depreendem-se duas linhas

de frente expansionista: uma em direção ao norte e outra voltada para alcançar o sul do país.

Não nos esquecendo que as estratégias também seguiam um duplo projeto: o missionário e o

projeto civilizador, a partir da educação e introjeção de valores éticos, morais e religiosos na

sociedade brasileira.

Se no começo os métodos empregados pela denominação foram dos mais hostis, na

tentativa de apresentar a mensagem evangélica junto às populações católicas, como a ferrenha

propaganda anticatólica, aos poucos foram aperfeiçoando e diversificando seus métodos. A

partir desses dois polos iniciais das missões batistas, Salvador e Rio de Janeiro, passaram a

desenvolver estratégias de ações a nível local, regional e nacional, de diversificadas formas:

pontos  de  pregação,  evangelismo  pessoal,  distribuição  de  Bíblias  e  folhetos,  abertura  de

escolas anexas às igrejas, voltadas tanto para a alfabetização, como, em alguns casos, para a

classe média, para provar a superioridade de sua pedagogia, doutrinamento familiar e viagens

evangelísticas empregando múltiplos recursos, como jornais. 

    No  entanto,  é  importante  considerar  não  apenas  o  trabalho  desses  missionários

estrangeiros como causa única para a expansão da doutrina batista e seu relativo sucesso junto

à população brasileira, mesmo porque eram em número reduzido para dar conta de toda esta

ação missionária. Segundo análise de E. Léonard sobre a propagação do protestantismo, em

geral, tal inserção deve-se a vários fatores, como as necessidades religiosas das populações

343WALZER, M. Op. cit. p.  
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relacionadas  a  um enfraquecimento  da  vida  espiritual,  já  discutidas  acima,  decorrente  da

ausência  de assistência  do  clero  e  distanciamento  de  sua missão apostólica  e,  ao mesmo

tempo, o desenvolvimento em larga escala de uma piedade popular com forte base bíblica,

onde a propaganda bíblica protestante teve fácil acesso344.

Como dissemos acima, os dois polos iniciais de propagação das missões batistas são as

cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, à qual damos um enfoque maior por ser o recorte

geográfico do presente trabalho.

O período compreendido entre 1884-1895, descrito nas fontes:

Na instituição da igreja os membros formaram um pacto em que se comprometiam:
“andar juntos a Jesus Cristo em amor fraternal, para sua glória”; “exercitar cuidado e
vigilância Cristã um sobre o outro”; reunirem-se sempre, sustentando o culto público;
exercitar  a  oração;  ensinar  e  disciplinar  os  filhos;  contribuir  com  bens  para
manutenção do ministério, sustento dos pobres e para a propagação do Evangelho
sobre a terra; como luz do mundo e sal da terra, buscar socorro divino para negar a
impiedade e incontinência mundana, para andar de forma sábia e ganhar as almas dos
homens;345

Pela leitura do pacto, percebe-se um dos principais objetivos da igreja organizada: a

propagação do evangelho de Cristo, realizada através da evangelização da cidade e do apoio à

evangelização mundial. Segundo a mesma fonte, a Missão do Rio de Janeiro, responsável

pelos campos do Distrito Federal e estado do Rio de Janeiro,  Minas Gerais e São Paulo,

confundia-se com a história da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, considerada como

única instituição na ação missionária pela Junta de Missões Estrangeiras dos EUA.

A expansão da denominação na cidade foi considerável,  conforme relato elaborado

pela comissão de levantamento histórico da igreja,346 e dá conta de que, em dez anos a igreja

cresceu, partindo de quatro membros para setenta e três, sendo que a população da cidade

cresceu surpreendentes 44%, saltando de 416 mil habitantes para 599 mil habitantes. Neste

período,  as  principais  frentes  de  trabalho  utilizadas  pela  igreja  foram:  pregação  (cultos),

visitação  realizada  basicamente  por  mulheres,  além  de  cultos  nos  lares,  atividade  de

colportagem,  que  abrangia  visitas,  doação e  venda de  Bíblias,  bem como distribuição  de

folhetos que continham a mensagem evangelística.

Outra  frente  de  evangelização  utilizada  foi  através  de  uma  escola  que  funcionou

344 LÉONARD, E. Op. cit. pp. 95 -97.
345 AZEVEDO, I. (org.) Coluna e Firmeza da Verdade. Historia da PIB do Rio de Janeiro (1884-1984)   
346 Id., id. 30-32.
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durante o ano de 1888, e foi fechada, pois a fundadora, Maggie Rice, faleceu vítima de febre

amarela. Esta foi a primeira escola batista no Brasil,  e propiciava o ensino fundamental a

crianças, noções de Bíblia e corte e costura a adultos.

Muitas dificuldades foram encontradas no decorrer deste período, com base nas fontes:

falta de casa adequada para cultos; instabilidade política, marcada pela transição do
império  para  a  república;  falta  de  condições  sanitárias  próprias  na  cidade,
evidenciada pela febre amarela; inadaptação de alguns missionários ao clima quente
do  Rio  de  Janeiro,  acostumados  a  uma  temperatura  mais  amena  e  demora  no
surgimento de uma liderança nacional capaz de levar a obra.347

A Primeira Igreja “Baptista” do Rio de Janeiro continuou em seu processo de expansão

e, logo após sua fundação, em 1884, sob a liderança desta, são fundadas outras igrejas.348

Como atuação indireta, a igreja, logo após sua organização, também se preocupou com

a propagação da fé para outros países, e cooperava financeiramente com a Junta de Missões

Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Vide quadro de contribuições

anexo.

Educação e cultura

Como dito anteriormente, havia um projeto civilizador associado à missão, servindo de

estratégia para alcançar, primeiramente, a elite e, então, através dela, ser possível transformar

a sociedade. Nos relatos das atividades missionárias sempre aparecem referências às escolas

ligadas às igrejas e atividades desenvolvidas pelos missionários associadas à missão, prática

comum entre  os  protestantes  nesse  período.  Os  reflexos  que  a  presença  norte-americana

imprimiu na religião e educação brasileiras são sensíveis até a atualidade, o que podemos

verificar nos dados do último censo brasileiro: a presença de denominações evangélicas, fruto

desse processo migratório norte-americano, e sólidas instituições de ensino.

Em sua visão do Brasil, uma carta enviada à Junta revela o pensamento do missionário

a respeito da educação no país. Assim Bagby afirma que:

347Ibid., ibid. p. 30.
348 Na cidade de Campos, em 1891, e mais uma em Niterói, em 1892. Esta, depois se torna a Primeira “Igreja

Batista de Nictheroy”, só se consolida definitivamente em 1900. Além dessas, surge a Primeira Igreja Batista
do  Engenho de  Dentro,  em 1901,  hoje  Segunda do  Rio,  que  gerou Campo Grande,  já  em 1903.  Outra
congregação que se tornou igreja foi a da Ilha do Governador, em 1908, hoje Igreja Batista do Zumbi. A zona
sul de pequena expressão, só foi atingida em 1912, com Laranjeiras. Era ponto de pregação desde 1910.



146

muitos brasileiros se acham mais tradicionais e refinados em termos sócio-culturais
que os norte-americanos. Apreciam arte, música, pintura e escultura e o país produz
muitos músicos, escritores, artistas e estadistas famosos. Mas no campo educacional
o país não possui grandes universidades e tem baixo investimento em pesquisas e
equipamentos.

A Junta de Richmond, atendendo aos pedidos fervorosos dos missionários, esmerou-se

em aumentar o número de trabalhadores no Brasil.349 É interessante perceber o comentário

feito por A. B. Crabtree sobre o período 1890 – 1895, o  projeto batista:

O grupo de 312 batistas brasileiros, constitui por si a prova de que havia espalhados
em toda República Brasileira, milhares de pessoas em condições de aceitarem as
doutrinas do Novo Testamento e abraçarem os princípios democráticos dos batistas
se lhes deparasse o ensejo de ouvir o evangelho.350

A chegada de alguns brasileiros com um grau elevado de instrução modificou a ênfase,

até então dada, apenas missionária. No ano de 1891, após terminar o Doutorado em Teologia

na Southern Baptist Seminary, em Louisville, Entzminger apresenta-se à Junta de Richmond e

é enviado ao Brasil, a pedido do mesmo. Ele foi durante alguns anos o único missionário no

Brasil  com este  grau,  chegando a Salvador  em 11 de  agosto  de  1891.  Aprofundou-se no

conhecimento do idioma, estudando língua e literatura portuguesa e brasileira. “Conhecendo

música e poesia, traduziu e escreveu vários hinos do Cantor Cristão”, dentre os quais “Minha

Pátria para Cristo!”, dedicado ao Brasil.351 Em 1900, o missionário Entzminger é transferido

para o Rio de Janeiro, numa clara estratégia de mudança do foco, direcionando o trabalho para

a então capital.

Entre  1898  e  1907  há  uma  enorme  ênfase  entre  os  missionários  na  educação.  A

inauguração de mais um colégio presbiteriano em Salvador incentiva os batistas a reabrirem,

em 1898, o colégio que fica conhecido como Colégio Egydio Americano, e posteriormente

como  Taylor-Egydio.  Ao  comentar  sobre  a  abertura  que  possibilita  a  educação,  Crabtree

afirma:

Cada  sistema  tem  sua  ideologia  e  sua  vantagem.  Nós,  evangélicos,  estamos
plenamente convencidos da superioridade de nossos ideais, mas o povo culto em
geral (do Brasil), não aceita o evangelho antes de ficar convencido da superioridade
da cultura evangélica. Afinal, a evangelização do Brasil implica no conflito de dois
sistemas e o resultado dependerá da possibilidade de demonstrar a superioridade do

349 CRABTREE, A.B. Op. Cit. p. 91.
350 Id., id. p. 101.
351 Ibid., ibid. p. 112.
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cristianismo evangélico.

Ao lado disso, os batistas traziam sua mensagem antibelicista, para os diferenciar dos

anabatistas, acusação frequente que enfrentavam desde os primórdios na América do Norte, e

da  qual  tentaram  distanciar-se  ao  se  inserirem  na  sociedade  brasileira.  O  jornal  da

denominação cita vários casos de impacto no mundo de então.  É como redator d'  O Jornal

Baptista que Entzminger cria a coluna Cousas Correntes, onde dá destaque a notícias e fatos

ocorridos em vários pontos do globo e tece breves comentários, e, na coluna de 07 de julho de

1908, abre espaço para a notícia sobre a compra pela Marinha dos Estados Unidos de mais um

contratorpedeiro, o que a faz a segunda marinha mais poderosa do mundo, só perdendo para a

Marinha Real, e arremata:

Quando  as  nações  aprenderem a  lição  econômica  que  é  mais  barato  fazer  bons
cidadãos  dando  educação  às  crianças  que  prisão  aos  maus,  terão  dado  passos
gigantescos  para  fora  da  criminologia.  Se  os  governos  gastassem  por  anno  em
Jardins de Infância o mesmo que gastam em navios de guerra, certamente seriam
mais recompensados.352

  Foi também no ano de 1891, com grande repercussão, a conversão, um dos ritos de

ingresso na denominação, do ex-missionário congregacional Salmon Ginsburg, que era um

judeu russo, poliglota que havia se formado em Londres, para onde fora enviado pelo pai, um

Rabino, “to learn business” no Grattan-Guiness College. Após a leitura do Novo Testamento,

se converteu ao cristianismo e foi deserdado, sendo então enviado ao Brasil como Missionário

da Igreja Congregacional.  Aqui fez vários estudos da Bíblia e debates com o Missionário

Taylor, no Rio. Um mês após o regresso de Taylor à Bahia, disse que iria visitá-lo e, julgando

que pediria o batismo, não foi surpreendido com sua chegada e decisão. Logo no domingo

seguinte foi ordenado Pastor Salomão.

Após sua conversão, Taylor e Entzminger escrevem à Junta de Richmond relatando os

dons intelectuais do Pastor Salomão também como orador e tipógrafo, ofício aprendido em

Londres. Passados alguns meses de eficiente trabalho, Richmond, convencida, o adota como

Missionário. Depois de amplo trabalho no campo baiano, Pastor Salomão é transferido para

Niterói, e Pr. Entzminger para o Recife.

Em 1894 é fundado um Colégio Industrial,  em Salvador, que funciona por poucos

anos,  e  é  substituído  posteriormente  pela  Escola  Egydio,  funcionando  ainda  hoje  como

352 O Jornal Batista. Cousas Correntes, 07 de julho de 1908. p. 1.
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Colégio Taylor Egydio, transferido para o interior da Bahia, na cidade de Jaguaquara.

Na ampliação do trabalho, o campo de Maceió, Recife e do interior, com cidades como

Valença,  Alagoinhas,  Juazeiro  e  Vitória  da  Conquista,  a  800  km  da  capital,  são  de

responsabilidade da Missão de Salvador. O campo do Rio, além do trabalho em Niterói, Juiz

de Fora, Barbacena, atua em Campos, que por sua vez progride para S. Fidélis e Macaé. Em

1892 chegam também a Vitória. São Paulo contava com 3 igrejas de batistas russos e alemães

que haviam fugido da perseguição na Europa.

Em 1893, Ginsburg deixa o trabalho em Niterói e é transferido para Campos, devido

ao bombardeio da cidade.353 Em 1894 surge a primeira Associação Batista do Brasil, com o

fito de ajudar nas obras de assistência social e na aquisição de terrenos para futuras igrejas.

Em 1894 o Pr. Salomão Ginsburg também foi preso em S. Fidélis, acusado de perturbar a

ordem e enviado para Niterói. Sua esposa apela ao Presidente da Província e, após dez dias de

cárcere, Ginsburg é libertado. Quando de seu retorno a S. Fidélis, mais um irmão é preso e

mandado amarrado num vagão, e uma irmã, que sofre um profundo corte quando apedrejada

na cabeça.

Publicações batistas

Em 1900, o jornal  Echo da Verdade,  fundado em 1884 por Entzminger na cidade de

Salvador, e transferido para o Recife, é levado para o Rio de Janeiro, permanecendo este como

“director e redactor” do que veio a ser posteriormente  O Jornal Baptista.  O lançamento do

Jornal Batista, em 10 de janeiro de 1901, traz o seguinte texto: “Estamos em princípio do

século,  do  mês  e  de  nossa  vida  jornalística...  Saudamos  à  Pátria  Brasileira,  por  cujo

engrandecimento oramos e trabalhamos.”

No texto ressalta seus objetivos, que refletem o pensamento geral batista:

1 - Fornecer aos leitores variedade, de modo que todos possam obter uma educação
evangélica;
2 - Atualizar notícias das igrejas e notícias religiosas de todo o mundo;
4 - Expor e defender as doutrinas bíblicas;
6 - Tratar cortesmente a todos, até aos adversários;
8 - Abrir espaço a perguntas sobre religião;
9 - Dar às crianças leitura inteligível e instrutiva;
10 - Fazer tudo como quem tem de dar contas a Deus.354

353 Crabtree, Op. cit, pp. 101-126.
354 Id. id.. pp. 194-198.
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Logo depois, no ano de 1903, se inicia a publicação da revista O Infantil, publicada

pela casa publicadora dos  batistas  e,  em seguida,  da  Revista  de Adultos, como principais

recursos didáticos para lições da escola dominical.

Destacamos que o trabalho de colportores, assim como nos EUA, foi um instrumento

fundamental para a preparação da chegada dos missionários. É importante frisar que desde a

Independência  eram  distribuídas  Bíblias  pela  Sociedade  Bíblica  Britânica,  e  depois  pela

Americana, pouco depois de suas respectivas fundações.

Expansão do campo missionário batista

Pode-se mesmo fazer um quadro que delineia bem esta estratégia inicial de expansão

dos batistas, estratégia esta que abrange não só a educação, como também a publicação de

jornais e o crescimento do número de templos em todas as regiões do país, além do trabalho

missionário. É a expansão deste campo missionário que abordaremos abaixo, citando alguns

exemplos que nos dão uma noção da extensão das missões batistas, pontuando dificuldades e

sucessos alcançados até a primeira década do século XX.355

Encontramos no Piauí relatos destacando esse avanço e modernização: na região do sul

do  estado,  a  cidade  de  Corrente  foi  um  grande  impulso,  com  a  adesão  de  políticos

republicanos, sendo que um dos quais ocupou por diversas vezes o cargo de vice-governador

do estado, e proprietários de terra, abolicionistas, que anos antes da lei  áurea de 1888, já

haviam concedido Cartas de Alforria a todos os seus escravos.

A conversão  de  importante  coronel  local  fez  com  que  a  Bíblia  fosse  fartamente

distribuída na região e, a partir do seu estudo, houve uma sucessão de conversões. Tais fatos

geraram uma mudança de hábitos: contando a seus vizinhos da necessidade de ler a Bíblia

“inicia-se  também  uma  grande  campanha  de  combate  ao  analfabetismo, aos  vícios,  aos

preconceitos e às superstições”.356

Neste mesmo local, devido ao grande crescimento, houve em 1897 uma campanha por

parte dos padres que para lá foram enviados, exigindo que o povo entregasse suas Bíblias e

exemplares do Novo Testamento para queima, alegando que essas eram falsas. A esposa de

355 Segundo uma das principais fontes: A História dos Batistas do Brasil. CRABTREE, A.B.
356 CRABTREE, A.B. Op. Cit pp. 209-212.
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um importante coronel da região pediu a Bíblia do padre emprestada e, comparando as duas

versões, chegou à conclusão de que não havia nenhuma diferença e que elas eram verdadeiras.

Tudo isso aconteceu sem que Corrente fosse visitada por qualquer evangelista ou missionário.

Entre 1898 e 1906 há um grande avanço na região amazônica com a chegada do Pr.

sueco Erick (Eurico) Nelson. Em seus 45 anos de atuação na área chegou a percorrer 200.000

km. Em uma viagem apenas, foi de Manaus a Iquitos, pregando em várias vilas e aldeias das

margens dos rios. Havia neste período cem igrejas batistas. Em 24 de junho de 1908, o Pastor

envia um relatório, afirmando que em viagem à Amazônia iniciou o trabalho de Belém até

Iquitos, no Peru. Já o Pastor Chrispiniano da Silva “inaugurou o Templo Baptista no Distrito

Federal do Acre”, que poucos anos antes havia sido comprado da Bolívia.

Outro ponto que merece destaque foi a criação, em 1907, ano da primeira reunião da

Convenção  Batista  Brasileira,  das  Juntas  de  Missões  Nacionais  e  Estrangeiras,

posteriormente chamadas de Junta de Missões Mundiais. Com este fato e a junção de esforços

de 14 estados que enviaram ofertas, já em 1908 foi enviado o missionário Bagby, para dar

apoio  ao  trabalho  no  Chile,  em  especial  no  sul  do  país,  onde  orientou  a  formação  da

convenção batista local, num trabalho iniciado em 1888 por um missionário escocês, William

Daniel Thomas MacDonald, ex-colportor da Sociedade Bíblica, que desde 1899 tinha parceria

com a Aliança Cristã Missionária.

Com  o  rompimento,  por  questões  doutrinárias,  com  esta  aliança  em  1909,  o

missionário  escocês,  que  também  contou  com  o  apoio  da  Convenção  do  México  e  da

Argentina,  passou a  receber  parte  de seus  salários  da Junta brasileira,  que desde 1908 já

sustentava financeiramente o Presidente da Convenção do Chile, W. Valdivia. Foi também no

ano de 1908 que foi deslocado a Portugal, pela Junta de Missões Estrangeiras, o missionário

Z.C. Taylor, que inicia parceria com a oficialização da Igreja Batista do Porto, posteriormente

Primeira Igreja Baptista Portuguesa, onde os batistas haviam chegado ainda no séc. XVIII,

mas  o  trabalho  não  havia  se  desenvolvido.  No  entanto,  a  parceria  só  se  concretizou

efetivamente em 1910, quando foi formalizada oficialmente pela assembleia da Convenção.357

Quadro geral da presença batista no Brasil até 1910

Nota-se o seguinte quadro cronológico de início e inauguração oficial dos primeiros

357 OLIVEIRA, Zaqueu Moreira de (Org.) 100 anos da JMM. Rio de Janeiro: Convicção, 2009. p. 51.
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trabalhos e igrejas batistas em solo brasileiro, pelas missões feitas não apenas por batistas

norte-americanos,  mas  também  por  batistas  alemães,  letos  e  russos,  tanto  visando  suas

colônias  como  a  evangelização  de  brasileiros  e  africanos  aqui  instalados,  e,  por  fim,  a

evangelização de indígenas no Centro-Oeste, que revela o desenvolvimento dessa estratégia

de crescimento:

Missão - Local Alvo do trabalho Início Oficializaçã
o

Finalidade - Enc

RJ - Thomas Bowen Yorubás 1861 1861 Missões - 1861

Sta. Bárbara Norte-americanos 1871 10.09.1871 Igreja - 1888

Station -Sta. Bárbara Norte-americanos 1879 1879 Igreja - 1888

Sta. Cruz do Sul Alemães 1881 05.11.1893 Igreja358

Salvador Brasileiros 1882 15.10.1882 Igreja

Rio de Janeiro Brasileiros 1884 24.08.1884 Igreja

Maceió Brasileiros 1885 17.05.1885 Igreja

Salvador O Eco da Verdade359 1886 Jornal

Recife Brasileiros 1886 04.04.1886 Igreja

Alagoinhas Brasileiros 1888 1888 Igreja

Valença Brasileiros 1889 1889 Igreja

Juiz de Fora Brasileiros 1889 1889 Igreja

Proclamação da República 15.11.1889

Decreto sobre Liberdade de Culto 07.01.1890 Lei

Rio Novo - RS* Russos e Letos 1890 1890 Igreja + 4 até 1899

Eng. S. Lourenço - AL* Brasileiros 1890 1890 Igreja360

Campos dos Goytacazes Brasileiros 1891 23.03.1891 Igreja361

Barbacena Brasileiros 1891 1891 Igreja

Juiz de Fora Brasileiros 1891 1891 Igreja

Nazaré Brasileiros 1891 1891 Igreja362

Constituição da República 1892

S. Paulo Brasileiros 1892 1892 Igreja + 5

358 Sítio da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, Acessado em 05.04.2014, 22:00h.
359 Esse jornal posteriormente passou a se chamar A Nova Vida.
360 A Igreja do Engenho de S. Lourenço é instalada no município de Rio Largo, AL, após o desentendimento
entre seu fundador e a liderança da Igreja Batista de Maceió, sendo portanto o primeiro cisma interno na missão
americana, o que só se repetiria em 1910 na Igreja Batista do Garcia, Salvador.  Léonard, E. Op. cit. p. 186.
361 FERREIRA, E. Soares História dos Batistas Fluminenses Rio de Janeiro: Juerp, 2001. p. 47.
362 REIS PEREIRA, J.J. História dos Batistas no Brasil. Rio de Janeiro: Juerp, 1985. p. 67.
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Niterói Brasileiros 1892 1892 - 1900 Igreja

Salvador Brasileiros 1892 1892 Colégio Industrial

Ijuí* Letos 1893 23.03.1895 Igreja

Goiana Brasileiros 1893 1893 Igreja

Campos dos Goytacazes As Boas Novas 15.03.1894. Jornal

Campos dos Goytacazes Escola Noturna e Bíblica 01.06.1894 Educação363

Associação Batista - RJ Brasileiros 1894 11.12.1894 Associação

Rio Largo364 Brasileiros 1894 Igreja

Paraíba do Sul Brasileiros 1895 19.06.1895 Igreja

Nazaré da Mata Brasileiros 1896 16.01.1896 Igreja

Campos dos Goytacazes Escola Americana 02.1896 Educação365

Natal Brasileiros 1896 12.1896 Igreja

Belém Brasileiros 1897 02.02.1897 Igreja366

Belo Horizonte Brasileiros 1897 1897 Igreja

Sto. Antônio de Jesus Brasileiros 1897 01.01.1898 Igreja

Manaus Brasileiros 1897 04.10.1900 Igreja

Soc. Missionária 
Batista

Brasileiros367 1898 Soc. Missionária

Porto Alegre Alemães, Brasileiros 1898 27.02.1898 Igreja

Cachoeira Brasileiros 1898 1898 Igreja

Salvador Colégio Egydio Americano368 1898 Educação

O Jornal Batista 06.01.1901 Jornal

Porto Alegre*  Alemães, Brasileiros 1901 1901 Seminário Teologia

Recife  Seminário Teológico Batista do Norte 01.04.1902 Seminário Teologia

S. Paulo Colégio Progresso Brasileiro369 1902 Educação

Cruz do Cosme Brasileiros 1902 1902 Igreja

Vitória Brasileiros 1903 02.09.1903 Igreja

Neu-Wuertemberg*370 Alemães, Brasileiros 1906 22.03.1906 Igreja

Recife Colégio Americano Gilreath 1906 Educação

363 Id., id. p. 52.
364 Apesar de fundada em conjunto com a missão, a Igreja de Rio Largo - AL., foi a primeira a declarar-se
autônoma em relação aos missionários norte-americanos. LÉONARD, Émile.  O Protestantismo Brasileiro  SP:
Aste, 2002. Originalmente publicado na revista da USP entre 1951 e 1952.
365 Ibid., ibid. p. 51.
366 Reis Pereira, op cit. p. 68.
367 Fundada pelas Igrejas Batistas em Salvador.
368 Hoje Colégio Taylor-Egydio.
369 Posteriormente Colégio Batista Brasileiro.
370 Atual Panambi.
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Convenção Batista Brasileira 1894 22.06.1907 Convenção

Missões Mundiais Internacional 1907 24.06.1907 Junta Missionária371

Missões Nacionais Brasileiros 1907 25.06.1907 Junta Missionária372

Rio de Janeiro Colégio Batista Americano Brasileiro373 15.02.1908 Educação

Rio de Janeiro Seminário Teológico Batista do Sul 16.03.1908 Seminário Teologia

União Batista Chilena 1888 26.04.1908 Missões

Petrolina Brasileiros 1908 1908 Igreja

Juazeiro Brasileiros 1908 1908 Igreja

1a Ig Batista Portuguesa Portugueses 1908 19.12.1908 Missões - Igreja

Rio Branco Brasileiros 1908 14.03.1909 Igreja

Campos dos Goytacazes O Escudeiro Baptista 01.01.1909 Jornal

Associação Batista-RS* Alemães, Letos, Brasileiros 1909 15.05.1910 Associação

Garcia* Brasileiros 1910 1910 Igreja

* Os trabalhados assim demarcados, mesmo sendo batistas, não pertencem à missão de origem norte-americana.
No caso da Igreja em Porto Alegre, ocorreu a fusão de esforços com a ida do Missionário Bagby à inauguração.

Tabela  montada  a  partir  de  fontes  denominacionais  editadas,  principalmente  com base  em A.  B.  Crabtree,
História dos Baptistas do Brasil até o anno de 1906, e demais dados, conforme citado nas notas de referência.

2.3 AS REPRESENTAÇÕES DA DEMOCRACIA BATISTA BRASILEIRA

Ao abordar tema relacionado a uma tradição histórica de relativa importância, presente

em diferentes aspectos em algumas sociedades modernas, como é o caso do ideário radical

batista, torna-se relevante um cuidadoso olhar e amplitude de perspectiva para além de uma

visão histórica triunfalista, identificada pelo historiador Santos na análise do sentido histórico

do congregacionalismo no Brasil, ao “ressaltar as glórias de suas origens, singularidades e

perpetuação  da  tradição  num  contínuo  linear  e  homogêneo  sem  precedentes”.

Comparativamente, esse padrão de análise pode ser identificado no protestantismo brasileiro,

que em geral se restringe a uma perspectiva institucional, como bem traduz este historiador na

analogia abaixo:

 

O sentido histórico para a instituição passou a ser de uma árvore repleta de flores e
frutos,  alimentada  no  tempo  pelas  raízes  perenes  de  suas  origens  que  traziam a
justificativa  e  o  bem-estar  para  os  continuadores  do  presente.  Acalentados  pelo

371 OLIVEIRA, Zaqueu Moreira de (Org.) 100 anos da JMM Rio de Janeiro: Convicção, 2009. p. 45.
372 OLIVEIRA, Zaqueu Moreira de (Org.) 100 anos da JMN Rio de Janeiro: Convicção, 2007. p. 26.
373 Hoje denominado Colégio Batista Sheppard.
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sentimento  profundo  de  pertencimento  a  uma  tradição  incomum  e  segura,
esforçaram-se na perpetuação de um processo imaginário de coerência.374      

A despeito da atração e ciladas que o objeto nos impõe, escolhemos optar por uma

abordagem menos duvidosa de resgate da tradição batista no Brasil em seu sentido histórico-

cultural,  menos linear, na medida do possível, com relação aos seus ancestrais europeus e

norte-americanos, a não ser enquanto herança de uma visão recebida, e mais, situada no novo

contexto  sociocultural  brasileiro,  resgatando um novo sentido  dessa  experiência  religiosa,

perpassada pela cultura brasileira, com suas próprias estratégias, discursos e práticas.

A questão  central  que  se  apresenta  neste  estudo  é  como  os  batistas  brasileiros

concebem esse ideário democrático religioso, tornado-o significativo para as comunidades no

Brasil, pois visa refletir o cotidiano que exprime a maneira de ser protestante delineada nos

seus  primórdios  em solo  brasileiro,  e  que a  partir  desses  começos,  posteriormente,  irá  se

estabelecer ao longo de mais de um século na história da sociedade brasileira, contribuindo

dessa  forma  para  uma  compreensão  atual  de  alguns  dos  desenvolvimentos  históricos

contemporâneos  nossos,  percebendo  até  que  ponto  os  princípios  e  as  práticas  têm  sido

cultivadas  e/ou modificadas  em solo  brasileiro,  a  partir  de sua inserção até  encontrar  um

caminho próprio.

Pensar o protestantismo em sua visão batista empreendido nos moldes dessa análise

leva-nos a concordar com um pesquisador da mesma temática do protestantismo brasileiro,

Rubem Alves, embora interessado em demarcar outros aspectos (teológicos) que não apenas o

histórico, comenta:

Deixando  de  lado  os  ancestrais  europeus  do  Protestantismo eu  procuraria  os
pensamentos e os gestos que as comunidades protestantes geraram, não a partir de
sua  memória,  mas  em decorrência  do  fato  de  habitarem e  viverem num espaço
cultural brasileiro. A memória pode ser perdida. Mas apenas os mortos não possuem
presente. Vejam o que aconteceu com os católicos desgarrados, que se perderam por
esse Brasil afora, vivendo sem padre e sem bispo. A memória quase desapareceu,
mas  mesmo  assim,  ou  talvez  por  causa  disso,  surgiu  do  amor  católico  uma
religiosidade popular que foi capaz de dar nomes a coisas que a tradição teológica
erudita vomitaria: o selvagem, o mágico, o festivo, o para além ou para aquém da
moralidade, o exótico. Sim exótico fora de ótica, estranho, ofensivo, surpreendente,
tanto assim que os  esforços de eliminá-lo não foram poucos,  e  os esforços para
comercializá-lo são muitos (grifo nosso).375   

374 SANTOS, Lyndon A. dos. “Os sentidos da árvore e da democracia: uma história dos congregacionais no
Brasil”  in:  SILVA, E.  (Organizadora).  Fiel  é a  Palavra.  Leituras históricas dos evangélicos protestantes no
Brasil. p. 127.
375 ALVES, R. As Ideias Teológicas e seus caminhos pelos sulcos institucionais do protestantismo brasileiro. p. 128
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Mais  que  de  focalizar  o  aspecto  alienígena  do  protestantismo  -  apesar  de  ser

comumente  identificado  como  um  traço  de  estrangeirismo  cultural  e  ter  inicialmente

apresentado resistência a qualquer forma de assimilação cultural, sem qualquer aparente forma

de diálogo com a religiosidade popular, pela ênfase na conversão e contracultura - procuramos

algum ponto de convergência com essa mesma cultura que tanto rejeita, que permitiu mesmo

em pequena escala, inicialmente, sua adaptação e a construção de uma identidade própria.     

Enfim, buscamos um significado do que é ser batista brasileiro a partir de sua marca

identitária mais significativa, a democracia batista, segundo autocompreensão dos próprios

batistas. Contudo, essa representação diz respeito a uma racionalidade relativamente distante

daquela  concebida  pela  sociedade  brasileira  naquele  contexto,  a  herança  cultural  de  um

passado colonial de três séculos não se apagou com a mesma rapidez com que se processavam

as  mudanças  na  esfera  material,  sinais  das  primeiras  luzes  da  modernidade  trazidas  pela

proximidade do século XX.  

Essas representações da liberdade religiosa e, aqui em especial, da democracia batista,

perpassam  não  só  a  cultura  inglesa,  mas  estiveram  presentes  desde  os  primórdios  da

modernidade, na medida em que a cultura moderna representou uma reação contra a cultura

eclesiástica do catolicismo, associado à ideia de autoridade.

 Devemos ressaltar que a atividade de expansão missionária norte-americana não era

apenas um ato religioso. Religião, sociedade e cultura não são setores separados, conforme

discutido  anteriormente.  Fenômenos  sociais  exprimem-se  ao  mesmo  tempo,  dessa  forma,

fazer missões em nova terra era ao mesmo tempo uma maneira de salvar almas, era um ato

social  e  religioso.  A  sociedade  norte-americana,  marcada  por  um  tipo  específico  de

protestantismo, produziu uma cultura impregnada de valores puritanos e liberais que delineou

o universo mental a partir de meados do período moderno, com uma farta representação e

crenças coletivas desenvolvidas pelo protestantismo nos EUA, e chega ao contexto brasileiro,

em fins do século XIX, reatualizada.

 Esta coleção de temas tem servido de objeto de estudos de historiadores e sociólogos,

que relatam a riqueza dessas representações, nas várias visões do denominacionalismo, nas

quais captam não apenas diferentes visões teológicas (eclesiológicas, de missões, concepções

de  salvação,  escatológicas),  mas  também  as  especificidades  de  suas  práticas  sociais  e

aproximações  e  ajustes  com os  valores  do  mundo  moderno,  em uma  fase  de  profundas
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transformações de consolidação da ordem capitalista e democracia moderna no decorrer do

século XIX.

 Várias  análises  apontam  para  o  envolvimento  “umbilical”  entre  calvinismo  e

capitalismo,  porém  alguns  movimentos,  dentre  os  quais  podem  se  destacar  as  seitas

anabatistas,  tinham  uma  proposta  diametralmente  oposta,  o  que  pode  ser  facilmente

identificado. Posteriormente ele foi parcialmente cooptado pelo calvinismo. De acordo com a

análise feita por Troeltsch em sua obra  As doutrinas sociais das igrejas e grupos cristãos

(1912), reverberada por Mendonça, da seguinte maneira: “Na concepção ética e metafísica da

sociedade, o protestantismo nunca reconheceu a igualdade,  o que só os batistas radicais o

fizeram.”376 Weber é pioneiro em demarcar este fato, ao atribuir às seitas radicais (batistas) o

papel de aprofundamento das transformações iniciadas no âmbito da religião e expandidas

para as demais dimensões da vida social e política.  

Embora outros  processos  culturais  como  o  Humanismo  e  a  Renascença  tenham

concorrido para a secularização, contudo, verdade é que não podemos negar a dimensão do

importante papel das seitas radicais para explicar em parte o processo de racionalização ou

secularização do Ocidente, iniciado no âmbito da religião, postulando a ideia de secularização

das práticas religiosas na obra de Weber.

Importante  destacar  é  que  todo  esse  processo  se  iniciou  com a  ideia  de  um agir

racional no mundo do protestantismo ascético,  a resposta racional aos “desígnios divinos”

com uma ética  puritana.  Surge o conceito  de vocação,  que pontua  o  sentido  dessa  ação,

ampliando aqui para as atividades temporais. Tal compreensão é essencial para pensarmos os

reflexos das crenças e princípios batistas, em especial o ideário da sua democracia, que é o

objeto de nosso estudo, na vida cotidiana das comunidades e instituições batistas implantadas

no Brasil.

Esta racionalidade no protestantismo é uma das marcas que se perpetua mesmo na

forma do  protestantismo missionário  americano,  mais  propenso  a  uma  religiosidade  com

características claras da mística pietista e ascetismo puritano (século XIX), quando comparado

com as representações católicas na sociedade brasileira.

A diversidade dos modelos culturais foi logo evidenciada, o que resultou em  inúmeras

dificuldades encontradas pelos primeiros missionários batistas para colocar  princípios como

autonomia, independência, cooperação e democracia em prática entre os batistas da virada do

376 MENDONÇA, A. G. Protestantes, pentecostais e ecumênicos. S. Bernardo do Campo: Umesp, 1997. p. 118.
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século XIX e XX. Desinformados do mecanismo de representação democrática importado dos

Estados Unidos da América, os brasileiros, sem esses modelos na vida prática nacional, se

comparadas ao modelo importado, e “distorções” foram aqui logo visíveis. Na realidade, trata-

se de adaptações elaboradas  pelos batistas  brasileiros,  em aspectos  que não apresentavam

sentido na cultura e modelos de religiosidade brasileira. 

Encontramos esse traço marcante do protestantismo missionário no Brasil  presente

tanto  nas  suas  representações  de  si  (protestantismo  de  denominação  batista)  e  do  outro

(católicas),  como nas  práticas.  Portanto,  o  conflito  entre  as  representações  protestantes  e

católicas  são  evidenciadas  desde  as  primeiras  experiências  deste  contato  no  Brasil,  e  as

relações entre esses grupos são marcadamente  conflituosas, e até mesmo de choques, e são

evidenciadas em vários aspectos e níveis, indo desde o embate simbólico aos enfrentamentos

concretos, como visto anteriormente.

Nesse sentido,  são frequentes as observações e críticas com relação a esse aspecto

mágico e pouco racional marcante na religiosidade católica brasileira e portuguesa. Na visão e

análise do missionário e historiador batista A .  R. Crabtree, encontramos, a partir das fontes

analisadas:  

O catolicismo tem sua cultura de longos anos de desenvolvimento que infelizmente
limita-se à classe privilegiada. Encerrado na autoridade da Igreja e nos privilégios
especiais do clero, adoração aos santos (…) obediência passiva, (....) é o coletivismo
social que apresenta um modelo quase irresistível ao homem natural, colaborando
para a indolência individual e parasitismo. (grifo nosso)377

E completa, Crebtree, sua análise. A Reforma mostrou:

(…) a supremacia da fé sobre as obras e a supremacia do povo sobre o clero. O
evangelho encerra os princípios de democracia, individualismo, igualdade de direitos
e  liberdade  intelectual  e  religiosa. Com  a  liberdade,  vai  necessariamente  a
responsabilidade. (grifo nosso)

Ele segue com uma crítica contundente ao sistema religioso e cultural brasileiro e seus

respectivos males decorrentes: responsável pelo analfabetismo, antidemocracia e passividade

do povo,  resultante  da  falta  de  responsabilidade,  contrapondo às  virtudes  protestantes  da

liberdade  individual  e  responsabilidade  pessoal,  condições  primordiais  para  a  democracia

política:

(…)  Não  é  por  acaso  que  nos  países  onde  o  catolicismo  predomina  haja
necessariamente maior percentual de analfabetismo. O sistema é por natureza anti-

377 CRABTREE, p.40
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democrático. Na  autoridade  absoluta  da  igreja,  e  obediência  passiva  do  povo, o
indivíduo é privado de toda responsabilidade, menos a de submeter-se passivamente
à  autoridade  superior  em  matéria  de  religião.  Não  precisa  ler  e  estudar.  A
responsabilidade  pessoal  diante  de  Deus  implica  forçosamente  na  liberdade
individual  de  ler  e  estudar  a  palavra  de  Deus.  Sem  liberdade  não  pode  haver
responsabilidade. O direito do livre-exame e da interpretação privada da Bíblia, brota
espontaneamente  da  responsabilidade  individual.  A democracia  política  não  pode
florescer num povo sem instrução. O êxito do individualismo evangélico depende
também da educação do povo. (grifo nosso)378

Para além de uma crítica à cultura e sociedade brasileira, Crabtree expõe em linhas

gerais as representações da democracia batista. Podemos fazer algumas inferências a respeito

do pensamento  político-religioso  dos  batistas  expressos  nas  representações  da democracia

batista.

Apesar de um parecer pessimista em relação ao quadro geral do Brasil, o missionário

se mostra otimista quanto aos esforços batistas e suas soluções apresentadas para tantos males,

sem perceber as especificidades e complexidade, tanto da cultura como dos problemas sociais.

Nesse sentido é interessante perceber o comentário feito por A. B. Crabtree sobre o período

1890 – 1895:

O grupo de 312 batistas brasileiros, constitui por si a prova de que havia espalhados
em toda República Brasileira,  milhares de pessoas em condições de aceitarem as
doutrinas do Novo Testamento e abraçarem os princípios democráticos dos batistas
se lhes deparasse o ensejo de ouvir o evangelho.379

Ficam evidentes duas propostas para solução de todos esses males: uma remete para a

saída religiosa, centrada no indivíduo, a partir da aceitação incondicional das doutrinas do

Novo  Testamento,  e  a  segunda,  para  a  adoção  dos  princípios  democráticos  de  que  são

portadores como a melhor e única experiência que resolve de fato todos os problemas sociais.

Os meios para divulgação desses valores, a fim de alcançar esses milhares de pessoas,

são vários. O Jornal Batista se mostra desde cedo como um importante aliado nesta tarefa,

conforme  nota  a  seguir:  “As  nossas  colunnas  [sic] serão  dedicadas  à  propaganda  do

Evangelho  que  mira  o  bem-estar  material,  intelectual,  moral  e  espiritual  do  povo;  do

Evangelho que ensina a amar a Deus, aos homens, e a respeitar as leis do paíz.[sic]”380

A perspectiva deste estudo, como fica claro até aqui, busca resgatar um traço marcante

da  identidade  religiosa  batista,  que  vem a  ser  um  princípio  caro  aos  batistas:  o  ideário

378 CRABTREE, Id., id. p. 140.
379 CRABTREE, A.B. Op. cit. p. 101.
380 O Jornal Baptista, janeiro de 1902 - 1ª ed., p. 2.
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democrático  batista.  Embora  esta  marca  identitária  seja  uma  herança  reconhecidamente

consolidada na tradição desde seus primórdios ingleses, esta é uma questão ainda controversa

ou pouco esclarecida, pelo menos na sua totalidade, em nosso contexto brasileiro.

O que diferenciava de fato os  batistas brasileiros de seus irmãos norte-americanos

naquele  contexto,  ou  ainda,  por  quais  razões  conservaram a identidade  democrática  e  ao

mesmo tempo  se  distanciaram,  de  certo  modo,  desse  aspecto  identitário  tão  relevante  da

denominação batista?

Considerando que a representação democrática foi também um dos principais legados

dos batistas norte-americanos aos batistas brasileiros, cabe aqui uma tentativa de resposta a

estes  questionamentos,  partindo  do  princípio  de  que  a  Denominação  Batista  no  Brasil

delineou, dessa farta representação desenvolvida na sua trajetória já discutida anteriormente,

uma tentativa de imprimir sua própria visão.

A fim  de  compreender  as  práticas  da  democracia  batista  brasileira  é  essencial  a

compreensão desses princípios que as fundamentam, e mais que isso, a apropriação por parte

dessas comunidades batistas brasileiras.

Posto que a dinâmica do microcosmo das comunidades batistas brasileiras e ideário

importado  são  os  mesmos  adotados  nos  EUA,  consideramos,  dessa  maneira,  os  mesmos

conceitos de liberdade, individualismo, democracia, igualdade e o princípio de separação entre

igreja  e  Estado,  presentes  nessas  representações  democráticas  brasileiras.  Também  neste

ambiente, embora pareça existir algumas adaptações e traduções desse imaginário político-

religioso,  quanto  a  isso,  cabe  ressaltar  as  condições  específicas  e  ainda  incipientes  da

república brasileira, as especificidades culturais da cultura latino-americana que permeiam a

sociedade brasileira, bem distinta da matriz deste ideário religioso, e a situação específica de

minoria religiosa. Contudo, nossa defesa é de que houve essa experiência democrática.

Priorizamos refletir sobre a forma de pensar o ideário democrático batista a partir de

uma análise  que  contempla  o  fenômeno religioso  de  variadas  apropriações  dentro  de  um

mesmo ambiente  social  na  sua  complexidade,  partindo  dos  conceitos  de  representação e

apropriação de Roger Chartier. O primeiro tem o sentido de construção de imagens acerca de

si ou do outro; o segundo de imagens com o fim de construção da realidade social, ambos

discutidos na introdução.

Isto  significa  delimitar  o  nosso  objeto  e,  para  tanto,  deve  estar  muito  claro  que
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recortamos  o  ideário  democrático  como  importante  aspecto  e  seu  papel  primordial  na

construção do princípio identitário da denominação batista.381 Aqui ressaltamos o impacto das

crenças religiosas na dinâmica da sociedade e seus reflexos sociais, políticos, ao analisar o

puritanismo ascético e seu impacto na sociedade.    

Consideramos a possibilidade de acessar estas representações da democracia batista  a

partir  da  análise  de  palavras-chaves  e  conceitos  recorrentes  neste  universo  batista,  que

remetem a determinadas situações que tornam possíveis determinar as práticas referentes ao

exercício democrático nas diversas instituições da denominação batista  brasileira.

O  Pacto  da Primeira  Igreja  Batista  do  Rio  de  Janeiro,382 firmado no momento  da

organização da mesma, é um documento emblemático, pois a prática de se firmar um pacto

entre os membros fundadores, levando cada membro a um compromisso, remete à chegada

das seitas puritanas  na América do Norte no início do século XVII, com o estabelecimento do

Pacto do Mayflower, já citado anteriormente. Importante notar que tal prática é mantida  até os

dias atuais nas igrejas batistas, inclusive do Brasil.

O texto do Pacto, e em alguma medida da ata, dialoga com os textos Bíblicos, além da

farta produção teológica do protestantismo americano do final do século XIX, marcada pela

mescla da tradição puritana calvinista e influências pietistas, dos movimentos de avivamento

ocorridos  nas  colônias  norte-americanas  e  o  período  da  Revolução.383 Corroborando  tal

análise, encontramos no diário do casal pioneiro, os Bagby, a indicação de que Anne Bagby

vinha lendo na viagem para o Brasil O Peregrino, de James Bunyan.384

Traçando introdutoriamente a inserção da Denominação Batista no Brasil,  vinda no

bojo das missões protestantes norte-americanas, procuramos resgatar uma parte importante

381 Embora reconheça outros aspectos essenciais, como valores éticos, sociais e religiosos, não contemplados na
presente  abordagem,  mas  apenas  indiretamente  e  em casos  eventuais,  quando  estritamente  necessário  para
elucidar alguma questão específica. Não há preocupação em abordar este aspecto teológico e doutrinário de tais
princípios,  mas seus desdobramentos na vida e prática da igreja enquanto instituição social  e indivíduos.  O
acesso ao pensamento desse grupo religioso é essencialmente feito a partir de suas declarações confessionais e
pacto adotado pelas igrejas,  que refletem os elementos constitutivos dessa representação juntamente com as
práticas das igrejas de suas instituições.
382 (cópia anexada) O documento encontra-se preservado em cofre do seu Departamento Cultural da instituição
centenária (124 anos) composto pelo museu, arquivo e biblioteca, ao lado de vários objetos e demais acervos que
remontam a esse momento fundante.
383 Como Finney,  Moody,  entre  outros,  e  dos  escritos  pietistas moravianos  e  puritanos  que  circulavam,  a
exemplo de  Direções a persuasões para uma conversão segura, obra mais conhecida de Richard Baxter,  em
português, Conselhos para Crentes Fracos. Belém: Ed. Clássicos Evangélicos - Associação Reformada Palavra
da Verdade, 1993. Refere-se a uma série de tratados sobre conversão. Este foi publicado por Richard Baxter em
1668, dedicado à Igreja de Kidderminster, Inglaterra.
384 HARRISON, Helen B.   
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dessa tradição - o ideário da democracia batista de autogoverno, o individualismo e liberdade

de consciência e o princípio de separação entre Igreja e Estado.

Importante destacar que tais princípios é que dão identidade aos batistas e os distinguem

das demais denominações, quando formulados nesse conjunto, e pela razão de adotá-los como

princípios fundantes e norteadores das práticas. Embora presentes em algumas denominações

do protestantismo,  tais  princípios  não  aparecem com esse  destaque como adotados  pelos

batistas,  e  estão  presentes  na  Declaração  de  Fé  e  Práticas  Batistas,  outro  importante

instrumento para  investigação, ao lado do Pacto das Igrejas. A  Declaração é um documento

que estabelece, até os dias atuais, as diretrizes e valores das igrejas batistas.

Vale, no entanto, lembrar os princípios originais batistas adotados na Declaração de Fé.

Importante  destacar  as  doutrinas  distintivas  dos  batistas,  expressas  na  concepção  dos

primeiros pensadores batistas, trazidas pelos missionários norte-americanos. Os artigos de fé

adotados  na  Primeira  Igreja  Batista  do  Rio  de  Janeiro  são  os  mesmos  adotados  pela

Filadélfia385 e fizeram parte do conjunto de documentos da ata de organização: Termo de

organização, o Pacto e a referida Declaração de fé, composta de XVIII artigos, que pode ser

resumida nos seguintes temas:

Além de não reconhecerem o credo por não aceitar a imposição de qualquer outra
autoridade a não ser  da Bíblia,  utilizam o Novo Testamento como regra de fé e
prática,  baseado no lema Jesus Cristo é o Senhor.( Fil. 2: 11). Em matéria de fé e
prática,  aceitam  apenas  declarações  para  orientação  dessas  práticas.  Como
decorrência  desse  princípio,  estabelece  que  é  dever  de  cada  cristão  “conhecer  a
Palavra  e  aplicá-la  à  vida”,  numa  clara  menção  ao  princípio  de  autonomia  do
indivíduo decorrente do exercício do sacerdócio universal , não há também nenhuma
autoridade religiosa nesse quesito.
“Creem os batistas que cada pessoa tem por si só a capacidade de se aproximar de
Deus, através de Jesus, pois a Palavra ensina  (2. Tim. 2: 5).”
Outra prática distintiva é a concepção de Igreja (já apresentada no capítulo anterior)
como  uma  comunidade  composta  de  pessoas  regeneradas,  isto  é,  que
experimentaram uma “conversão” e só então são batizadas.    
“Todos os membros da igreja possuem os mesmos direitos e privilégios e as mesmas
responsabilidades.”386

A Convenção Batista Brasileira,  reunida para comemoração de 100 anos da Denominação

Batista em Salvador,  em 1982, reafirma os mesmos princípios adotados nesse início e ao

longo da sua história:

385 Cf. declaração adotada pelas igrejas da Associação Batista da Filadélfia - EUA
386 Encontramos  nos  Artigos  de  Fé  e  Prática  adotados  pelas  igrejas  batistas  filiadas  à  Convenção  Batista
Brasileira e Convenção Batista Nacional, muito difundidos no “Manual da Igreja e do Obreiro”.
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a) A Bíblia como regra de fé e conduta;
b) A igreja é uma comunidade local democrática e autônoma, formada por pessoas
regeneradas e biblicamente batizadas;
c) Separação entre igreja e estado;
d) Absoluta liberdade de consciência;
e) Responsabilidade individual diante de Deus;
f) Cooperação voluntária entre as igrejas de mesma fé e ordem.387

Visando investigar tais princípios, destacamos conceitos e palavras-chaves recorrentes

utilizados na construção do discurso e nessas práticas democráticas, a partir principalmente do

núcleo batista que se formou na capital do Império e, logo a seguir, capital da República.

2.3.1 A experiência democrática nas comunidades batistas brasileiras

Como  dissemos  acima,  os  batistas  brasileiros  receberam  os  mesmos  princípios

fundantes dos batistas missionários norte-americanos. O mesmo se deu em relação a toda a

sua estrutura de igreja, bem como suas práticas. Assim podemos constatar um claro processo

de transplantação de toda a estrutura batista e, por todo o período estudado, verificamos um

constante esforço por parte dessa liderança em reproduzir não só a estrutura da denominação,

mas  também  o  culto  batista  nos  mesmos  moldes  e  liturgia  empregada  em  sua  pátria.

Efetivamente,  a  agenda  dos  batistas  no  Brasil,  nesse  período  inicial,  pode  ser

compreendida em duas frentes: a missão, enquanto conquista de espaço religioso e divulgação

das crenças com discursos e práticas proselitistas e, por outro lado, a criação de espaços de

construção e apropriação da identidade religiosa batista, a partir de suas instituições, como

Igrejas  e  suas  organizações,  a  exemplo  da Escola  Bíblica  Dominical  (EBD),  de  extrema

importância na  igreja batista, com o intuito de formar o seu discurso e, consequentemente,

perpetuar em seus membros a dinâmica  denominacional como um todo, além de  colégios e

seminários, Junta de Missões Nacionais (JMN) e Junta de Missões Mundiais (JMM), assim

como a Convenção Batista Brasileira, desempenhando a função do trabalho cooperativo entre

as novas igrejas irmãs.

  As  representações  batistas  passam  a  adquirir  um  significado  mais  próximo  do

universo  cultural  desse  grupo  religioso,  assimiladas  e  vividas  nas  comunidades  batistas

brasileiras. Destacamos ainda, no aspecto institucional, uma  diferença marcante em relação às

demais igrejas protestantes e evangélicas, contrapondo-se à visão que a maioria tem de sua

387 O Jornal Batista apud Azevedo, Israel B. op. cit. pp. 226, 227.
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organização em termos hierárquicos, diferente de suas estruturas convencionais, com maior

autonomia, o que se percebe nos  princípios batistas e práticas batistas.

 Como ressaltamos, a igreja e suas associações ou organizações refletiam claramente o

caráter democrático de sua organização, uma vez que cada associação funcionava em torno de

um objetivo, com certa autonomia em relação à organização geral da igreja, e seus sócios

deliberavam  todas  as  decisões  relativas  aos  propósitos  daquela  organização,  tendo  uma

diretoria interna, e todas as decisões contavam com democracia participativa.    

 O destaque de tais associações para o estudo presente está no fato de evidenciar o

exercício  constante  da  democracia,  e  muito  além  de  ser  um  simples  treinamento,  onde

colocavam em prática seus programas e treinavam para a liderança, representava uma escola

de práticas democráticas, uma experiência totalmente nova para os batistas locais.

Organizações da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro 1895 - 1910388

Nome da Organização Data de fundação Número de sócios-fundadores

Associação Evangelizadora de Senhoras 08.12.1889 21

Sociedade Infantil Zeladora do Templo 22.10.1903 39

Sociedade Auxiliadora de Senhoras 31.12.1905 70

Sociedade Missionária de Senhoras 04.08.1908 128

Também pode-se notar um incremento no número de sociedades organizadas na Igreja,

assim  como  do  número  de  membros  das  mesmas,  o  que  demonstra  a  participação  e  o

engajamento destes no desenvolvimento dos trabalhos.

Número de sócios das organizações da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro 1900 - 1910389

Ano Número de Organizações Total de Sócios

1900 1 66

1905 3 220

1910 4 375

 Ainda cabe destacar  que outras  organizações  foram criadas  logo posteriormente,  a

388 Livros de Atas das Organizações 1899-1910;
 Livros de Atas da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro 1899-1910;
 O Jornal Batista 1901-1910. apud Azevedo, I. (org.) Coluna e Firmeza. p. 98

389 Livros de Atas da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro 1899-1910; Livros de Atas das Organizações
1899-1910; Livro de Estatísticas da Igreja 1908-1911. apud Azevedo,  id. id..



164

exemplo da Sociedade Cooperadora de Homens,  Sociedade Infantil,  Sociedade de Moças,

União  de  Mocidade  (só  a  partir  da  década  de  1920).  Observamos  que  as  organizações

funcionavam com uma diretoria própria, como um microssistema democrático, integrando o

todo da igreja local.

A  forma  como  as  congregações  batistas  viviam  no  seu  cotidiano,  encontramos

registradas, de forma detalhada, nas atas da igreja, bem como das organizações internas, pois

todas as ações e projetos eram discutidos e decididos  nas sessões regulares e extraordinárias

da  igreja,  como  os  dias  de  reuniões.  Sobre  a  Escola  Bíblica  Dominical  e  assembleias

deliberativas,  e  demais  reuniões  semanais,  o  missionário  e  pastor  Bagby  faz  a  seguinte

observação:

Para o estudo bíblico reuniões nos domingos das 10 às 11 horas  da manhã, a Escola
Dominical com seis boas classes: duas infantis e três de adultos, com frequência geral
de 80 a 100 alunos. Nas terças-feiras, das 8 às 9 horas da noite, temos a classe bíblica
do Pr. Sorem[...] com 80 membros, com visitantes[...] de estudos histórico-exegéticos
do Pentateuco. O Culto de oração da igreja às terças-feiras das 7 às 8 (100 a 130
pessoas). Para negócios da igreja[...] depois do culto no segundo domingo de cada
mês [...]interesse espiritual[...] e quinta, antes do primeiro domingo de cada mês[...]
interesses diversos, tesouraria. (grifo nosso)390  

  
2.3.1.1 Os princípios da democracia batista nas igrejas

O princípio do autogoverno

De acordo com as primeiras Confissões das Primeiras Igrejas Batistas em Londres, o

conceito de igreja, além de referir-se a uma interpretação teológica contida no termo eklesia,

remetia  à  ideia  de  reunião  dos  santos  e  igreja  visível.  Ainda  nesta  acepção  teológica,  o

conceito  adquiria  um  significado  mais  amplo,  à  igreja  universal  quando  se  referia  à

comunidade  cristã  mundial,  constituída  de  todos  os  fiéis  e  abrangendo  todas  as  épocas,

quando aplicado para a ideia de igreja invisível. Para os batistas, o conceito de igreja ainda

está associado a uma concepção de organização social  (a igreja visível, instituição social),

que está mais  vinculado ao conceito  particular de igreja, ao reconhecer apenas a existência

de uma igreja local391

Entre os batistas do século XIX, há a perpetuação dessa característica particular de

390 O Jornal Batista, 30 de maio de 1903
391 Vários  autores  corroboram para  a  análise  dos princípios  batistas  no Brasil:  Teixeira,  M. Silva,  Elisete,
Hewitt, Azevedo, I.B. et. al.
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igreja. Nas palavras de Crabtree, um dos missionários pioneiros no Brasil, “a denominação

com seu governo democrático favorece a transferência da responsabilidade da Missão para as

igrejas nacionais tão rapidamente quanto possam aceitá-la”, e além disso, “qualquer igreja

batista é autônoma desde o dia da sua organização e este princípio vai muito longe.”392

 O princípio  de  autonomia  local  é  assim evidenciado pelos  batistas  brasileiros  da

missão no Rio de Janeiro, segundo esta tradição batista, expressa na concepção de igreja  pelo

Pastor F. F. Soren, primeiro pastor brasileiro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro:

Uma egreja  baptista  não  formula nem pode formular  regras  para  outra  qualquer
egreja baptista, porque somente o Novo Testamento é o código de todas as egrejas
baptistas; e deixaria de ser uma egreja baptista tanto a que quisesse dar as regras
como a que acceitasse regras  que não fossem baseadas exclusivamente no Novo
Testamento.[sic]393

Em artigo publicado no  O Jornal Baptista de 24 de junho de 1908, é ressaltada a

diferença  entre  a  Convenção  Batista,  então  recém-criada,  e  todas  as  demais  corporações

religiosas:  “A egreja romana legisla, as corporações protestantes fazem tribunais, decidem

doutrinas, tratam heresias e actos das egrejas locaes alli são approvados ou rejeitados”...

(sic.)

E prossegue mais à frente afirmando que:

Na  Convenção  Baptista  nada  disso  se  trata,  temos  nossas  leis  completamente
infalíveis no Novo Testamento....
Nós reconhecemos a soberania das egrejas.  Ellas obedecem ao Novo Testamento
executando os seus preceitos com soberania, ellas decidem casos de heresias”...(sic.)
(grifo nosso)

Sobre a possibilidade de se ouvir opiniões e pareceres de outras fontes, o texto do

órgão oficial da convenção é claro ao afirmar que: “às vezes uma egreja convida membros de

outras  egrejas  irmãs  a  vir  como  conselho:  depois  de  ouvir  o  juízo  d'esses  membros

convidados a egreja mesma dá sua própria decisão, independentemente se quiser, da opinião

ou conselho.”(sic.)

A seguir, o autor do artigo pergunta:

Qual então o fim da Convenção Baptista?
É o encontro da egrejas locaes fazendo a vontade destas...
A convenção não tem poder auctoritativo, senão de conselhos. As egrejas talvez não
consigam manter um Seminário, um colégio, um hospital ou azilo..... Na harmonia
pode  convocar  um concílio  geral.....  Pode  fazer  uma  declaração  doutrinária  da

392 CRABTREE, A . Op. cit. p. 208.
393 SOREN, Francisco Fulgêncio, primeiro pastor brasileiro da PIB-RJ apud  
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Bíblia. Só um é o fim de montar a unidade de crenças e práticas entre egrejas.
Desta  forma  se  vê  que  a  Convenção  Baptista  é  diferente  de  todas  as  mais
corporações eclesiásticas. (sic.) Z.C.T.

Para  justificar  as  origens  desse  pensamento,  fundamentam  numa  história

denominacional.

“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...”394

É  neste  espírito  tipicamente  batista  que  aparecem  os  primeiros  arroubos  de

nacionalismo,  que  deram  ensejo  às  controvérsias  antimaçônicas  e  de  independência  em

relação à Junta de Richmond. Encontramos relatos de tais divisões, em alguns casos ocorridos

no Estado de Alagoas, em Campos dos Goytacazes, e no Recife. Na Bahia, em 1910, ocorre

um  importante  movimento  nacionalista  com  a  Missão  Batista  Independente,  visto  mais

adiante.

Em Maceió,  segundo a fonte,  o grupo majoritário  chegou até  mesmo a destituir  o

pastor da Igreja, que indo aos missionários da sede no Rio de Janeiro, voltou com a chancela

destes, ameaçando o corte da ajuda da Missão de Richmond, que à época equivalia a mais de

dois terços do orçamento da Igreja,  o que foi  prontamente recusado pela Igreja local.  Tal

controvérsia já havia ocorrido nos Estados Unidos, mas aqui foi apenas uma desculpa para a

ênfase na “independência eclesiástica, a necessidade de uma teologia mais segura e a reação

contra o pragmatismo americano.” Só vinte  anos  mais  tarde essa crise de maioridade vai

atingir o seu ápice, com a questão da agitação nacionalista entre os batistas do Norte.395

O exercício da democracia nas instituições batistas 

Quanto ao exercício da democracia na igreja local, convenção e seminário, as atas são

uma importante e significativa fonte para nos revelar este princípio.

De imediato, ao analisar a vida cotidiana da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro,

nessas atas, desde a sua fundação, é possível constatar a prática da discussão de propostas e

decisões a partir de votação majoritária. Essa forma de decisão estava presente não apenas nas

assembleias  gerais  da  igreja,  mas  também  nas  reuniões  plenárias  e  nas  organizações  e

394 AZEVEDO, I. B. A Celebração do indivíduo. Piracicaba: Unimep, 1996. p. 169.
395 LÉONARD, E. O Protestantismo Brasileiro. São Paulo: Aste, 2002. p. 190.
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associações,  como  as  citadas,  estando,  portanto,  presente  em  todas  as  instâncias

organizacionais, desde as associações internas, até mesmo nas assembleias convencionais das

associações locais, estaduais e nacionais396.

 A aplicação era contínua do método de tomada de decisões através de assembleias nas

quais todos os membros da igreja, isto é, os que haviam sido batizados naquela igreja ou

transferidos de outra igreja batista, eram convocados a participar. Assim também acontecia

com as atas que, após leitura e aprovação na assembleia, eram devidamente registradas. O

assunto da pauta é trazido e, para ser colocado em votação, necessita de uma proposta de um

membro da igreja. Aceita a proposta, a mesma entra em votação, e é aprovada se conta com a

maioria dos votos. Vejamos o procedimento no relato da ata da primeira eleição de diáconos

da igreja no Rio de Janeiro:

No  dia  4  de  dezembro  de  1887  à  Rua  do  Senado,  95,  reuniu-se  a  egreja  em
assembleia servindo de moderador o Rev. William Bagby, ...foi proposto e apoiado a
realização  de  eleição  para  diáconos  da  Primeira  Egreja  Baptista  do  Rio  de
Janeiro....recebidas e verificadas as cédulas, teve o seguinte resultado: Contagem dos
votos,  dessa  votação  os  dois  primeiros  foram  declarados  eleitos:  Amaro  José
Quaresma e Francisco Maia Guimarães....

De fato as fontes revelaram esse constante exercício democrático nas frequentes sessões

ordinárias  e  extraordinárias  da  igreja.  Quanto  aos  temas,  são  relacionados  à  vida  quase

estritamente interna da comunidade, e variam desde assuntos  do cotidiano do grupo religioso,

como temas de ordem administrativa (compra de terreno, obras, pedidos de batismo, relatório

financeiro, pagamento de colportores, destino da verba), a assuntos ligados à disciplina moral

da comunidade, relatório de comissões e projetos de atividades da igreja e missionárias.

No entanto, cabe ressaltar que a natureza  desse  tipo de documentação, por tratar-se de

fonte institucional e administrativa, deixa pouca margem para a investigação de outra natureza

que  não  a  religiosa.  Tais  documentos  abrangem  desde  a  nomeação  de  comissão  para

construção do templo à análise de casos comportamentais de membros. Encontramos um tema

recorrente, que é o pedido de  admissão através da profissão de fé e batismo.

Outro ponto que deve ser destacado é que, embora apareçam as funções de liderança

como o pastor  da igreja  local  e  os  diáconos (com funções  auxiliares),  percebemos que a

questão  da  hierarquia  só  existe  no  plano  funcional,  uma  vez  que  os  membros,

independentemente de sua condição social ou grau de instrução, aparecem num mesmo plano

396 Ver quadro de instituições da  denominação e organizações da PIB do Rio em anexo no final do capítulo.
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de igualdade em determinadas funções, e de modo especial, nas assembleias da igreja:

Todos os membros de uma Igreja Batista gozam dos mesmos privilégios e direitos.
O seu governo é  pura democracia.  Não há distinção entre   pastores  e  membros
quanto à autoridade eclesiástica. Não há hierarquia na Igreja Batista.
A influência de cada membro depende de sua capacidade, cultura e espiritualidade.
É a Igreja e não o Pastor que tem a última palavra na solução de qualquer problema.
É necessário apenas distinguir entre autoridade eclesiástica e autoridade profética.
Como profeta o Pastor tem toda autoridade que Deus lhe concede.
Todas  as  Igrejas  são  autônomas  e  portanto  independentes  de  todas  as  demais.
Nenhuma associação, assembleia, convenção ou junta pode impor sua autoridade à
igreja local.
As igrejas batistas escolhem pastores e diáconos os únicos oficiais reconhecidos no
Novo Testamento. (grifo nosso)397

Também  verificamos  tal  princípio  de  igualdade,  ao  menos  nessas  práticas

democráticas  internas,  nos  diversos  relatos  em  que  o  pastor  se  ausenta,  transferindo  a

liderança para um membro eleito entre os demais, ou quando qualquer membro é indicado e

eleito  depois  de aprovação da assembleia  para exercer  algum cargo ou executar  qualquer

atividade ou projeto.

Encontramos este exemplo nas atas da igreja: a indicação de membros ativos ou que

exerciam  algum cargo de liderança na igreja para substituir o pastor na sua ausência em férias

nos EUA, ou viagens missionárias, como o  “irmão”  Mesquita, um dos primeiros frutos desse

trabalho e um dos primeiros brasileiros a substituir o Pastor. 

Ressaltamos o caso do ex-escravo Hermenegildo Júlio de Sant'Anna398,  membro da

igreja e elevado à função de diácono, e que foi tesoureiro da igreja por 15 (quinze) anos. Ele

atuou também como administrador da Chácara do Barão de Itacurussá, adquirida pela igreja,

onde atuou por longos anos.399 Ao lado do mesmo estava o Senador e ex-governador interino

do Piauí, Marquês de Paranaguá. Ambos membros da Primeira Igreja Batista, possuíam os

mesmos direitos de participação, e o voto tinha o mesmo peso.

Embora haja registro de casos isolados de compra e alforria de escravos membros da

igreja,  como ocorrido logo no início dos trabalhos em Salvador,  e críticas à omissão dos

católicos romanos quanto ao tema da escravidão no país, a temática abolicionista é ausente do

conteúdo das atas. O tema da escravidão não aparece nem mesmo no ano da abolição. Assim

397 CRABTREE, A. B.  História dos Batistas até o anno de 1906.  Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista,
1937 p. 29.
398 Foto nos anexos.
399 Cujo terreno depois se tornou sede do Colégio Batista Sheppard, do Seminário Teológico Batista do Sul do
Brasil, e da igreja da Tijuca, atual Igreja Batista de Itacurussá.
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como assuntos relacionados a temas cotidianos: políticos, econômicos, sociais.

Dentre essas fontes, podemos destacar a pesquisa do historiador Santana, que ressalta a

entrevista em que a missionária White assume uma leitura relativamente crítica à situação de

segregação em seu País. E segue afirmando:

A relação  destes  missionários  com o  universo  afro-católico  era  de  um discreto
silêncio,  que  era  considerado  no  público  como  respeito,  à  condenação  de  suas
práticas  de  idolatria  e  de  superstições,  como  denominavam  nas  preleções
eclesiásticas.  Este  etnocentrismo  dos  missionários,  portadores  de  um  projeto
civilizatório,  ancorado  na  ideia  de  Destino  Manifesto  dialogava  com  as  teorias
raciais do século XIX.400

Outro ponto que deve ser destacado é a falta de ênfase nos documentos oficiais da

história da denominação ao pioneirismo de Thomas Bowen, que se dá em parte devido à sua

ênfase nas missões junto aos povos africanos no Brasil. Em segundo lugar, quem discute o

silêncio sobre Bowen reflete também as dificuldades em aceitar as estratégias dele junto aos

africanos escravizados. Conclui que não era de se estranhar que estes missionários sulistas

tivessem resistências em narrar a inserção dos Batistas no Brasil, dada suas origens ligadas à

experiência de escravidão e segregação, seja no tratamento dado à presença de Bowen entre os

escravos, seja no pouco destaque e pesquisa dada à vida dos colonos norte-americanos que

fugiram dos EUA por conta das perdas na Guerra Civil em 1865, principalmente com o fim da

escravidão, dando origem aqui no Brasil  às duas primeiras Igrejas Batistas na Colônia de

Santa Bárbara do Oeste (1871).401

Já  segundo  as  pesquisas  desenvolvidas  pela  historiadora  Silva,  “em  toda  a

documentação trabalhada não foi constatado que os batistas fizessem nenhum tipo de ação

coletiva,  ou mesmo qualquer posição que apontasse para a abolição do escravismo.” Isso

demonstra, segundo a mesma, que “a escravidão não foi encarada como um problema social a

ser enfrentado pelos batistas.” A autora comenta ainda que o regozijo do Reverendo Taylor em

400 SANTANA, Jorge Luiz Nery de. Da “Seita dos anabatistas” aos Pretos Minas: A inserção batista no Brasil e
a questão étnico racial, in: Práticas e Representações étnicas nas narrativas religiosas dos batistas em Feira de
Santana (1947 - 1988). p. 44. UEFS.
401 Id., id. p. 62. UEFS. Percebe-se aqui o início da adoção de um discurso de confronto meramente no âmbito
religioso e adequação ao posicionamento político majoritário. Neste âmbito a posição da Igreja oficial coincide
com o dos imigrantes, como constatado por Joaquim Nabuco que comenta em sua obra O Abolicionismo: “em
outros  países  o  abolicionismo foi  um movimento  religioso,  pregado  do  púlpito,  sustentado  pelo  fervor  das
diferentes igrejas e comunhões religiosas,  Entre nós,...  infelizmente nada deve à igreja do Estado...  A Igreja
Católica apesar de seu imenso poderio... nunca elevou no Brasil a voz em favor da emancipação”. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2000.  p. XIV.
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relação à abolição se dá apenas pelo fato de facilitar a expansão das doutrinas e não de fato

pelo que a abolição significava.402   

 Ao contrário dos EUA, onde uma boa parte das igrejas batistas no período estudado

chegaram a constituir sociedades abolicionistas, em especial nas colônias de suas origens, e

até mesmo algumas associações locais de igreja se pronunciaram em defesa da abolição. O

mesmo não se verificava aqui, e muito provavelmente tenha sido uma posição deliberada de

não envolvimento  em questões  ou  controvérsias  de  qualquer  natureza  que  não dissessem

respeito aos assuntos estritamente religiosos em seus primórdios, a fim de não comprometer

seus projetos, o que se conclui de algumas fontes como Crabtree e Léonard.

Separação entre Igreja e Estado

As fontes revelam que os missionários pioneiros levavam às últimas consequências a

ideia de separação entre Igreja e Estado, que é evidenciada através de vários relatos desses

incidentes nas fontes, a começar pelo episódio da vinda do casal  missionário pioneiro:

(...)partindo  de  Baltimore  em  um  navio  cargueiro  à  vela,  o  Yamoyden,  de
propriedade dos irmãos batistas Levering que exportava farinha de trigo e importava
café,(....)  Anne  queria  ir  de  vapor(…)e  conclui:  “podiam ter  aceito  a  oferta  do
Imperador Pedro II, de passagem grátis, não fora sua convicção de separação entre
igreja  e  o  Estado,  pois  Sua  Majestade  havia  oferecido  tal  vantagem a  qualquer
missionário vindo dos Estados Unidos para o Brasil.403

Tal separação é constatada também, e levada em prática, nas decisões das assembleias

convencionais. Quando da abertura do Colégio Batista Americano Brasileiro, foi discutida a

hipótese  de  receber  algum  auxílio  financeiro  do  governo  do  Distrito  Federal,  mas  os

convencionais de pronto tomaram a seguinte decisão:  “segundo nossa fé e costume,  nunca

devemos aceitar offerta alguma de governos nacionaes, estadoaes e municipaes.(sic.)”404  

Liberdade de consciência: o individualismo religioso; aparece como um dos princípios

distintivos dos mais destacados e difundidos entre os próprios batistas, também considerado

uma  das  alavancas  para  as  transformações  no  início  da  modernidade,  analisado  mais

detalhadamente a partir das apropriações  feitas pelos batistas no Brasil.

402 SILVA, E. (1998) Op. cit. pp. 170, 171.
403 HARRISON, H. B. Op. cit. p.19
404 Ata n. 6 da Convenção Batista Brasileira, 27.06.1907.
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2.3.2 Os batistas brasileiros e o exercício da liberdade de consciência  

Finalmente, os baptistas são intransigentes defensores da liberdade de consciência
em natureza religiosa. Creem que qualquer homem é competente para chegar a Deus
sem intercessão de outro homem, ou expurgo por meio de ritos cerimoniais.
Cada  qual  tem o  direito  de  adorar  e  servir  a  Deus  segundo  os  ditames  de  sua
consciência, ou o seu modo de entender, sem ter de dar conta disso a alguém.
Por isso os Baptistas são completamente infensos a uma religião de Estado, qualquer
que ella seja, mesmo evangélica. Subvenções do Estado não aceitam, nem dão votos
para  quaisquer  outras  seitas  a  acceitem por  considerarem isso  flagrante  violação
desse eterno princípio.(sic.) 405

(…) a liberdade, competência e responsabilidade do indivíduo em todas as relações
da vida. O homem é soberano nos limites de 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,  quem determina o seu próprio
destino. Liberdade é o reinado do homem dentro do centro... da sua personalidade.406

Este debate em torno de individualismo e liberdade de consciência é um tema central

para  os  batistas,  como  visto  na  primeira  parte  referente  ao  contexto  dos  EUA,  estando

presente desde as origens das seitas batistas; e tem sua parcela de contribuição para o advento

da modernidade ocidental, despertando interesse e debate não apenas entre os batistas.

A questão da liberdade individual, já detalhada e vista aqui de maneira resumida, é

encontrada não apenas entre os batistas, mas perpassa o pensamento de grupos anabatistas e

separatistas em seus primórdios, quando formularam um novo ideal de “igreja pura”, isto é,

uma igreja mais próxima do padrão bíblico da igreja cristã primitiva e que representasse, de

fato, a verdadeira igreja invisível. Por sua vez, esse ideal levava à concepção de conversão,

que tem o significado de demostrar um “comportamento reto” e boas obras que evidenciem a

salvação somente pela fé. Esses eram os pré-requisitos de entrada do fiel na igreja.

Dessa maneira,  a ênfase na conversão individual,  e  a salvação sendo uma decisão

pessoal, como é a escolha voluntária de participar de uma igreja, rompem com o papel de

intermediação  da  Igreja,  colocando  em prática  os  princípios  do sacerdócio  universal  do

crente, o que traz grandes implicações para a esfera sagrada, mas também para a profana.

Temos nesse aspecto uma versão do liberalismo religioso,  que vai estender-se para outras

dimensões da vida.

Embora  se  verifique  todos  os  componentes  desta  doutrina  nas  igrejas  batistas

brasileiras, e práticas dessas representações, como verificadas a partir das  instituições, jornais

405 Cf. Declaração doutrinária da CBB – O Jornal Baptista, já citado acima, destacado para efeito de análise.
406 LANGSTON, Alba B. O princípio de individualismo em suas expressões doutrinárias. Rio de Janeiro: Casa
Publicadora Batista, 1933. pp. 19-21.
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e atas da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e também presente nos relatos das igrejas

batistas instaladas na Bahia abrangendo o período, como as teses referências no tema batista

das historiadoras Silva e Teixeira, tal  temática torna-se mais complexa quando se trata de

transmitir e aplicar esses princípios nas comunidades batistas brasileiras, tanto igrejas como as

demais instituições que vão se consolidando aos poucos, conforme discutiremos adiante.

Um fato que ocorrera elucida bem a questão: a maneira como os missionários norte-

americanos  concebiam  e  exerciam  a  liberdade  de  consciência  ao  chegarem  em  terras

brasileiras, e que procuravam transmitir aos irmãos de fé brasileiros. Este evento se deu  fora

dos limites da igreja: Carta do destacado missionário Ginsburg, durante o período da Revolta

Armada em 1893, descrevendo o que lhe aconteceu após ser preso na cidade de S. Fidélis.

Afirmou, no dia seguinte, ao delegado  que o prendeu após parar um culto:

“Como batista não aceito ordens de nenhuma autoridade civil!”

 Após enviá-lo para a capital da província, Niterói, à época bombardeada pelo exército

e sitiada pela Marinha, foi feito “preso político” e, após 10 dias, libertado. O  Presidente pediu

que  não  voltasse  a  S.  Fidélis  enquanto  durasse  a  revolução,  no  que  foi  atendido,  mas

respondeu dizendo que só atenderia porque era um pedido, pois, se fosse uma ordem, seria

forçado a dizer ao Presidente da Província do Rio de Janeiro o mesmo que disse ao delegado

daquela cidade:“Como batista não aceito ordens de nenhuma autoridade civil!”407

Tal relato evidencia a falta de percepção de que o fato de o Brasil ser uma república e

possuir uma constituição nos moldes dos EUA, nem por isso garantia com a mesma amplitude

os  direitos  individuais.  Lembrando que  nesse  período inicial  da  república  a  discussão da

liberdade  e  autonomia  estava  mais  relacionada  com a  questão  do  federalismo,  e  não  do

individual.

Isso  também evidencia  o  exercício  do  princípio  da  liberdade  de  consciência  e  da

liberdade  de expressão. A realidade aqui era bem diferente, e a frase dita pelo missionário não

fazia muito sentido para aqueles ouvintes.

Quando se  trata  de  verificar  o  exercício  desse  princípio  internamente,  ou seja,  no

âmbito da igreja local, nos deparamos com um quadro que pouco remete ao significado desse

princípio (como nos termos entendidos pelos missionários batistas), conforme já analisado

407 CRABTREE, A. B. História dos Batistas até o anno de 1906 Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1937
p. 127.
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pela historiadora Marli G. Teixeira,408 que  reconhece a existência de uma liberdade relativa no

âmbito  da  igreja  local,  e  sempre  relacionada  com o  conceito  de  responsabilidade,  que  a

restringe. Silva corrobora esta posição. O destaque, para ambas, reside nas conclusões a que

chegaram  em  torno  da  contradição  desse  princípio  e  sua  prática,  embora  amplamente

divulgado pelos batistas, como vimos ao longo desse trabalho.

Segundo  as  representações  maniqueístas  que  fizeram  da  realidade,  os  batistas
distinguiam  de  forma  muito  nítida  a  liberdade  material,  isto  é,  a  liberdade  da
escravidão, da liberdade espiritual, isto é, a verdadeira liberdade, que o homem só
alcança através  da aceitação de Cristo.  Nessa concepção  identifica-se claramente
com um conteúdo individual salvacionista”409

Contrariamente ao relato citado acima,  nos deparamos com um outro conteúdo de

participação política  e  social  encontrado em locais  onde os  batistas  eram majoritários  na

América do Norte, como em Rhode Island. Um relativo retorno a esses princípios foi o que

levou, pouco tempo depois,  ao rompimento entre os batistas e à criação da Igreja Batista

Independente, que declara a “decadência do governo democrático na Primeira Igreja”, o que

destacaremos mais adiante.

Já  segundo  Teixeira,  a  ambiguidade  presente  nos  batistas  não  deixa  claro  se  a

supremacia é do indivíduo ou da igreja, pois não fica explícito qual o elemento que se impõe

nessa representação. Na realidade, diz a pesquisadora, essa ambiguidade reside na mistura de

ênfases, pois ao mesmo tempo destaca a autoridade do indivíduo e da igreja, e sua autoridade

enquanto fonte de doutrina. Um outro aspecto dessa ambiguidade se revela no seguinte fato:

uma vez  “dentro da igreja, o indivíduo abdica de sua liberdade em favor da instituição.”410

Em outo momento,  destaca que “a presença do indivíduo pedindo batismo seria  a

prova desta liberdade, que se inscreve no plano íntimo, interior da personalidade humana”. “O

indivíduo é livre para obedecer.”411

A mesma  autora  analisa  que  é  por  isso  que  percebemos  certa  indiferenciação  de

orientação entre o que é individual e o que é de proeminência da orientação religiosa, pois ao

mesmo tempo, nessa visão, fica claro que, ao estudar o individualismo como uma das áreas

em sua relação com a igreja, e estudar a igreja em suas acepções teóricas e institucionais, nos

408 TEIXEIRA.... Nós, os batistas...um estudo de história das mentalidades (tese doutorado) USP.
409 Id., id. pp. 192, 193 e 196.
410 TEIXEIRA, Mali G. Op. cit. p. 144.
411 Id., id. p. 145.
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conduz às bases históricas do individualismo que não encontram eco na mentalidade local,

pois aqui existe uma “inconsciência” a respeito de suas consequências,  vez que “o termo

individualismo  se  refere  a  um  elemento  desagregador,  improdutivo,  indisciplinado  e

anárquico.”  Já  nas  sociedades  capitalistas  industriais  existe  o  individualismo  que  vem

“casado” com o ideal de liberdade responsável.

Corroborando esta análise, encontramos na posição de Silva uma explicação para este

fenômeno na construção das representações políticas e eclesiásticas batistas:

As representações  políticas  e  eclesiásticas  batistas  estão  vinculadas  à  forma  de
existência do grupo na sociedade brasileira[...] as representações são construídas a
partir de uma realidade objetiva[...] fiéis protestantes tecem a imagem de si e dos
outros a partir de postulados religiosos[...] a percepção da realidade circundante, da
dinâmica social onde estavam inseridos, fez-se a partir de uma concepção religiosa
protestante do mundo, sem contudo obscurecer os fatos de ordem material.412

Quanto à democracia, para a pesquisadora parece que existem ênfases diferenciadas no

seu princípio, pois existem diferentes percepções da democracia batista. Assim chegamos à

conclusão de que embora isso aconteça, não inviabiliza o modelo, mas o torna multifacetado e

plural quando confrontado com uma perspectiva culturalista e comparativa.

A pesquisa nas atas da igreja no Rio de Janeiro permitiu a observação dessa questão.

São inúmeros os episódios emblemáticos, pois a maior recorrência de assuntos é referente à

apresentação de pedidos de batismo e ingresso na igreja. Em quase todas as sessões regulares

da igreja ocorriam esses casos, geralmente nestes termos, para enfatizar a voluntariedade do

ato:

(…) o irmão Amaro José Soares apresentou-se perante a sessão da igreja pedindo
para  fazer  sua  profissão  de  fé  e  receber  o  batismo.  Sendo  examinado   na  sua
experiência  e  conhecimento  das  Escrituras  e  tendo  satisfeito  a  sessão,  foi  sob
proposta aceito.”413

De  fato,  a  igreja  nunca  aparece  convidando  alguém  para  tornar-se  membro,  como

afirmou  Bagby  em  seu  relatório  acima.  No  entanto,  são  perceptíveis  nos  relatos  os

mecanismos de controle adotados pelo grupo religioso, confirmando, nesse sentido, a crítica

das historiadoras sobre a ausência de liberdade individual dos fiéis ao adentrar “as portas da

igreja”: só eram admitidos como membros aqueles que evidenciavam a conversão, numa vida

412 SILVA, Elizete. Op.cit. p. 87.
413 28a. Sessão, 28 de junho de 1886. Livro de ata número 1.  
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sábia diante da comunidade religiosa e da sociedade em geral e, além disso, demonstravam

conhecimento relativamente profundo das Escrituras e doutrinas.

Um fato que chama a atenção em relação a esse quesito, foi a negação pela assembleia

ao pedido de ingresso como membro da igreja do Sr. Francisco Fulgêncio Soren que, poucos

anos depois, se tornaria o primeiro pastor brasileiro titular da igreja. “Depois de ouvir sua

experiência de fé e conhecimento nas Escrituras Sagradas, deliberou adiar sua recepção por

mais algum tempo por proposta do irmão Ávila, apoiada pela maioria dos votos.”414  Após

alguns dias, pela segunda vez volta a apresentar-se e “a igreja delibera aceitá-lo, segundo o

testemunho do seu pastor  e por proposta  do irmão Thomás Lourenço da Costa, e apoiada

pela maioria.”415  

Outro relato que demonstra o controle do aspecto doutrinário é evidenciado no caso

apresentado em sessão ordinária, onde foi tomado o depoimento de três membros da igreja a

respeito da compreensão das doutrinas, pela Sra. G.B.:

O irmão Bagby falou a respeito da irmã Sra. G.B., que ela está em desacordo com as
doutrinas que nós professamos [...] O irmão Amaro a respeito da irmã G. B.  que ela
deve dizer antes que não é crente [...] O irmão Soper afirmou que foi enganado a
respeito  da  conversão  desta  irmã  e  sugeria  que  se  convocasse  a  irmã  para  dar
satisfação [...] O irmão Bagby propôs e foi aceito pela igreja [...] Era apresentado
contra  a  irmã G.  B.:  sustentar  que  certas  sociedades  não  organizadas segundo o
evangelho são igrejas de Crhisto, que a aspersão de água sobre a cabeça é batismo,
que meninos não podem crer em Crhisto e pertencer à igreja, e por último, de seu
procedimento de ter abandonado as reuniões da igreja e os cultos.416

 

Consta ainda na mesma ata a resposta da mesma irmã: afirmou que a igreja poderia

tomar a decisão que bem entendesse a seu respeito. A ata encerra: “o Ir. Albuquerque propôs e

foi aprovado nomear uma comissão para tratar do assunto”. Notamos no texto o tratamento de

“irmão” a todos indistintamente, mesmo aos que possuem cargos, como os pastores Bagby e

Soper.  Esta  prática  é  comum  na  denominação:  eleger  comissões  para  tratar  de  assuntos

pertinentes às áreas administrativa e ética, com função de apresentar relatório a ser votado em

assembleia composta por todos os membros da igreja.

As exigências eram as mesmas relacionadas ao comportamento ético como prova de

conversão e permanência na igreja, pois a conversão não representava apenas o consentimento

414 Ata n. 126a.  Livro 1, 14 de dezembro de 1890.
415 Ata n. 127a., Livro 1, 29 de dezembro de 1890.
416 Ata n. 65a da igreja, no dia 3 de julho de 1888.
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do homem para com a eleição divina, mas muitas vezes esse processo não era instantâneo,

sendo internalizado por experiências e a decisão consciente de aceitar a vontade de Deus de

acordo como seus ensinamentos.

Verificamos que tal padrão é frequentemente encontrado nas atas da igreja referentes

ao período estudado, e também faz parte dos dados fornecidos pela equipe de levantamento

histórico da igreja,417 o que é comprovado pelos números de ingresso e saída de membros,

pois, embora até agosto de 1895 tenham admitidos por batismo ou transferência 170 (cento e

setenta) pessoas, a igreja só tinha 73 (setenta e três) em seu rol de membros até o final daquele

período. Das saídas, 44 (quarenta e quatro) foram expulsos da igreja, ou seja, mais de 60%

(sessenta por cento) das saídas se deram por exclusão. Houve apenas um óbito, as outras

foram com carta de transferência. (Vide quadros de movimentação de membros nos anexos).

Quanto aos motivos,  segundo a fonte,  a igreja excluía:  pelo não cumprimento dos

deveres,  especialmente  falta  de  frequência  a  outros  cultos;  por  desvios  doutrinários;  por

impossibilidade de convivência fraterna;  por  falhas de natureza moral  diversas.  Era ainda

facultado ao membro o direito de defender-se diante da igreja.

Neste aspecto, a nossa observação, após análise das fontes, converge com as teses das

historiadoras citadas,  ou seja,  a contradição entre princípios e  práticas nas igrejas batistas

brasileiras.  Ao  constatarem uma  liberdade  apenas  do  ponto  de  vista  religioso,  “liberdade

apenas para decidir os rumos de sua alma”, não se aplicando ao questionamento das estruturas

sociais e políticas.

 Reconhecemos que estamos, de fato, diante do problema da contradição - entre ideário

e práticas batistas, ou dito de outra maneira, das representações recebidas e das apropriações

elaboradas por estas comunidades batistas - e diante de alguns impasses na interpretação sobre

as razões para esta.

Por  outro  lado,  Walzer  ressalta  que  esse  controle  de  conduta  por  parte  de  grupos

religiosos  minoritários  não  se  trata  de  intolerância,  mas  de  algo  inerente  a  regimes

democráticos característicos da modernidade, onde sempre haverá tensão entre grupos fortes e

indivíduos livres. Assim, grupos com forte identidade garantem sua sobrevivência, exercendo

também controle sobre membros e, por outro lado, a fidelidade de seus membros existe com o

intuito de preservar essa identidade de grupo, pois quando o controle sobre seus membros é

417 AZEVEDO (org.) Op.cit., p. 44.
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frouxo, o mesmo tende a diluir-se.418

Para Teixeira, trata-se da contradição existente entre o exercício do individualismo e  a

ausência de liberdade imposta pelos rígidos padrões e mecanismos de controle eclesiásticos,

ideia lapidar na frase: “a liberdade do indivíduo termina na porta de entrada da igreja”,419 na

medida em que concede plena liberdade para o indivíduo fazer sua escolha. Silva aceita a

mesma  posição  e  acrescenta,  situando  o  problema  na  interpretação  de  um  liberalismo

religioso, centrado na concepção de “liberdade espiritual”, isto é, o fiel exerce o livre arbítrio

na questão de sua salvação, que irá determinar a resolução do mal maior e, por conseguinte,

de todos os males existentes na sociedade. Daí a razão porque esse discurso religioso envida

todos os esforços em missões, na salvação individual, que como decorrência regeneraria a

sociedade  como  um  todo,  sem  ter  necessariamente  um  projeto  para  transformações  das

estruturas da mesma.420 

  Embora reconheçamos o problema nos termos apresentados, pensamos que o foco da

questão da contradição está situado para além dessa questão interna, mas apontam em uma

outra direção.

A ausência de uma liberdade efetiva para gerir todos os aspectos da vida religiosa com

maior autonomia pode derivar da contradição entre as representações culturais latina e católica

em confronto com as anglo-protestantes já mencionadas. Assim, numa sociedade paternalista,

o indivíduo não se interessa em conduzir sua religiosidade, optando pela tutela da igreja, pois

isto  é  considerado irrelevante  nas  expectativas  do  povo  brasileiro.  Ou seja,  pode até  ser

protestante, mas prefere viver a nova fé à moda católica, e para tanto, faz as apropriações

dessas  representações  democráticas  batistas  segundo  seus  próprios  referenciais  culturais,

adaptando-as a partir dos mesmos.

2.3.2.1 Educação Teológica - O Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil

A formação de novos obreiros sempre esteve entre as prioridades dos missionários

aqui estabelecidos, como já assinalamos, daí a necessidade de instalação, ainda na primeira

década do século XX, de dois seminários “maiores” pela denominação.

Desde 1895 já observavam o êxito da missão presbiteriana, que já havia fundado uma

418 WALZER, M. Da Tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 1999. pp. 110-114.
419 TEIXEIRA, M. Op.cit.,p.
420 SILVA, E. Op. cit. p.
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das  mais  importantes  instituições  educacionais  da  América  do  Norte,  a  Universidade  de

Harvard,  e  mantinha  em São Paulo  o  então  maior  colégio  do  país,  o  Mackenzie,  que  já

naquele ano possuía mais de 500 (quinhentos) alunos.421 Foi com a intenção, de incrementar

este viés educacional e “a formação de novos obreiros”, que se abriu, em 1902, o Seminário

Teológico Batista do Norte, no Recife, e na Ata com data de 27.06.1907, durante a primeira

assembleia  convencional  dos  batistas  brasileiros,  realizada  em Salvador,  que  foi  eleita  a

primeira direção do  Rio Baptist College and Seminary, sendo toda a direção composta por

norte-americanos. Já na ata de 06.11.1907 é contratada a Professora R. A., com salário de

200.000 réis, o mesmo pago aos professores de sexo masculino. Na ata de 05.02.1909 são

publicadas as diretrizes para a organização da Faculdade, dentre elas a grade com as seguintes

disciplinas:

Disciplina Tempo de aula por semana

Introdução Bíblica  3 horas

Interpretação do Novo Testamento 3 horas

Interpretação do Antigo Testamento 3 horas

Teologia Sistemática 3 horas

Homilética 3 horas

História Eclesiástica 3 horas

Grego do Novo Testamento 3 horas

Missões 2 horas

Teologia Pastoral 2 horas

Assim  como  afirma  Weber,  vemos  aqui  a  gênese  de  um  corpo  de  agentes

especializados, que porta-voz,  investido de poder institucional, podendo responder por um

tipo determinado de prática ou discurso a uma categoria particular de necessidades próprias a

certos grupos sociais.422  

Percebe-se a importância da educação teológica e a preocupação com a educação dos

novos jovens líderes batistas. Esta é, portanto, uma estratégia de garantia de perpetuação e

controle do ideário religioso. Um fato ilustrativo é  Francisco  Fulgêncio Soren, nascido em S.

421 CRABTREE, A. B. História dos Batistas até o anno de 1906. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1937
p. 129.
422 WEBER, Max  apud  Bourdieu, P.  “Gênese e estrutura do campo religioso” in:  A Economia das Trocas
simbólicas p. 33.
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Gonçalo, que havia se convertido na PIB do Rio de Janeiro e, enviado para formação nos

EUA, é o primeiro brasileiro eleito para direção, sendo nomeado Vice-Presidente e membro

do Comitê  de Instrução e Edifícios.423

Aqui podemos observar a análise weberiana a respeito da reprodução do corpo de

especialistas: Weber  encontra  os meios  de correlacionar a  religião com a conservação da

ordem social, onde o conteúdo do discurso mítico se alia aos interesses dos que o produzem, o

difundem e o recebem. Ou seja, constrói-se um sistema de práticas religiosas como expressão

mais  ou  menos  transfigurada  de  estratégias  dos  diferentes  grupos  de  especialistas  em

competição pelo “monopólio da gestão dos bens de salvação”. Este corpo de “especialistas

religiosos socialmente reconhecidos, detentores de uma competência exclusiva, necessária à

produção ou reprodução de um corpus deliberadamente organizado de conhecimentos”.424

Contudo, no caso batista, devemos fazer uma ressalva, pois tal monopólio só pode ser

observado em relação ao controle interno de formação, mas nunca em relação ao controle

externo de  cunho governamental,  uma vez  que  um de  seus  princípios  é  justamente  o  da

separação entre Igreja e Estado.

2.3.3 Primeiros passos em direção a uma identidade batista brasileira

2.3.3.1 Divergências entre Missionários e Liderança nacional

Os  debates  internos  nos  dão  uma  demonstração  do  caráter  divergente  entre  as

lideranças,  mesmo nos temas-chave,  como a educação teológica.  Isso fica transparente na

análise das atas. Podemos notar as divergências entre a missão americana, tanto nas várias

divisões de igrejas que ocorreram ainda antes do primeiro decênio de fundação da missão no

Brasil,  como também em atas do Colégio e Seminário Batista no Rio de Janeiro, onde se

observa textualmente na Ata realizada em 22 de junho de 1909, na cidade do Recife, a carta

anexada  datada  de  26  de  abril  do  mesmo  ano,  com  severas  críticas  à  presidência  da

Instituição.

(...) após alguns meses como diretor do Colégio e Seminário, é impossível a minha
permanência pelas razões seguintes:
1) A pequena  empatia  com o  Presidente  da  Instituição.  Tentei  encontrar  na

423 Ata de 28.06.1909, STBSB.
424 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas - cap. 2 Gênese e Estrutura do Campo Religioso, p. 39.
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Instituição  uma  atmosfera,  tentei  ser  amigável,  mas  infelizmente  fui  tristemente
desapontado.  Primeiramente  fui  tratado  como  Irmão  e  Colega,  mas  após  como
empregado…
2) Tentei mais de uma vez participar dos planos internos da Instituição.  Tentei
fazê-lo  enxergar  as  diferenças,  participando  de  reuniões  regulares  para  discutir
interesses comuns da Instituição, seus planos de desenvolvimento, mas fui ignorado.
3) ...Nenhum homem pode trabalhar  em uma Instituição onde sua voz  não é
ouvida.
4) Estou  convencido  que  sob  a  atual  direção  o    Rio  Baptist  College  and
Seminary   está fadado ao fracasso.
5) ...A Presidência está tentando transportar um modelo de Colégio e Seminário
Americano, por cima dos costumes e tradições brasileiras...

Respeitosamente,
W.H.C.

Após discussões e dada a palavra ao Presidente para defender-se, foi votada uma
moção  para  aceitar  a  renúncia,  esta  foi  aceita,  lamentando  as  causas  que  a
precipitaram.425

A reprodução do modelo teológico era também algo presente entre missionários de

outras  denominações,  como  os  presbiterianos  que  dedicavam-se  “ao  treinamento  de  um

missionário com um modelo de educação teológica importado dos Estados Unidos”426, o que,

na opinião de estudiosos denominacionais posteriores, foi um erro.

O historiador Siepierski,  em uma análise sobre as origens  e  a preocupação com o

controle educacional nos Seminários Teológicos, afirma que notadamente um dos problemas

detectados  foi  também  um  palco  de  disputa  de  poder  entre  estrangeiros  e  nacionais,  e

Longuini Neto demonstra “como a educação teológica, como um braço do grande projeto

missionário […], era concebida de forma simplista, como um meio para produzir técnicos ou

especialistas em pastorado.”427 O surgimento de um movimento nacional, que se verificou

também em igrejas de Alagoas e da Bahia, teve reflexos também no campo da educação, que

tinha preocupações  com a formação de uma teologia autóctone,  e combatia  a dominação

estrangeira  nos  processos  decisórios.  “Os  brasileiros  estavam  decepcionados  com  o

pragmatismo e a fraqueza teológica trazida pelos missionários.”428 Verifica-se aqui a disputa

pelo espaço de produção das representações como um espaço de luta, conforme Chartier.

425 Ata do dia 22 de junho de 1909 Colégio e STBSB -RJ
426 SIPIERSKI,  Paulo.  Missionários  protestantes  estrangeiros  no  Brasil:  dos  primórdios  ao  congresso  do
Panamá. in: Missões e a igreja brasileira: perspectivas históricas. p. 56.
427 LONGUINI NETO, Luiz. Educação teológica contextualizada. São Paulo: Aste, Umesp, 1991. p. 17.
428 SIPIERSKI, Paulo. op. cit.. p. 61.
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2.3.3.2 Os batistas independentes na Bahia

Os primeiros sinais desse movimento de construção de uma identidade batista nacional

ocorreram a partir da missão batista, ao traduzir e adaptar suas práticas, no período proposto.

Talvez estas tentativas tenham sido um dos motivos para as primeiras divergências já

em 1898, nas Alagoas. Apesar de fundada em conjunto com a missão, a Igreja de Rio Largo

foi a primeira a declarar-se autônoma em relação aos missionários norte-americanos. Em 1905

foi a vez de Maceió, também nas Alagoas, ser dividida após a visita de pastores presbiterianos

que, segundo o relato do Missionário Ginsburg, “plantaram a semente do espírito jesuíta e

farisaico anti-maçônico”. Tais divergências só foram sanadas em 1910.429

Inicialmente,  podemos  considerar  que  houve  tentativas  de  adequação  do

protestantismo  como  um todo  à  cultura,  onde,  por  exemplo,  os  presbiterianos  foram os

primeiros  a  passar  por  tal  experiência.  Ainda  aqui  é  importante  entender  que  existiram

movimentos mais radicais que se expressaram em rupturas, como os grupos que logo se deram

conta  da  impossibilidade  de  conciliação  ou  adoção  integral  dessas  representações  de

religiosidade, e partiram conscientes para a construção de um  novo modelo, buscando afastar-

se da tradição importada.

Identificamos, nesse sentido, a primeira ruptura mais significativa que se deu entre um

grupo de batistas no norte do país, com a denominação batista em Belém do Pará, formando o

que se tornou posteriormente o grande rival do protestantismo tradicional, o pentecostalismo.430

Porém, em outro movimento, cujas raízes remontam ao ano de 1905, na cidade de

Salvador, vai surgir a Missão Batista Independente, primeiramente com a fundação da Igreja

Batista do Garcia, que nas próprias justificativas de surgimento descreve que isso se deve ao

repúdio “à ingerência norte-americana no âmbito eclesiástico”. Por isso, “os independentes se

propuseram à construção do setor batista nacional, o que vai contribuir, pelo menos no âmbito

429 CRABTREE, op. cit. p. 235.
430 Após a chegada de missionários suecos que haviam recentemente se estabelecido, surge dentre os membros
que  frequentavam  aquela  igreja,  um novo  movimento  que  se  tornará  desde  este  período  a  chave  para  a
compreensão  do  modo  mais  popular  de  cristianismo,  em  especial  vivenciado  pelas  classes  populares,  o
pentecostalismo. Praticamente no mesmo momento este movimento se expande entre os membros de várias
igrejas tradicionais nos EUA, e aqui leva ao surgimento da maior igreja evangélica pentecostal, a Assembleia de
Deus, que, no entanto, não preserva as características básicas da denominação batista, como a eleição para os
cargos, sendo o poder centralizado entre as famílias de maior destaque em termos financeiros e membros que
possuem uma melhor qualificação, dons carismáticos, isto é, “dons espirituais” conforme descritos no livro de
Coríntios, resgatando tradições da igreja do período apostólico.
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teórico,  a  uma  maior  aproximação  dos  problemas  político-sociais  brasileiros”,431 e,  nas

palavras  de  um  dos  líderes  do  movimento,  Pedro  Borges,  a  proposta  era  para  que  “se

eliminasse do nosso meio o pastorado estrangeiro, para ver se assim terminava a questão em

paz.”432

Não ferindo qualquer princípio, mas ao contrário, reafirmando princípios basilares da

autonomia da igreja local e da liberdade de consciência e, num ponto específico, antecipando

problemas que só seriam verificados mais tarde no âmbito ampliado da democracia,  com

respeito  às  minorias,  porque  eram  minorias  alijadas  do  processo  democrático  interno,  e

segundo alegam, tolhidas na participação geral da comunidade batista em questão. Esta nova

vivência dos batistas foi amplamente analisada, e nos dá conta que além de romper com o

domínio  dos  missionários  em  termos  de  status  denominacional,  como  fruto  de  uma

dissidência minoritária, havia constatado também que a missão havia se tornado conservadora

no “comportamento doutrinário e social.”433

O 1º estatuto vai firmar que:

Afirma a independência de uma igreja, em matéria de governo, de outra  qualquer
neste país ou em qualquer parte do universo, unida porém em Espírito, a todos que,
na pureza do mesmo ideal, se aparentam a realizar o mesmo desígnio que a anima –
a evangelização da humanidade.434

Na sua primeira ata, do dia 7 de maio de 1910, fica registrado que:

Reuniu-se um grupo de membros em plena comunhão com a Egreja  Baptista  da
Bahia,  … é discutida a aceitação de três membros da Rua do Aljube com Carta
demissória da egreja, em na Casa da Ir. Cecília,  … com o fim de fundar a Egreja
Evangélica... Por convite do Ir. Pedro Borges ocupou a cadeira de moderador o Rev.
Ernesto Marques, depois do que se deu por aberta a sessão que foi secretariada pelo
ir. Júlio César,... depois do que por proposta prontamente favorecida, foi à votação
para receber-se os três membros... sendo aceitos por unanimidade.... Ir. Pedro Borges
tomou a palavra e sendo favorável por um dos irmãos, que fosse organizada com 23
membros presentes. Posta em votação, todos unanimemente ficam de pé em sinal de
aprovação.
Em seguida, o Ir. José Pereira Lima, propôs, sendo favorecido por outro Ir. que a
igreja  aceitasse  o  Rev.  Ernesto  Marques  para  seu  Pastor.  Levada  a  proposta  à
votação,  todos  levantaram em sinal  de  aprovação  e  o  referido  Ir.  Rev.  Marques
agradeceu,.. prometendo fazer.

Nessa  mesma  sessão  procede-se  a  eleição  da  diretoria,  evidenciando  a  prática

431 Silva, Elizete  A Missão Batista Independente – uma alternativa nacional, Salvador: UFBA, 1982. p. II.
432 Livro de Atas da PIB-BA, n. 2; ata 568. apud Silva, E. id.. p. 141.
433 Id., id..
434 Estatuto da Igreja Batista do Garcia, 08 de fevereiro de 1911.
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democrática:

…procede-se  em  seguida  por  escrutínio  secreto,  a  eleição  para  os  oficiais  da
Igreja...o seguinte resultado:
Para 1º Secretário:
Júlio César de Souza: 17 votos,
Catarina Marques Perera: 2 votos
Alfredo...: 2 votos
Pedro Borges: 2 votos
Sendo eleito Júlio César de Souza.
Para 2ª Secretaria  
…Foi eleita Catarina com 10 votos
Para Tesoureiro:
…sendo eleito Zacarias do Amaral
Para Procurador:
…Por  se  ter  verificado  igual  votação  (entre  3  membros),  Leôncio,  Brandão  e
Alfredo, a igreja decidiu a favor do 2º para Procurador.
Em seguida foram proclamados e empossados pelo Pr.  Rev. Ernesto Marques,  os
eleitos. O mesmo Rev... escolheu para seus substitutos: em 1º Lugar o evangelista
Pedro  Borges  e  em  2º  Lugar  Catarina  Marques  Pereira,  sendo  aprovado  por
unanimidade... encerrando a sessão às 2hras, com oração.                                       

                                                          O secretário Júlio César435   

Isso  demonstra  claramente  o  exercício  da  democracia  interna.  Outro  importante

documento que revela os motivos e projetos do movimento em suas origens diz respeito ao

Protesto encaminhado em 02.08.1910 à Igreja Batista, à rua Dr. J.J. Seabra.

Nós abaixo assinados, membros em plena comunhão desta igreja tendo em vista a
necessidade de, uma vez por todas, terminassem as inobservâncias do governo desta
igreja.... passam a relacionar tais inobservâncias com relação aos estatutos, regras de
fé da igreja, seus governos e pacto solenemente jurados, e com relação à prática do
batismo “tal como administra a igreja batista, como única forma de agremiação na
mesma” .
resolvemos todos unidos em um só sentimento,  a  bem da conservação da  nossa
origem e governo da igreja, atualmente decaído de sua forma democrática, levantar
bem, alto o presente protesto contra o abuso praticado pela... maioria... pelo fato de
sentirem-se injuriados e ofendidos nas nossas consciências,  para organizarmo-nos
em igreja conforme a moda da mesma origem436

A  reivindicação  básica  dos  batistas  independentes  é  que  os  missionários  não

observavam  na  prática  o  que  eles  mesmos  haviam  ensinado  como  princípios  batistas:

democracia e autonomia. Isso suscita, além desse questionamento, um problema que vem a

ser o de uma minoria dentro da minoria, a falta de representação da minoria, que acontecia

sempre que não houvesse acordo com a maioria para representação dos cargos e posições. A

questão da representação do grupo minoritário remete a um mesmo dilema das democracias

435 Ata da Igreja Batista do Garcia, 07 de maio de 1910
436 Refere-se aqui à Primeira Igreja Batista do Brasil, fundada pelos missionários, Bagby, Taylor e pelo ex-padre
Teixeira: Documento encontrado nos arquivos da Igreja Batista do Garcia. Pasta de documentos avulsos.
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modernas  como  um  todo,  pois  verifica-se  aqui  a  antecipação  de  questionamentos  hoje

amplamente percebidos.

2.3.4 Os Batistas, suas expectativas e receptividade à república brasileira

Aqui mais uma vez se evidencia a questão sempre presente da incompreensão cultural

(etnocentrismo batista)  e  a  temática  do  projeto  modernizador  das  democracias  modernas,

marcada pelo traço de superioridade, os universais na cultura e instituições políticas e sociais.

Outra temática relevante aqui é a percepção de diálogo e afinidade dos discursos religioso e

político, a partir da intertextualidade e extratextualidade presentes na análise do discurso.

Para  o  enfoque  da  tradição  religiosa  batista  no  contexto  brasileiro,  nosso  ponto  de

partida é pensar que houve a importação deste imaginário religioso da mesma maneira como

José Murilo de Carvalho afirma que houve a importação do imaginário político, na medida em

que há influência de valores norte-americanos no processo de construção da república. 437

Partindo da noção de que o imaginário está submetido à dinâmica social  e por isso

reestrutura-se,438 é possível verificar os desdobramentos e ressignificações do próprio ideário

batista nos dois ambientes e contextos. Enquanto nos EUA a organização social pode ser vista

como  precedendo  a  organização  política,  pois  há  uma  cultura  do  self-government e

compartilham  os  sentimentos  de  interesses  coletivos,  no  Brasil  a  realidade  é  inversa,  a

organização política precede a social, os cidadãos partilham interesses particulares, e não há

interesse nacional, segundo o pensamento político na Primeira República. Como Assis Brasil

e José de Alencar: “não há opinião pública, pois não há povo”.

Sendo assim, coloca-se o problema da representação, pois as instituições republicanas

ainda estão por serem construídas, e a tradição que se perpetua é a do estado patrimonial.

Sérgio Buarque e Oliveira Viana concordam na análise de tal contexto – a democracia não

nasce das práticas, das relações sociais, mas é um elemento externo439.

Outra leitura desse descompasso é a de Oliveira Viana ao falar do idealismo republicano:

“pretendendo  instituir  entre  nós  um regime  de  opinião,  constituintes  republicanos  foram

vítimas inconscientes de uma grande ilusão.  O edifício que construíram, de tão majestosa

437 Formação das Almas. SP: Cia das Letras.
438 Cf.  MENESES,  Ulpiano  B.  de.  A História,  cativa  da  memória e  D'ASSUMPÇÃO, José.  História  do
imaginário.
439 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil e OLIVEIRA VIANA, O Idealismo da Constituição.
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fachada, não se assenta, como se vê, sobre alicerces de realidade; assenta-se sobre ficções - e

nada mais.”440

Possivelmente,  esta tenha sido a posição contraditória que os primeiros missionários

batistas se viram obrigados a encarar, o que justifica em grande parte a necessidade de realizar

ajustes em seu ideário político-religioso. Por isso o espaço da experiência democrática fica

apenas  circunscrito  aos  limites  internos  das  comunidades;  ainda  mais,  foi  o  espaço  de

possibilidade do exercício de práticas democráticas mais concreta na sociedade civil, quando

esta ainda não passava de especulação. Esta é uma das hipóteses que a pesquisa pretendeu

demonstrar. Embora existisse afinidade entre o imaginário político e religioso, as práticas se

distanciam  dos  mesmos  em  função  de  uma  conjuntura  histórica.  Como  bem  sinaliza

Cavalcante,  havia  “dissonância  entre  a  visão  trazida  pelas  missões  norte-americanas  e  o

mundo em que vivem seus convertidos.”441

Os Batistas nos Primórdios da República

Os missionários batistas, desde seus primeiros contatos, imaginaram o Brasil como um

lugar de possibilidade de perpetuação de seu modus vivendi, e tal expectativa se ampliou com

a instauração da república brasileira. Dessa forma, a representação da imagem da república

dos  EUA para  os  missionários  norte-americanos  é  a  mesma  transferida  para  a  república

brasileira. Uma vez que os princípios eram os mesmos, esperavam que os resultados também

deveriam ser os mesmos obtidos na sua pátria, mas aos poucos reconhecem a distância entre

as  duas  realidades  e  passam  a  distinguir  as  experiências  republicanas,  contudo,  não

abandonam as  expectativas  com relação  à  possibilidade  de  consolidação  de  uma  grande

república:

O ano de 1889 foi histórico para a pátria e para os evangélicos.  O estabelecimento
da República muito contribuiu para a causa evangélica. A separação entre Igreja e
Estado e a plena liberdade de culto, o que anteriormente, apenas tolerado, passaram
a ser oficialmente considerados.
Segue dizendo que  “os princípios democráticos  que agitavam a Europa desde a
queda  da  Bastilha  exerciam  a  sua  influência  em  toda  a  América  do  Sul.  A
independência das colônias norte-americanas e seu governo republicano despertaram
a imaginação e a esperança do povo brasileiro desde o martírio de Tiradentes442.

440 OLIVEIRA VIANA, p. 112-113
441 H.B. Cavalcante, p. 63
442 CRABTREE, A.B. Op. Cit. p. 89
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Sentem-se, de certo modo, partícipes do processo, ao se identificarem  com  os valores

da  república  e  democráticos: “não  querendo  acentuar  a  influência  do  evangelho  na

liberalização dos ideais do povo não podemos deixar de reconhecer a contribuição, embora

humilde, para o movimento liberal que levedara a massa do povo por alguns anos.”443

Cita ainda que muitos católicos liberais e maçons que estavam no poder eram campeões

da liberdade política e religiosa. Afirma ainda que a grande vendagem de Bíblias exerceu sua

influência.  Ainda,  que  as  perseguições  e  queimas  de  Bíblias  em  vários  locais  do  país

influenciaram os espíritos liberais.

Tendo iniciado o movimento para a  liberdade,  Deodoro e seus conselheiros não
hesitaram em levá-lo a cabo. A resolução seguinte depois da separação entre a Igreja
e o Estado, abriu os cemitérios a todos e instituiu o casamento civil.  Quando o
Senado se reuniu, o velho General  Deodoro foi  eleito  Presidente e o Congresso
aprovou suas reformas.444

Uma expectativa bastante significativa, refletida nos momentos de cogitação de revisão

da Constituição, é com a questão da consolidação da Constituição, sugerindo que esperassem

mesmo que isso levasse algum tempo, que ela daria seus frutos:

O caso da revisão da constituição republicana do Brazil está subindo de ponto entre
os políticos afeiçoados e desafeiçoados fazendo assim dois grandes partidos. O que
porém não resta dúvida é que a constituição tal qual se acha ainda não foi cumprida
para que assim ficasse provada a sua nulidade. Uma coisa que também não resta
dúvida, é que, quem mais lucta pela revisão é a facção jesuíta que deseja novamente
o Estado aliado à egreja; e quem sabe? A restauração da monarchia ou de um déspota
tirado dentre os seus sequazes.(sic.)445

Encontramos  em dois  relatos  referências  a  um contato  mais  direto  do missionário

Bagby com lideranças republicanas. O primeiro, escrito por Crabtree, missionário e amigo

pessoal  de Bagby.  Aristides  Lobo,  fundador em 1870 do Jornal  A República,  e  após  isso

Deputado Constituinte e Senador, visitou dias antes da Proclamação da República e conversou

prolongadamente sobre a Constituição da América do Norte, separação entre igreja e Estado,

liberdade religiosa e assuntos semelhantes com Dr. Bagby.446

E nas palavras da própria filha do Pastor a cena foi assim reconstruída:

443 CRABTREE, A.B. Op. Cit. p. 44.
444 HARRISON, H. B. Os Bagby do Brasil. Rio de Janeiro: Juerp. p. 47
445 O Jornal Baptista. Fev. 1902. 7ª ed, p.03
446 CRABTREE, A. B. Op. Cit. pp. 89 e 90.
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Aristides Lobo, que veio a ser Secretário de Interior, recorreu a papai, nas
vésperas  do  estabelecimento  da  República,  e  conversaram  longamente  a
respeito  da  Constituição  dos  Estados  Unidos.  Lobo  fez  uma  cópia  da
constituição americana fornecida por papai, e foi assim que a liberdade de
consciência  veio  a  fazer  parte  da  Constituição  da  Nova  República.  Essa
cláusula ainda voga447

Em outra circunstância, evidências de tais contatos: Quintino Bocaiuva, defensor da

liberdade de consciência, referindo-se a Bagby e aos evangélicos com os quais mantinha bons

relacionamentos,  declara:  “As palavras desses homens enraizaram em solo brasileiro onde

quer que caiam. Outrossim, o catedrático da USP, Maurer, reconhece a influência em todo

pensamento  e  vida  do  jurista  Rui  Barbosa,  os  traços  de  uma  profunda  influência  cristã

evangélica que transpira de quase todas as suas páginas.”448

No  entanto,  Silva449 lança  sérias  dúvidas  a  respeito  da  influência  de  Bagby  na

República brasileira, apesar do contato, devido ao absenteísmo político dos missionários e das

primeiras  comunidades  batistas  brasileiras.  Quanto a  Rui  Barbosa,  também afirma que as

fontes indicam que o mesmo nunca se converteu ao protestantismo, era apenas um apreciador.

Essa afinidade entre os missionários e as lideranças republicanas pode ser explicada

não somente pela aproximação das ideias republicanas norte-americanas, como também pela

aproximação via  maçonaria,  já  que  alguns  desses  missionários  eram também maçons,  de

quem obtiveram um significativo apoio nas questões de perseguição religiosa nos primórdios

do protestantismo no Brasil.

É importante destacar o evento da Proclamação da República no Brasil a partir da ótica

da esposa de um dos missionários, em que ressalta a “dignidade da revolução” por não haver

derramamento de sangue e ter ocorrido de forma relâmpago e em harmonia. Assim, numa

carta enviada ao Jornal da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, em 14 de dezembro

de 1889, Kate Taylor explica o significado da mudança de regime:

Nossos queridos leitores já  sabem dos eventos incandescentes na terra do
Cruzeiro do Sul [...] Nunca foi realizada tão dignamente uma revolução, sem
violência e sem derramamento de sangue. O governo duma nação poderosa
mudou dentro duma hora com perfeita paz e harmonia [...]  esperamos em
breve a separação da igreja e do Estado, a liberdade religiosa, secularização
dos cemitérios, casamento civil e outras reformas. A polícia se acha em toda
parte prendendo transgressores da ordem [...] Antigamente o populacho podia

447 HARRISON, H. B. Op. Cit. p. 47.
448 Id. id.
449SILVA, E. Cidadãos de outra pátria: anglicanos e batistas na Bahia. (tese)
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apedrejar  nossas casas de culto,  abusar  dos nossos membros nas ruas e a
polícia estava sempre convenientemente ausente.

Destacamos ainda a confiança no regime republicano para a instauração de uma ordem

mais justa, guardiã das liberdades, sob os valores expressos do liberalismo, com liberdade

religiosa garantida pelo princípio de separação entre igreja e Estado e civis.

Sobre a Proclamação da República ainda, A. B. Crabtree reconhece que a maçonaria e

o positivismo exerceram influência considerável, e que esta foi na verdade uma combinação

de forças mundiais e continentais. 

Nesta mesma data, o artigo intitulado Os Sete Grandes Inimigos da Pátria aborda que

entre estes se encontram a falsidade, que é um dos grandes inimigos do espírito humano, a

falsidade na família, a falsidade na sociedade e a falsidade na política.450 Porém, o otimismo

inicial logo se arrefece, e num artigo publicado com destaque em sua primeira página, sobre o

aniversário da Constituição da República,  O Jornal Batista  reproduz uma crítica, citando o

texto  Gygantes e pigmeus,  que veio a público quando da comemoração do aniversário da

Constituição, e foi publicado no jornal  O Paiz, que tinha como Chefe de Redação Quintino

Bocaiuva, e era considerado o jornal de maior tiragem da América Latina:

Quando  em nosso  número  passado  nos  referimos  numa  pequena  nota  ao  pacto
fundamental de República brasileira, nem de leve nos tinha passado pela mente que
estava proximo o dia do anniversário da sua promulgação.  Esse dia passou-se,  e
como já era de esperar passou-se tão silenciosamente como se nada de notório se
tivesse  em  um  tal  dia,  como  se  o  mais  importante  acontecimento  da  historia
republicana brasileira se não tivesse dado ne’lla.

Tal não devia ser, porém assim foi bem a contragosto daqueles que denotadamente se
debateram pelo advento do regime republicano. Daqueles que sonharam encontrar
nos capítulos da nossa libérrima e bem elaborada constituição as bases de uma pátria
grande e  forte;  um mar  límpido  e  bonançoso  através  do  qual  a  barca  da  nação
navegaria sem perigo aos remos o patriotismo dos seus filhos.

O articulista continua comentando o artigo político,  embora enfatize a prioridade da

missão religiosa:

Nossa missão, já o temos dito muitas vezes, não é politica mas sim religião, nossa
missão é,  principalmente,  guiar  os homens a Christo Jesus o Salvador  de nossas
almas,  porém não  podemos  ficar  de  todo  estranho  aos  acontecimentos  que  nos
redeiam sem chair na censura da parabola do Senhor quando compara os que assim
fazem aos meninos que assentados na praça não bailam quando os outros cantam
nem choram quando os outros choram.

450 Id., id. p. 3.
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Dissemos nós na nota já citada que a Constituição tal qual se acha ainda não foi
sufficientemente cumprida para que ficasse patente a sua nulidade. Em apoio dessa
nossa opinão podemos hoje apresentar um testemunho valioso e insuspeito. O Paiz,
órgão  que  se  pode  chamar  atalaia,  jornal  que  muitíssimo  concorreu  para  o  seu
advento,  fallando  sobre  esta  data  e  depois  de  ter  analisado  a  Constituição
Republicana  desde  que  começou  em  vigor,  sua  estrutura,  sua  aplicação  só  e
comparada a outra semelhante, e finalmente seus effeitos assim conclue seu brilhante
editorial que acha subordinado ao título: Gygantes e Pygmeus:
“Decididamente ella estava muito acima dos que receberam o encargo de a pôr em
pratica. Proffanaram-na, e emquanto os violadores ficam impunes é sobre ella que
caem, injustamente, as vozes da exploração nacional. Edificio delineado por gigantes
e cuja construção foi confiada a pygmeus...”.

Cumpramos com sinceridade a Constituição, respeitemos as leis,  sejamos honestos
para com o governo, e o governo por sua vez para com o povo, e nós veremos como
as coisas mudam de figura.451[sic]

Segundo o pesquisador batista Azevedo, ao analisar o pensamento social e político a

partir d'O Jornal Batista, destaca a análise de Werneck Sodré: “a República era uma cômoda

ficção”, comentada por um colunista que publica no jornal Batista, corroborando com a ideia

de que “vivemos mais sob uma oligarquia que sob uma república democratizada”, e já em

1908 afirma que “a República não tem correspondido aos seus compromissos, pelo que o

povo, sobrecarregado de impostos, mais que no tempo da monarquia, […] não está satisfeito.”

Mas, ainda em 1902, quando já se falava em reforma da constituição, “o editorialista comenta

que é cedo para se pensar em sua reforma, pois nem houve tempo de provar sua nulidade”.

Outro ponto que Azevedo destacou  foi a opinião contrária à intervenção do Congresso

na  Câmara  do  Distrito  Federal,  em  1910,  que  para  o  articulista  era  uma  adaptação  da

Constituição aos povos latinos. Neste mesmo ano, a Revolta da Chibata foi alvo de matéria

que classificou a situação como vexatória.

A falta de verbas para o recenseamento também foi alvo de crítica do jornal, segundo o

mesmo autor. A riqueza do solo e potencial agrícola, e a consequente preocupação com a

infraestrutura para escoamento da produção, em especial a expansão da malha ferroviária e a

precariedade  do  transporte  marítimo,  é  alvo  de  comentários  e  matérias  desde  a  primeira

década.452

Um outro relato do interesse e participação em questão social dos batistas no Rio de

Janeiro: A cidade do Rio de Janeiro contava então com cerca de 600.000 habitantes, e uma das

principais  atividades  da  Igreja  era  a  ajuda  aos  mais  carentes.  “Por  conta  da  Revolta  da

451 O Jornal Batista. 24 de fevereiro de 1902, 8ª ed., p. 1.
452 AZEVEDO, Israel Belo de. A Palavra Marcada: um estudo sobre a teologia política dos batistas brasileiros
de 1901 a 1964. Rio de Janeiro: STBSB, 1983. p. 89.
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Armada, ainda em 1893”, que gerou ações militares entre Exército e Marinha, culminando

com a transferência por quase dez anos da capital fluminense para Petrópolis, foi retirada uma

boa oferta da Caixa dos Pobres, para atender membros em dificuldades da congregação de

Niterói.453

Sobre a liberdade de consciência e de  expressão: vários textos publicados no Órgão

oficial da Convenção Batista, O Jornal Batista, tentam argumentar a favor de seus chamados

princípios basilares.

Finalmente, os baptistas são intransigentes defensores da liberdade de consciência
em natureza religiosa. Creem que qualquer homem é competente para chegar a Deus
sem intercessão de outro homem, ou expurgo por meio de ritos cerimoniais.
Cada qual  tem o direito  de adorar e servir  a  Deus segundo os  ditames de sua
consciência, ou o seu modo de entender, sem ter de dar conta disso a alguém.
Por isso os Baptistas são completamente infensos a uma religião de Estado, qualquer
que ella seja, mesmo evangélica. Subvenções do Estado não aceitam, nem dão votos
para que outras  seitas a  acceitem por considerarem isso flagrante violação desse
eterno princípio.

Ao comentar sobre o “Systema Educacional Baptista”, cita que, como “Alexandre o

grande  plantou  colônias  em  pontos  estratégicos,  vamos  também  estabelecer  fortalezas

evangélicas para guardar o terreno conquistado”.  E prossegue mais adiante afirmando que

“esta  organização  se  acha  em  perfeita  harmonia  com  os  princípios  Baptistas  de

independência”,  referindo-se à independência em relação ao Estado.

Em 1900, o jornal  Echo da Verdade,  fundado em 1884 por Entzminger na cidade de

Salvador, e levado para Recife, foi transferido para o Rio de Janeiro, permanecendo este como

“director  e  redactor”  do  que  veio  a  ser  posteriormente  O  Jornal  Baptista,  numa  clara

estratégia de mudança do foco, direcionando o trabalho para a então Capital.

É  como  redator  de  O  Jornal  Baptista que  cria  a  coluna  Actualidades,  que

posteriormente tem seu nome mudado para Cousas Correntes, onde dá destaque a notícias e

fatos ocorridos em vários pontos do globo e tece breves comentários, que Entzminger, na

coluna, abre espaço para a notícia sobre a compra pela Marinha dos Estados Unidos de mais

um contratorpedeiro, o que a faz a segunda marinha mais poderosa do mundo, só perdendo

para a Marinha Real,  e arremata com uma crítica e favorável  à ampliação dos gastos em

educação :

453 AZEVEDO, Israel Belo de.  Coluna e Firmeza da verdade - História da PIB do Rio de Janeiro.  RJ: PIB,
1988. p.



191

Quando as  nações aprenderem a lição  econômica que  é  mais  barato fazer  bons
cidadãos  dando  educação  às  crianças  que  prisão  aos  maus,  terão  dado  passos
gigantescos  para  fora  da  criminologia.  Se  os  governos  gastassem por  anno  em
Jardins de Infância o mesmo que gastam em navios de guerra, certamente seriam
mais recompensados.454

Apesar  de  a  maioria  dos  pesquisadores  enfatizarem o  discurso  liberal  presente  na

denominação batista, em sua extensa pesquisa sobre a opinião política  publicada no órgão

oficial  da  denominação,  O Jornal  Batista,  Israel  Belo  de  Azevedo455 identifica  algumas

posições divergentes, principalmente até o fim da primeira década de existência.

Em matéria  publicada em 1910 está  que  “os  espíritos  liberais  e  democráticos  não

podem deixar de ver com bons olhos a formação de sociedades operárias de resistência contra

a vil exploração do industrialismo”, e reclama por condições de trabalho adequadas.456

No jornal discutem-se as tendências políticas dominantes na época, mas o autor do

estudo atribui este posicionamento muito mais ao caráter pessoal da direção de Entzminger.

Publicando diferentes opiniões, o jornal vai desde uma série de artigos entre agosto e

setembro de 1904 intitulados “O Christo Socialista”, que traduzidos do italiano, dão ênfase à

transformação do indivíduo  como chave para  a  transformação total  da  sociedade,  porém,

admite a certa altura que “Cristo não só foi socialista, como o verdadeiro socialismo depende

d'Elle”, e cita os textos de Jo. 10: 16 e II Cor. 3: 7 como provas desse fato.457

Nesta mesma data, o artigo intitulado Os Sete Grandes Inimigos da Pátria, aborda que

entre estes encontra-se a falsidade, que é um dos grandes inimigos do espírito humano, a

falsidade na família, a falsidade na sociedade e a falsidade na política.458

O Jornal não se furta a comentar sobre hábitos sociais e polêmicas ocorridas no país e

no mundo.  Em uma nota na coluna  Cousas Correntes, se posiciona sobre a igualdade de

gêneros,  mesmo ironizando às vezes  o movimento feminista,  às vezes  rejubila-se com as

conquistas das mulheres na sociedade:

“Telegrama de Berlim comunica a execução da envenenadora Scholtz. Às vezes as
mulheres escapam da justiça simplesmente por serem mulheres, mas a justiça deve
ser igual para todos, sem atenção a sexos ou posição.”459

454  07/07/1908 p. 1.
455 AZEVEDO, I. B. Op. cit.
456 Id., id. p. 122.
457 O Jornal Batista. 10.09.1904, p. 3.
458 Id., id. p. 3.
459 O Jornal Baptista. 07.05.1908 p. 1.
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 Em outro trecho o Jornal faz uma crítica direta ao “hábito carioca” de se cobrar mais

caro dos turistas. Fala de um grupo argentino que pagou 70 libras por um jantar e que “o

funcionário do restaurante se revelou uma autêntica planta carnívora”.

 

2.4  SER  BATISTA OU  BRASILEIRO?  TENTATIVAS  DE  CONSTRUÇÃO  DE  UMA

IDENTIDADE BATISTA BRASILEIRA.

 Até o presente momento, nos concentramos em destacar a atuação do protestantismo

em sua versão batista, seus métodos para inserir-se no novo contexto, utilizando estratégias de

missão, dentre as quais se destaca primordialmente a educação, visando atuar na sociedade

brasileira,  ao  mesmo  tempo  em  que  procuramos  reconhecer  o  ideário  transplantado  e

assimilado pelas primeiras comunidades batistas brasileiras.

Aqui optamos por abordar a situação inversa, a atuação da realidade brasileira sobre a

denominação batista, imprimindo assim características singulares ou mesmo ênfases novas às

marcas do ideário democrático batista, buscando delinear o perfil de uma identidade batista

brasileira e seus sinais distintivos. Os meios para isso devem ser definidos a partir de dois

elementos: a análise crítica da realidade e de como se deu a dinâmica de desenvolvimento do

ideário batista partícipe dessa nova realidade histórica, para então perceber os primeiros sinais

e indícios no sentido de construção de um projeto alternativo à identidade batista importada

nesta fase inicial.

Para tanto, buscamos em nossa linha de pensamento descobrir em quais aspectos e em

que medida os  batistas  brasileiros  são descendentes  diretos  dos  batistas  norte-americanos,

como fiéis guardiões dessa tradição ou, se ao se inserir no universo multicultural brasileiro,

contextualizaram-na tornando-se, no máximo, herdeiros indiretos desta tradição.

Na questão que nos interessa, procuramos reconhecer nesta missão a permanência ou

não de traços recorrentes da herança radical, além do ideário iluminista, que esteve presente

nos seus primórdios como um dos projetos encontrados no contexto dos EUA nos séculos

XVII-XVIII,  ou  se  o  mesmo desapareceu,  cedendo  lugar  apenas  para  o  projeto  religioso

derivado do reavivamento e enquanto versão religiosa do liberalismo, ou ainda se assumiu

outras  formas  ao  inserir-se  no  Brasil.  Portanto,  o  direcionamento  que  procuramos  dar  ao

presente  estudo  do ideário  da  democracia  batista  nos  levou  a  refletir  sobre  os  princípios
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fundantes da democracia batista de autogoverno, o individualismo e liberdade de consciência

e  o  princípio  de  separação  entre  Igreja  e  Estado  adotados  pela  denominação  batista  e

recebidos  como  legado  da  missão  do  sul  dos  EUA,  com vistas  a  detectar  uma  possível

identidade batista brasileira e seus sinais distintivos.

Fica então a questão: Ser batista ou brasileiro?

Este dilema sempre esteve presente entre os batistas brasileiros quando se pensa numa

identidade denominacional autêntica. A postura dos primeiros batistas foi de aceitação total

do modelo proposto pelos missionários, o que implicava em repúdio pela cultura brasileira,

que segundo a visão dos mesmos, era “pejada de superstições e pouco racional”. Portanto, ser

protestante no Brasil significava negar suas raízes culturais e adequar-se a esse protestantismo

alienígena.     

Optou-se  posteriormente  por  um  acordo  de  acomodação  em  relação  à  cultura,

enquanto minoria religiosa que passa a buscar reconhecimento geral, o que não eliminou seu

repúdio aos sinais mais pujantes da cultura nacional caracterizada como uma “religiosidade

estrondosa”,  longe  dos  modelos  que  lhes  foram legados  e  de  uma relação amistosa,  não

estabelecendo um contato efetivo entre cultura brasileira e protestantismo em seu viés batista,

adotando um olhar de desconfiança para com os traços mais exuberantes, o que ficou evidente

com as descrições contidas no relatório elaborado para a Junta de Richmond, que qualificava a

cultura local como “pagã”, dentre outros episódios já ressaltados. Por isso apenas abraçou

uma posição  de  respeito  que  lhe  garantiu  uma  convivência  nos  termos  da  tolerância,  na

melhor das hipóteses.

Aparentemente os batistas brasileiros, ao se apropriarem do novo sistema simbólico

apresentado  pelos  norte-americanos,  passam  a  reproduzi-lo  tanto  no  discurso  como  nas

práticas,  pensando  não o  ter  modificado,  o  que  se  deduz  da  reprodução do discurso  nas

representações  construídas  em  torno  de  seu  próprio  sistema  religioso  e  do  vigente  na

sociedade  brasileira  (catolicismo  conservador);  o  que  nos  faz  reportar  ao  conceito  de

representação de Roger Chartier, associado à construção de imagens a respeito de si mesmo

ou acerca do outro, e ressalta uma razão mais ampla presente neste fenômeno, de que “as

percepções  do social  não são de forma nenhuma neutras,  produzem estratégias  e  práticas

sociais”,  que por  sua vez se traduzem em embates  de representações visando impor seus

valores e concepções,460 ou seja, ocorre uma verdadeira disputa no campo simbólico quando

460 CHARTIER, R. História Cultural: entre práticas e representações. p. 17.
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da instalação da  nova  versão  de  religiosidade,  envolvendo  vários  interesses,  inclusive  de

classes, para além dos interesses estritamente religiosos.   

 No entanto, quanto à ideia de reprodução na íntegra das representações batistas,  fica

claro que a experiência destas no contexto brasileiro demonstram certo distanciamento da

matriz recebida, o que se evidencia quando comparadas com as práticas das comunidades

batistas  dos  EUA.  No Brasil  nota-se  a  falta  de  registro  do  engajamento  nos  temas  mais

polêmicos de nossa sociedade, escassos pronunciamentos e até mesmo ausência de debates

internos, ao contrário do ocorrido entre este grupo nos EUA, onde verifica-se significativo

número de relatos de envolvimento e maior correspondência entre os princípios e práticas.

Este fato se evidencia nas diversas fontes apresentadas ao longo deste estudo, onde se verifica

a adoção de um discurso que não corresponde às práticas, como por exemplo, os princípios de

autonomia e de sua interpretação singular a respeito da separação entre igreja e Estado, onde

há uma confusão entre a mesma prática e a omissão em termos de atuação política, conforme

visto no capítulo anterior, com relação aos principais acontecimentos do período analisado,

com referências  à  participação  na  luta  pela  independência,  posicionamento  em relação  à

escravidão, e participação ativa no processo de  instalação da República, com destaque  na

elaboração da  1ª emenda à Constituição.

Quanto  aos  batistas  brasileiros,  em alguma  medida,  invertem o  sistema  que  lhes  é

proposto em pontos que não comprometem sua estrutura identitária, dando novas ênfases –

temos o exemplo do princípio da liberdade de consciência, separação entre igreja e Estado,

autonomia  da  igreja  local,  segundo  apresentado  acima  -  mesmo  que  involuntariamente,

adaptando-o, mantendo assim as semelhanças, o que é possível vislumbrar somente em uma

perspectiva comparativa de análise.

Ao  mesmo  tempo,  porém,  devemos  levar  em  consideração  que  representações

específicas de um grupo são, segundo Chartier, “verdadeiras instituições sociais na forma de

categorias mentais e de representações coletivas”, visando demarcar os limites de sua própria

organização social. Assim o autor considera estas representações como:

[...]  matrizes de discursos e  de práticas  diferenciadas - mesmo as  representações
coletivas mais elevadas só têm uma existência, isto é e só o são verdadeiramente a
partir do momento em que comandam atos - que têm por objetivo a construção do
mundo social e como tal a definição contraditória das identidades - tanto a dos outros
como a sua.461

461 CHARTIER, R. Op. cit.p. 18.
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Esta interpretação explica melhor o fato de reconhecermos práticas diferenciadas na

identidade batista  brasileira.  Verificamos este fenômeno quando levamos em consideração

aspectos fundamentais do ideário da democracia batista já assinalados.

Como  ficou  constatado,  o  padrão  do  exercício  do  princípio  da  liberdade  de

consciência,  que  caracterizou-se  por  ser  estritamente  exercido  nos  domínios  da  liberdade

religiosa, mais especificamente na esfera da salvação individual, não extrapolando para outros

domínios da vida social e política, diferentemente do que ocorreu nos EUA. Dessa forma, em

especial o princípio da liberdade de consciência e a democracia ficam em parte “prejudicados”

em seu sentido primordial, ou visto sob a ótica que procuramos interpretar o fenômeno: trata-

se da versão brasileira da identidade batista, como comentado acima.

 Esta atitude adotada pelas comunidades batistas no Brasil, antes de ser atribuída a uma

rigidez que o próprio sistema religioso passou a adotar no período posterior,  influenciado

pelos  revivals,  com forte ênfase puritana e pietista (o que também de fato concorreu), pode

estar muito mais associada ao próprio processo cultural de apropriação dessas representações

e  práticas  no  novo contexto,  que  passam a seguir  os  condicionamentos  e  orientar-se  por

padrões da nova realidade cultural, adquirindo contornos e ênfases que vão garantir os traços

distintivos de uma identidade propriamente batista brasileira. Esta pode ser uma chave para

esta percepção.  

Um importante aspecto a destacar na análise desta questão, conforme pressupostos da

análise de Chartier, diz respeito a compreender as apropriações na sua historicidade, e fala da

impossibilidade de pensar em sujeitos ou categorias gerais, pois devemos compreendê-los na

sua historicidade, rompendo assim com uma interpretação baseada num sujeito universal, pois

há uma descontinuidade nas formações sociais e culturais.462 Portanto, concluímos que não há

como universalizar a identidade religiosa batista.

O  autor  chama  atenção  ainda  para  outro  aspecto  igualmente  importante,  que  diz

respeito  à  construção  de  identidades  relacionadas  não  só  à  historicidade,  mas  também à

relação de poder, como resultado das lutas pela ordenação na estrutura social ou estratégias

que determinam posições  e  relações,463 chegando então  à conclusão de que “em qualquer

processo de construção de sentido” (de interpretação), referindo-se tanto  às representações,

apropriações e práticas, por serem condicionadas histórica e socialmente, são específicas e

462 Id., id, pp. 24-25.
463 Ibid. Ibid p 23
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variáveis,  e  que  “as  categorias  aparentemente  mais  invariáveis  devem ser  construídas  na

descontinuidade das trajetórias históricas.”464

 Alguns indícios, no estudo de caso brasileiro, nos apontam para apropriações e práticas

diferenciadas.  Dentre  estes  sinais  está  o  alto  índice  de  exclusões,  o  que  revela  uma

inadequação aos rígidos padrões de comportamento, distantes dos aqui adotados, mas também

pode  apontar  para  uma  falta  de  afinidade  com o  sistema  religioso  como  um todo,  mais

racional, quase desprovido de símbolos, ritos e expressões de sentimentos e, sobretudo, árido,

mais centrado na palavra, discurso e leitura,465 o que talvez não correspondesse às expectativas

e anseios dos novos fiéis por uma religiosidade e liturgia mais vibrantes e próximas de seus

hábitos religiosos.

Nesse sentido, outro aspecto de dissonância diz respeito a um certo desconforto com

relação às diferentes interpretações doutrinárias, como a concepção do sacerdócio universal de

cada  cristão  e  o  princípio  da  liberdade  religiosa,  que  poderia  ser  visto  não  como  uma

libertação, mas representando um peso maior,  ao ter  que se responsabilizar  sozinho pelas

questões  de  salvação  e  por  seus  atos  diante  de  Deus,  sem  contar  com  os  meios  de

intermediação dos  sacerdotes,  sacramentos  e santos,  com os quais  estavam habituados no

catolicismo popular, como já apresentados anteriormente, segundo análises que estabelecem

comparação entre os sistemas religiosos protestante e católico.466

Nessa  perspectiva,  as  representações  importadas  da  democracia  batista  não

encontraram respaldo na lógica em que opera a mentalidade cultural brasileira, portanto não se

pode  atribuir  aos  traços  e  às  características  intrínsecas  da  denominação,  mas  à  falta  de

afinidade entre estas representações e as características culturais predominantes no Brasil.  

Assim, o exercício de uma liberdade de consciência plena do fiel foi menos vivenciada

em nosso contexto, o que deve ser atribuído à predominância da tradição brasileira vinculada

a  uma  matriz  religiosa  católica,  latina  e  de  viés  popular,  ao  regime  de  padroado  e  à

perpetuação  do  Estado  patrimonial  brasileiro  e  de  uma  república  oligárquica,  que  não

possibilitaram o desenvolvimento mais amplo das representações democráticas da maneira

como foi legada aos brasileiros. Esta é uma das possibilidades para se entender a questão da

construção da identidade batista brasileira e, sobretudo, do elemento singular de cada cultura.  

464 Ibid., ibid. p. 27.
465Cf.  P.BURKE,  a  respeito  das  características  da  reforma  protestante  e  seus  desdobramentos  -  ação  dos
reformadores séculos XVI- XVIII. Também análise específica do protestantismo brasileiro segundo E. Léonard.
466 MEDONÇA, Protestantes , pentecostais e ecumênicos e LEONARD, É. Op. cit.
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Contudo, devemos ressaltar que diferentemente do que ocorria na sociedade como um

todo,  no exercício  da prática  democrática,  onde havia restrições  quanto à  participação da

cidadania no âmbito político e social, entre as comunidades batistas, mesmo nestas condições,

percebe-se o exercício interno dessas práticas - o que, em termos gerais, não se pode negar

desde a sua fundação, a partir do que constatamos nos registros de participação nas decisões

tomadas nas assembleias de toda a sua membresia, sem distinção de sexo, etnia ou origem

social, embora houvesse claro indício de restrição cultural em certas práticas e com relação à

liderança local, como mencionado em alguns momentos - antecipando em decênios o que iria

ocorrer de modo amplo na sociedade.

Embora um grande número dos que experimentaram a nova religião a tenham deixado,

ou por não compreenderem, ou por simples negação, houve aqueles que aceitaram a fé de

maneira  consciente,  abraçando como seus  os  novos  valores.  Geralmente  eram indivíduos

associados a extratos mais baixos, atraídos pelo discurso proselitista e estrutura eclesiástica

democrática e prática, conforme análise de Cavalcante já citada anteriormente, que avaliou o

grau de maior receptividade da missão batista em relação à presbiteriana.

Se  por  um  lado  obteve  sucesso  junto  às  camadas  populares,  os  batistas  também

angariaram  adeptos  direcionando  seu  alvo  para  setores  intermediários  da  sociedade,

identificando-se  não  apenas  com  o  discurso  religioso,  mas  com  as  aspirações  e  valores

pequeno-burgueses, tendo a educação como estratégia, como já comentamos.

Refletindo  sobre  a  inserção  da  tradição  batista  na  sociedade  brasileira,  é  possível

concluir que, superados os primeiros enfrentamentos com a cultura local, ela se concretiza,

não da maneira esperada pelos missionários pioneiros, conquanto as representações do ideário

batista fossem as mesmas, as maneiras de apropriação e práticas eram distintas, sendo ambas

condicionadas  pelo  contexto,  seguindo  ênfases  diversas,  o  que  confere  as  singularidades

culturais, como analisamos a partir das ferramentas teóricas apresentadas por Chartier.

 Percebemos esboçarem-se formas diferenciadas e tentativas  de construção de uma

identidade batista brasileira, a partir de algumas especificidades nesse processo de apropriação

e  práticas  distintas:  a  primeira,  perceptível,  mais  externa,  evidenciada  em  movimento

dissidência,  na  qual  os  sujeitos  estavam conscientes  de  todo  o  processo  que  visava  uma

identidade religiosa batista local, marcada por protesto contra qualquer forma de imposição

estrangeira. Este é  o caso dos batistas independentes na Bahia, quando houve um movimento
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no  sentido  de  nacionalização  da  tradição  em  função  de  divergências  entre  a  liderança

estrangeira da Primeira Igreja Batista do Brasil e uma emergente liderança brasileira,467 com

tentativas concretas de busca de uma identidade batista brasileira.

 A outra forma de apropriação é mais implícita, ou seja, pouco perceptível pois não

resulta em cismas e se processa internamente, com certos ajustes nas representações (nível

simbólico)  e  nas práticas,  as  quais  são reelaboradas,  tendo como referência não apenas o

ideário  recebido  dos  missionários  batistas,  mas  também,  na  medida  do  possível,  as

representações do imaginário cultural  brasileiro.  Aqui  mencionamos a grande maioria dos

batistas  que  abraçaram  a  nova  fé  importada  sem  maiores  restrições  e  críticas,  como  as

comunidades  e instituições batistas, em geral instaladas no Rio de Janeiro e em Salvador.

Dito  de  outra  maneira,  as  apropriações  realizadas  pelas  comunidades  batistas

brasileiras parecem ser, ora de forma consciente e proposital, ao adaptar este ideário segundo

interesses associados à cultura local, ora inconsciente, adotando formas implícitas, mas ambas

buscando sempre uma ressignificação e maior concordância com a estrutura simbólica da

cultura nacional. Estes últimos batistas brasileiros, mesmo imaginando adotar o modelo de

forma integral,  como bons guardiões da tradição,  na verdade,  estavam trilhando um novo

caminho,  ainda  que  nas  margens,  sem afastar-se  o  suficiente,  o  que  os  fazia  pensar  que

estavam na trilha dos batistas norte-americanos.

Um relevante  aspecto  que devemos considerar  nesses  condicionamentos  históricos,

como aqueles apresentados acima, para o entendimento da questão da construção de uma

identidade  batista  brasileira,  é  compreendê-la  numa  perspectiva  dos  múltiplos  sujeitos  e

perpassada pela questão de classe, que nos leva a atribuir um papel mais significativo destes

em determinar  o  curso  e  o  sentido  das  apropriações  do  ideário  batista,  segundo  os  seus

interesses,  tornando-se,  portanto,  determinantes diretos  do processo de elaboração de uma

identidade religiosa batista propriamente brasileira, ou mesmo na tentativa de reprodução do

modelo, o que nos faz desconsiderar uma ação inconsciente, mesmo nos grupos que optaram

por aceitar as representações importadas na íntegra.

Independente do nível de assimilação, todos aceitam a tradição batista, mas filtrada,

em alguma medida,  pela  cultura e pelos interesses variados dos brasileiros.  Retomamos a

noção colocada por Roger Chartier, de que as representações são perpassadas e condicionadas

pela questão de classe.

467 SILVA, E. Cidadãos de outra pátria: anglicanos e batistas na Bahia. (tese) p.61
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Várias análises sobre a inserção do protestantismo no Brasil, inclusive a Denominação

Batista, nos dão conta de que de uma maneira geral, ao ser implantado na sociedade brasileira,

se associa a diversos setores sociais e que, embora tenha conquistado larga escala de setores

mais baixos da sociedade, também investiu projetos e esforços em direção às classes mais

abastadas, a partir de redes de instituições educacionais, visando se associar a setores médios

e  direcionando  seus  projetos  educacionais.  Vários  estudiosos  do  protestantismo brasileiro

afirmam  que  o  mesmo  perdeu  seu  impulso  transformador  “metamorfoseando-se  numa

ideologia conservadora.”468

Chatterjee  também  vê  a  ideia  de  identidade  cultural  mediada  pelos  interesses  de

classes sociais, ao analisar a construção de novas identidades culturais delineadas a partir do

projeto modernizador ocidental na Índia contemporânea, na medida em que reconhece ser a

questão  de  classe  responsável  por  imprimir  variados  ritmos  e  diferenciadas  formas  de

apropriações  dentro  do  mesmo  contexto  cultural,  com  isso,  o  autor  procura  mostrar  a

impossibilidade da alternativa de se pensar um modelo cultural único  indiano, só possível no

imaginário, pois não levaria em consideração a pluralidade dessa sociedade.

 Para  compreensão  da  dinâmica  de  ajustes  desta  tradição  ao  campo  simbólico  da

cultura brasileira, e construção da identidade religiosa batista neste contexto, é fundamental

esta  perspectiva  proposta  por  Chatterjee,469 que  revela  uma  compreensão  mais  ampla  da

temática  sobre  a  formação  de  identidades  culturais  resultantes  de  processos  coloniais,

expansão cultural ou expansão imperialista desde o início da contemporaneidade.

Ponto  bastante  significativo  nesse  sentido  é  sua  proposta  formulada  na  categoria

adaptação, com a qual questiona a impossibilidade de imposição de experiências culturais na

sua totalidade ou simples transplantes de novas identidades culturais ao inserirem-se em outra

realidade, sem que surja uma adequação e, por conseguinte, semelhanças, mas sobretudo as

dessemelhanças,  que vão evidenciar a identidade específica que se forma a partir  daquele

novo  contexto.  Permite  ainda  perceber  em  todo  este  processo  suas  nuances  e  graus

diferenciados, a ponto de identificar variados níveis de apropriações feitas de acordo com os

diversos  segmentos  da  sociedade,  até  verificar  a  construção  de  uma  identidade  cultural

específica,  distinguindo tanto  os  pontos  de aproximação,  quanto  aqueles  divergentes  com

relação à matriz  cultural  da qual  se originou,  mas sobretudo,  a preservação de elementos

468 DIAS, Zwinglio Fé cristã e ideologia. Piracicaba: Unimep. 1981. p. 91.
469 CHATERJEE, P. Colonialismo, Modernidade e Política, 2004
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singulares da cultura local e os novos arranjos resultantes desse encontro.  Em nosso caso

específico, uma identidade batista brasileira que se esboça. 

No  Brasil  é  possível  identificar  algumas  similaridades  em relação  à  dinâmica  do

processo que se deu na Índia quanto à assimilação cultural. Da mesma forma que Chatterjee

percebeu três diferentes segmentos de colonizados e os diferenciados níveis de aceitação do

projeto colonialista, podemos  reconhecer grupos similares dentre os brasileiros, que embora

tenham experimentado indiretamente a expansão implementada pelos EUA, foram alvo do

projeto  civilizador  na  versão  econômica  e  cultural,  neste  caso  específico,  na  dimensão

religiosa,  com a ação de missionários norte-americanos.

Esta  nos  parece  ser  uma  perspectiva  de  análise  bastante  adequada  para

compreendermos o caso batista brasileiro. De modo geral, o protestantismo brasileiro seguiu a

tendência de reproduzir o que os missionários estrangeiros realizaram em terras brasileiras.  

Nos anos iniciais as igrejas protestantes eram em esmagadora maioria compostas por

estrangeiros,  o  que  torna  compreensível  até  certo  ponto  uma liderança  inicial  do  projeto

missionário,  mas  os  métodos  adotados  por  eles,  sem  nenhuma  sensibilidade,  como

demonstrada pelos  primeiros  visitantes  protestantes,  conforme aponta o Rev.  Kidder,  pois

alegavam, a fim de implantar a fé protestante, ser necessário negar as práticas religiosas do

povo.  

Verificamos assim os mesmos elementos, aqueles que aceitaram sem nenhuma visão

crítica, adotando o modelo cultural na íntegra, colaborando. Um segundo grupo, classe média

lealista, que assimila estes valores a partir de um programa de educação nacionalista, mas sem

uma visão crítica. E um terceiro segmento dessa classe média, portadores de ideal nacionalista

de fato, ao questionar a dominação estrangeira . 

  Assim  fazemos  inferência  ao  modelo  apresentado  por  Chatterjee,  que  procurou

demonstrar como os indianos souberam ajustar seus interesses culturais às inovações trazidas

por esse projeto modernizador. Nesse sentido, destaca a ação consciente dos indianos em todo

o processo de construção de sua própria modernização, preservando inúmeros elementos da

identidade cultural indiana.

Outro aspecto pertinente para este estudo, colocado por este autor, é a perspectiva de

poder que perpassa e orienta todos os processos culturais inseridos na expansão colonialista

do século XIX, que difere da usual análise, em que os mesmos aparecem no cenário como
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reflexo  de  uma  ação  direcionada  às  regiões  periféricas,  nas  quais  se  pretende  implantar

projetos modernizadores de nações centrais visando nivelar culturalmente a um patamar que

viabilize  a  ação  imperialista  ou  de  dominação  econômica.  Contudo,  sua  perspectiva  se

sobrepõe e confronta tal tentativa de construção de uma modernidade a partir da imposição de

um projeto  ocidental  e  de  cultura  universal  a  múltiplas  sociedades,  sem considerar  suas

singularidades. 

Com base nas análises de Chaterjee e da aplicação de certos aspectos ao estudo do

caso  brasileiro  exemplificado,  verifica-se  que  nos  processos  de  formação  de  identidades

culturais resultantes de colonialismo ou expansão imperialista, está presente o componente da

mesma dinâmica  moderna da arte  de governar,  e o  exercício  do poder  em suas  variantes

inspirados no modelo proposto por Maquiavel, pautado na admiração e amor, em lugar do

temor que caracterizou a  primeira fase da expansão colonial europeia no início dos tempos

modernos. Segundo os valores inspirados por esse modelo, cultivado ao longo dos governos

modernos,  mesmo  em  países  como  os  latino-americanos,  com  autonomia  política  mas

dependentes econômica e culturalmente dos países centrais, esses quesitos parecem também

aqui ser encontrados.470  

Tal  análise  permite  a  percepção  de  um  viés  diferenciado  na  implantação  das

denominações protestantes, em especial da identidade batista aqui estudada.

2.5 UMA PERSPECTIVA COMPARATIVA DO IDEÁRIO BATISTA

 

A questão  da inserção dos  batistas  na cultura brasileira  ainda  está  parcialmente  em

aberto, pois respostas foram dadas, mas geralmente terminam apontando para a questão de

uma minoria  religiosa que não conseguiu  se adaptar  e  mantém um vínculo  cultural  mais

estreito com os elementos alienígenas da cultura, sendo vistos como expressões e perpetuação

de forças culturais norte-americanas.

Isso se impõe na análise quando estudamos o caso brasileiro apenas no seu contexto, na

sua realidade concreta, ressaltando-se a diferença em relação à cultura brasileira. Mas quando

partimos para uma análise comparativa, situada numa escala maior, e comparamos os batistas

dos EUA e os batistas brasileiros, aí evidenciam-se pontos singulares da identidade batista

brasileira e norte-americana.

470 CHATTERJEE. pp. 30-33
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O  tema  da  autonomia  e  individualismo,  amplamente  discutido  na  primeira  parte,

ressurge agora em um outro contexto, na transição e superação de uma ordem tradicional pré-

capitalista às vésperas do advento da sociedade liberal, onde as mudanças foram significativas

e sentidas em diversos âmbitos da vida. Foi esse o ambiente de instalação da república, o mais

propício  à  chegada das  missões  protestantes,  em especial  para  a  missão batista,  com seu

ideário da democracia.

A respeito das novas demandas políticas, há uma importante análise a ser feita quanto a

questão do individualismo e das liberdades individuais. Aqui, na república brasileira recém-

inaugurada nos moldes das democracias liberais modernas, tal questão é um anacronismo, na

medida em que a pauta política gira em torno da temática do federalismo, de autonomia para

os estados unicamente, e o problema da representatividade estadual, contra as posições de

defesa de um centralismo político. Portanto, não se cogita, naquele momento, a possibilidade

de liberdades e autonomias individuais na sociedade civil. “Uma vez que não há povo”.471  

A mudança de contexto parece ter determinado e influenciado grandemente os caminhos

da tradição no Brasil. Não nos resta dúvidas, com base nos inúmeros relatos do exercício de

liberdade de consciência entre os fiéis batistas na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro,

que esse é um apelo constante, expresso a cada assembleia ordinária e extraordinária da igreja.

Contudo, ainda que muitas crenças e práticas batistas tenham sido assimiladas prontamente,

determinados princípios, como o individualismo e a liberdade de consciência, e o mesmo se

diz do princípio de separação entre igreja e Estado, foram apropriados de maneira diversa, ou

poderíamos dizer, de forma singular, ressignificando-os a partir de sua cultura, operando uma

espécie do que poderíamos chamar de acomodação ao  ethos brasileiro, ou um processo de

adaptação.

Como já citado, tal fenômeno nos remete a Chatterjee,472 que analisa exatamente esta

temática, numa perspectiva dos recentes estudos culturais sobre a política de uniformização

cultural do projeto modernizador para a Índia, que foi assimilado parcialmente mediante as

conveniências próprias de sua cultura.

A agenda desse individualismo e liberdade dos missionários norte-americanos coloca

em pauta uma necessidade e problema para a sociedade, que não corresponde às demandas do

471 Cf. análise de Gilberto Amado.
472 CHATTERJEE, Pharta. Colonialismo, Modernidade e Política. Tradução de Fábio B. Figueredo e revisão
Valdemir Zamparoni. Salvador: EdUFBA/Ceao, 2004.
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contexto brasileiro, uma vez que o país apenas dá os primeiros passos em direção ao mundo

capitalista  e  se  adequa   aos  poucos  às  novas  exigências  da  ordem econômica  liberal,  e

sobretudo,  por  apresentar  “uma  matriz  cultural  totalmente  diversa  da  importada  anglo-

protestante monolítica, a cultura latina católica e multicultural que valoriza traços de uma

racionalidade  com  elementos  pré-modernos  que  mesmo  assim,  na  dimensão  cultural,  já

vivenciava uma religiosidade característica da pós-modernidade.”473

Algumas diferenças podem ser percebidas claramente entre o modo de ser batista nos

Estados Unidos e o modo de ser batista no Brasil: a primeira destas diferenças diz respeito à

participação social. Na sociedade norte-americana se nota uma ativa participação dos batistas

no ambiente civil, em questões como a abolição da escravatura, onde os batistas, junto com os

quakers, atuaram conjuntamente  para  aboli-la,  em especial  nas  colônias  do  norte,  menos

dependentes  economicamente  desta  forma  de  exploração,  exceto  no  que  tange  ao

financiamento e ao comércio, o que atingia uma minoria da elite colonial. Percebemos que no

sul dos EUA, mesmo com apenas uma população composta de 2% (dois por cento) de grandes

proprietários,  a  importância  da  escravatura  em termos  econômicos  era  bem maior,  o  que

gerava divisão na sociedade e também no ambiente interno das igrejas, provocando idas e

vindas no posicionamento denominacional.

Por outro lado, em relação à independência, a grande maioria dos batistas se alinhou

com os whiggs, defendendo-a, o que se refletiu em participação direta na guerra, seja com a

cessão de capelães, seja com a participação engajada em discursos e pregações a favor dessa

posição. Até os ministros batistas em Londres, onde cerca de 90% (noventa por cento) apoiou

a  independência,  contribuíram  para  prevalecer  de  maneira  clara  a  ideia  de  liberdade  de

consciência e autodeterminação da congregação local.

Em outro aspecto importante, deve-se notar também que, se inicialmente no processo de

elaboração da constituição havia uma tendência nos estados majoritariamente batistas de dar

ênfase à autonomia dos governos locais, após discussões com lideranças, especialmente no

estado da Virgínia, boa parte dos eleitores acabou por se posicionar de maneira mais clara a

favor de uma certa centralização do poder,  enquanto que em estados mais ao norte,  onde

também à época havia maioria batista, se percebeu claramente o repúdio à centralização.

O princípio da separação entre igreja e Estado era portanto algo que não “impedia” a

participação política nos Estados Unidos, argumento este muito utilizado no Brasil para evitar

473 Cf. MAGALHÃES, Antonio C. M. op. cit.
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quaisquer tipos de debates sobre as questões que envolviam a participação em temas civis, tais

como vistos  anteriormente  no  debate  sobre  a  abolição,  ocorrido  apenas  seis  anos  após  a

chegada dos batistas, e a Proclamação da República, um ano depois. 

Porém,  no  que  tange  à  elaboração  da  1ª  Constituição  Brasileira,  já  se  nota  uma

influência, mesmo que não partindo da inciativa dos próprios batistas, mas sim de lideranças

do  movimento  republicano,  que  pretendiam  absorver  em  parte  o  ideário  constitucional

implantado  na  América  do  Norte,  junto  com a  adoção  de  princípios,  como o  tão  caro  e

defendido naquela nação pela denominação da separação entre igreja e Estado, o que serviu,

em certo modo, para o fim do sistema de padroado em nosso país.

O que se constata em ambos os casos com  relação ao princípio de separação entre igreja

e Estado, é que nos EUA há um intenso debate político interno sobre a posição a ser adotada,

e isso,  de uma maneira ou de outra,  não foi verificado no Brasil,  pois havia a prática de

debates  apenas  nas  suas  questões  internas,  e  não  de  temas  sociais,  onde,  ao  contrário,

prevalecia a falta de participação, dando assim uma nova conotação ao princípio de separação

entre igreja e Estado, apesar de no âmbito interno das congregações sempre existir o registro

de discussões sobre os temas pertinentes às suas instâncias, sem distinção ou preponderância

de status  internos, seja por parte de pastores ou diáconos, ou dos demais membros, ou seja,

entre lideranças e liderados, uma vez que quaisquer membros poderiam ser eleitos para os

diversos cargos nas igrejas.

Nos EUA a repercussão das  práticas  democráticas  internas  das  igrejas  e  instituições

batistas  foi  sentida  na  sociedade  de  maneira  mais  ampla,  uma  vez  que  esse  grupamento

religioso  era  proporcionalmente  considerável  em vários  estados,  enquanto  no  Brasil  estas

práticas ficaram circunscritas ao âmbito interno, seguindo assim um costume preponderante

entre a religião majoritária no país, conforme análise dos Professores Lima e Oliveira, que

asseveram que historicamente,  a hierarquia da Igreja  (católica romana),  não poucas vezes

condenou aspectos que são caros às democracias como, por exemplo: a soberania popular, o

Estado liberal, as liberdades civis, a separação entre Igreja e Estado e a liberdade de religião.

Mesmo intelectuais  recentes  da  Igreja  Católica  Romana,  como Jacques  Maritain,  que  foi

membro  ativo  do  movimento  político  Action  Française, que  condenava  a  democracia,

alegando sua “incompatibilidade com a doutrina cristã.474

474 LIMA,  Degislando  Nóbrega  e  OLIVEIRA,  Pedro  Rubens  F.  Raízes  teológicas  da  democracia
respectivamente  in: Democracia, Igreja e Cidadania São Paulo: Paulinas, 2010. p. 212.  Dr. em Teologia pela
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Ser batista nos EUA do século XVIII significava viver num ambiente impregnado do

ideário de liberdade, o que se refletia claramente na maneira de ser batista naquele contexto e

época singular. Já a experiência batista brasileira, embora tenha herdado os mesmos valores

democráticos  e  do  liberalismo  político-religioso  presentes  nas  mesmas  representações  da

democracia, tendia a exprimir em suas práticas valores distanciados dessa experiência norte-

americana, pois o contexto sociopolítico do final do Império e décadas iniciais da República

(República  Velha),  conquanto  houvesse  sinais  de  modernidade,  ainda  era  conservador,

fazendo com que os valores desse liberalismo religioso fossem filtrados por estes, dos quais

os  fiéis  batistas  brasileiros  eram  também  portadores.  Esta  marca,  em  âmbito  interno,

retroalimentava, assim, o sentimento religioso, ou seja, as representações e práticas religiosas.

2.5.1 Possibilidades do ideário batista: diálogos e contradições

Pensar o ideário batista em duas sociedades relativamente distantes em vários sentidos,

e não sincrônicas, a princípio pode nos parecer uma tarefa difícil se não estivesse ao nosso

alcance  ferramentas  teóricas  como  abordagens  culturalistas  e  a  História  Comparada  e,

principalmente, se estas sociedades não partilhassem de certos laços ou influências comuns,

dentre as quais, as similaridades no âmbito das representações religiosas e políticas, ambas

associadas ao mesmo ideário de democracia moderna, tema com o qual nosso objeto de estudo

se relaciona de maneira singular.

Inicialmente  verificamos  as  origens  dessa  tradição  batista  e  sua  relação  com  a

modernidade em construção, vez que apresentam bases comuns e se originam num mesmo

contexto histórico, valores e representações, especialmente do protestantismo, por representar

a nova ordem moderna, ao eleger a liberdade, o individualismo e a democracia como marcos

dessa cultura, conforme análise de Weber, já discutida.   

A democracia, como argumentamos, é um princípio caro aos batistas e invariavelmente

marcado por contradições internas, já reconhecida por alguns estudiosos, principalmente em

relação  ao  discurso  da  liberdade  de  consciência  dos  indivíduos  e  democracia  de  suas

instituições.475  

Westfälische Wilhelms Universität, Münster e pelo  Centre d'Éstudes et Recherches de la Compaigne de Jésus,
França,  Reitor  da UNICAP. Professores do Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de
Pernambuco.
475 Ver teses da USP de SILVA. Cidadãos de outra pária: anglicanos e batista na Bahia,1988  e TEIXEIRA. 
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Outro aspecto que deve ser ressaltado é a acepção do termo liberal, que está vinculado

aos  primórdios  da  concepção  deste,  e,  como  vimos  no  capítulo  primeiro,  não  se  prende

exclusivamente ao liberalismo econômico, enfatizando assim outras dimensões.

O  ideário  batista  traz  dois  projetos.  Estamos  diante  de  duas  visões  e  modelos

antagônicos: um radical, de herança revolucionária do início do século XVII, com ideais do

igualitarismo e liberdade que, embora reprimido, se perpetuou a partir de seitas radicais que

sobreviveram, como os  quakers e os batistas. O outro democrático liberal, com implicações

religiosas e ao mesmo tempo políticas, sendo a síntese dos valores desse período, responsável

pela consagração das democracias modernas. É natural que o conflito se instale e se evidencie

num duplo discurso de suas representações e práticas.

Nos EUA, em seu início, nos séculos XVII e XVIII, tal contradição não se evidencia,

isso se dá na medida em que se afasta  de sua proposta radical  e aproxima-se do projeto

democrático liberal, no contexto de expansão capitalista, já em fins do século XIX.

O paradoxo existente entre discurso religioso-político, pautado pela liberdade e ampla

democracia,  e  uma  práxis de  controle  e  mesmo  de  coerção,  e  ainda  por  vezes  alheio  à

realidade,  evidenciam  essa  contradição  dos  batistas  brasileiros  e  de  grande  parcela  do

movimento missionário do protestantismo americano  no final do XIX.

A ambiguidade continua, deixando mais complexa a questão: sempre um duplo foco –

o indivíduo e o coletivo, um projeto radical e um moderno, ser batista e brasileiro - em meio

ao inevitável questionamento nacionalista, ou simples adaptações resultantes de sua expansão

atrelada  a um projeto maior de expansão capitalista dos EUA - surge a saída: um híbrido,

inaugurando assim a identidade religiosa batista  brasileira.  No entanto,  à medida que nos

aprofundamos  na  análise  sobre  o  ideário  democrático  batista,  nos  deparamos  com  uma

contradição localizada em um âmbito mais amplo, para além dos limites desse duplo ideário.

Propomos  algumas  possíveis  respostas  com  o  presente  estudo.  Diferentemente  de

outras abordagens em torno do assunto, tal contradição pode residir no fato de esta herança ter

sido forjada a partir desses dois ideários diametralmente opostos, mas que foram capazes de

realizar a síntese que resultou no contraditório ideário batista, portador, por um lado, de um

projeto radical e, de outro, um projeto que terminou por aproximar-se do liberalismo vigente,

ao assimilar certas características deste, o que nos parece plausível, uma vez que o mesmo foi

forjado  numa  ambiência  de  contradições,  os  primórdios  da  ambígua  modernidade,  onde

Nós, os batistas... um estudo de história das mentalidades, 1983. 
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encontramos, lado a lado, estas entre outras tantas variedades de vertentes tentando se impor,

o que deduzimos a partir das leituras do clássico de Weber.

Aliada a esta ideia de contradição, destacamos o diálogo e afinidades estabelecidas. As

identidades culturais em seu processo de construção, ao adaptarem-se às conjunturas nas quais

estão inseridas, passam a captar as tendências de sua época e contexto. Daí a viabilidade de

análises da sociedade a  partir  do viés  religioso.  A exemplo de Engels476,  que a partir  das

guerras religiosas (As guerras Camponesas) buscou compreender a sociedade de sua época, as

lutas de classe a partir da religião.

Partindo deste pressuposto, isto pode explicar as transformações e diferenças porque

passaram a tradição batista nos dois contextos analisados: refletem o espírito de sua época.  

Nos Estados Unidos do século XVIII, a tradição batista evidencia valores vigentes no

período, e no Brasil,  o mesmo ideário exprime características específicas de sua realidade

histórica,  um contexto de transição de sociedade em processo de modernização, mas com

traços ainda presentes de uma estrutura  conservadora, o que pode ser claramente observado

também nos  traços  identitários  da  democracia  batista  brasileira,  e  portanto  vai  apresentar

maior contradição entre o discurso de suas representações democráticas e práticas. Enquanto

nos EUA o contexto é mais propício e seu ambiente é mais próximo do ideário democrático

batista,  diminuindo,  portanto,  as  contradições,  o  que  explica  a  maior  afinidade  entre  as

representações e práticas além de sua aderência com outras representações, políticas, sociais.

Exprimem, assim, o espírito de sua época.

Em nosso estudo,  portanto,  é plausível  que a identidade religiosa batista  brasileira

reordene seus princípios no sentido de que o contexto cultural imprimisse suas marcas de

cultura latina ibérica e de viés conservador na sua religião.

  A tradição ou ideário batista dá indícios de que ainda possui recursos internos que o

possibilita  adequar-se  às  realidades,  dialogando  com diferentes  tradições,  exatamente  por

conter esse duplo projeto. No primeiro contexto, dos EUA, a identidade batista apresentou-se

com  marcas  distintas,  estabelecendo  então  diálogo  com  as  representações  políticas  e

econômicas de sua época.  Já em nosso contexto, as representações dessa identidade, ao se

adaptarem a essa nova realidade, e entrando em contato com um universo cultural múltiplo,

resultou na construção de uma identidade batista “brasileira” com marcas distintivas dessa

476 ENGELS, F. A Guerra dos Camponeses. In Marx, K. e Engels, F. Sobre a Religião. Lisboa. Ed. 70. 1976  
pp. 116-117
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cultura, apesar dos muitos esforços empreendidos pelos primeiros missionários, na tentativa

de  “domesticar”  e  “modernizar”  essa  cultura  com seu  projeto,  permeado  de  intolerância,

racionalizando esta experiência religiosa.

Assim,  foi  possível  constatar  um modo  de  vivenciar  os  princípios  distintos  dessa

democracia,  ajustando  e  adaptando  à  maneira  brasileira  de  vivenciar  essa  experiência  de

liberdade.  Ao inserir-se  nessa  sociedade,  os  missionários  protestantes  e  os  batistas  locais

optaram por um projeto de liberalismo religioso, onde o individualismo era vivenciado apenas

em seu aspecto religioso, o que trouxe reflexos imediatos na maneira apática com relação à

participação social e política dos mesmos, o que não se verificou em seu surgimento anglo-

americano.

Neste estudo vimos que nem sempre a liberdade religiosa entrou em conflito com a

liberdade de expressão e a liberdade política que,  até mesmo, surgiram de uma defesa da

própria liberdade religiosa. “Tocqueville estava convencido de que a liberdade, principalmente

a liberdade religiosa e moral (mais que a econômica), era o fundamento e o fermento de todo

poder civil.”477 

Vale retomar esta mesma questão para o debate acerca do conflito entre  liberdade de

expressão e liberdade religiosa, que podem ser verificados nos exemplos atuais da primavera

árabe, onde se tentou implementar sem êxito o modelo de democracia ocidental, uma vez que

não houve afinidades entre as esferas política e religiosa. Quanto à liberdade de expressão, os

recentes atentados em Paris e sua reação, também revelam esta mesma dificuldade.

Aqui  tentamos  perceber  processos  diferenciados,  pois  a  expressão  religiosa  no

puritanismo radical na América do Norte prova exatamente o oposto disso, pois neste caso

concreto, foi a própria defesa da liberdade religiosa que formatou a subsequente defesa da

liberdade de expressão em todos os seus âmbitos, inclusive em seu exercício político, e em

nenhum  momento  se  apresenta  como  entrave,  ao  contrário,  incentivou  ativamente  a

participação do grupo religioso aqui estudado em diversos movimentos sociais e políticos,

culminando com sua contribuição para a elaboração da 1ª  Emenda à Constituição,  e isso

revela  uma  afinidade  muito  mais  efetiva  entre  as  esferas  política  e  religiosa  do  que  se

imaginava existir.

Com base  nesta  verificação podemos  inferir  que  há  uma correspondência  entre  as

esferas religiosas e políticas, e nesse sentido deduzimos que, onde prevalece a ausência de

477 Bobbio, Norberto Liberalismo e Democracia São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 56.
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liberdade religiosa, verifica-se também a ausência de liberdades políticas e intolerância, o que

pode ser comprovado nos contextos aqui analisados. Por outro lado, onde há intolerância e

ausência de liberdade política, em geral também não há liberdade de expressão, e liberdade

religiosa.

2.5.2 – Considerações Finais: a identidade batista entre dois mundos

A dinâmica de desenvolvimento histórico das culturas não segue padrões estabelecidos e

modelos  teóricos.  Com  isso,  queremos  destacar  que  a  tradição  religiosa  batista  não  se

estabeleceu e se desenvolveu no Brasil do mesmo modo que sua matriz norte-americana. Seria

um contrassenso esperar este fato, primeiramente teórico, pois contraria uma gama de estudos

nos mais  variados âmbitos  das  ciências  sociais,  que há muito postulam as  singularidades

culturais  das  sociedades,  evidenciadas  também  na  realidade  concreta  das  mesmas,  com

desenvolvimentos desiguais de suas instituições sociais e formas particulares de elaboração de

representações e apropriações simbólicas.

Portanto, não houve uma preocupação aqui em resgatar uma essência da tradição batista

separada do contexto histórico ou uma busca de pureza quando realizamos a comparação. O

que  nos  interessa  é  justamente  perceber  os  arranjos  culturais  híbridos  resultantes  da

combinação dessas representações com os valores e práticas específicas das sociedades em

questão,  não  cabendo,  portanto,  um julgamento  de  valor.  Assim  postulam as  abordagens

recentes dos estudos culturais.

No  primeiro  capítulo  procuramos  estabelecer  as  origens  da  tradição  batista  e  sua

relação  com  a  modernidade  em  construção,  uma  vez  que  as  mesmas  apresentam  bases

idênticas e se originam em um mesmo contexto histórico; o início dos tempos Modernos.

Como  podemos  perceber,  o  ideário  batista  evidenciou  um  compromisso  com  os

valores modernos em princípios fundantes que lhes são tão caros, como a liberdade individual

e o ideal democrático, expressos no princípio da liberdade de consciência e autonomia da

igreja local, na soberania das assembleias e na afirmação da liberdade como símbolos de uma

herança  mais  longínqua,  vinda  dos  lolardos  e  anabatistas,  que  foi  consolidada  com  o

movimento separatista inglês do século XVII.

Desse modo,  procuramos ainda pensar  a  tradição batista  em relação às origens do
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pensamento  político  moderno,  o  liberalismo  clássico,  destacando  a  contribuição  do

pensamento  político  e  social  da  Reforma,  em  especial,  da  reforma  radical.  Aqui  nos

reportamos a Skinner, que afirma que as seitas radicais causaram um impacto político bem

maior  que  seu  tamanho,  expresso  não  só  na  reação  igualmente  violenta  suscitada  nos

reformadores, mas também no impacto que o movimento causou ao pôr em prática as teorias

sociais e políticas revolucionárias. Isso se aplica aos separatistas batistas, detentores desse

ideário revolucionário para a época.

Também Weber, em sua análise de tal movimento, já argumentava que os segmentos

ascéticos do protestantismo de viés radical, como as seitas batistas, são os responsáveis mais

diretamente pelo desenvolvimento do individualismo, originário do princípio da iluminação

interior,  possibilitando  agir  unicamente  segundo  os  ditames  da  consciência,  bem  como

responsável  pelo  processo  de  secularização,  iniciado com a radicalização do princípio  de

separação entre Igreja e Estado, com a ideia de congregatio fidelium, e conceito de vocação,

que explica a ação e o impacto das seitas protestantes no mundo.

Ainda  no  primeiro  capítulo,  procuramos  demonstrar  a  relação  dos  batistas  com  a

modernidade em construção, por evidenciar as mesmas bases, ou seja, o ideário democrático,

o individualismo e a liberdade, demonstrando assim seu compromisso com a modernidade. A

interpenetração de representações também se verificou em diferentes esferas, não apenas na

política, pois as representações batistas conseguiram sobreviver e se adaptar em diferentes

momentos  e  contextos,  em  especial  a  sua  capacidade  de  afinidade  na  sociedade  norte-

americana,  já  percebida  e  demonstrada  por  Tocqueville.  Por  conter  em  seus  princípios

fundantes múltiplos e flexíveis elementos, lhe foi permitido adequar-se a também múltiplas

realidades, representando assim a possibilidade de diálogo com diversas heranças culturais, o

que permitiria sua perpetuação.

A eleição do conceito de liberdade foi feita de modo diferenciado entre brasileiros e

norte-americanos. Se na América do Norte havia a união entre liberdade e individualismo de

modo quase indissociável, o que se pode afirmar com a análise do discurso e a percepção do

diálogo entre as ideias desse grupo com seu contexto, com ampla tradição de participação

comunitária, o mesmo não se verifica no Brasil, pois aqui o contexto é marcado pela ausência

de participação política, e essa discussão não encontra eco na sociedade. Aqui só faz sentido o

discurso no âmbito do conceito de liberdade religiosa, conforme constatado pelas pesquisas
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realizadas por Teixeira e Silva.

Walzer, ao tecer reflexões a respeito da tolerância nos diversos regimes, inclusive no

Estado-nação,  ressalta  também um dilema,  pois  ao conceder  destaque ao indivíduo e dar

garantias  às  liberdades  individuais,  ao  mesmo tempo  impõe  padrões  culturais  universais,

gerando uma contradição inerente ao modelo de democracia. Situação análoga a existente na

democracia batista, ou seja, nessa hipótese, a contradição não nasce internamente, mas reflete

uma contradição geral do regime democrático do Estado-nação já denunciada, o que significa

dizer que o individualismo religioso reflete uma crise já instalada no exterior, muito mais

ampla, que o grupo religioso apenas reproduz.478

Uma  outra  característica  que,  no  entanto,  é  preservada,  é  a  do  associativismo,

amplamente destacada por Tocqueville nos EUA, e mantida no Brasil tanto no âmbito interno

da igreja, em suas organizações, como nos externos, nas associações e Convenções estaduais e

nacionais.  Só  não  se  verifica  aqui  a  participação  em  associações  de  cunho  social  mais

abrangente, como no âmbito abolicionista, pelas razões já expostas no parágrafo anterior. 

Concluímos que no Brasil, de fato, há uma compreensão restrita do âmbito de liberdade

se comparada com os Estados Unidos, o que, porém, reflete uma afinidade com a dimensão

política  vivenciada pela  população como um todo.  Isso também corrobora para a  tese da

afinidade eletiva, comprovando nossa proposta inicialmente estabelecida e representando um

contraponto às leituras que não reconhecem o papel da religião; neste caso específico, no

puritanismo  de  viés  radical  como  os  batistas,  que  contribuíram  para  a  formação  do

pensamento  político  moderno  e  a  cultura  democrática.  Diante  do  que  foi  exposto  e,

principalmente, pelas evidências demonstradas na farta fonte documental, é possível concluir

que  houve  de  fato  uma  afinidade  entre  as  esferas  religiosas  e  políticas  demonstradas  na

experiência democrática batista analisadas nestes dois contextos. 

As  comunidades  batistas  brasileiras,  apesar  de  compartilharem  as  mesmas

representações da democracia batista adotadas nos EUA, realizam tais apropriações de modo

singular, gerando múltiplas maneiras de ser batista, mediadas por elementos característicos e

únicos  da  cultura.  O problema de  buscar  inspiração em um modelo  único,  espelhado na

experiência norte-americana,  para a construção da identidade batista brasileira, não só por

parte  dos  missionários  pioneiros,  mas  de  uma  boa  parcela  de  batistas  brasileiros  que

assimilaram  a  tradição  sem  adotar  uma  atitude  crítica,  pressupondo  uma  superioridade

478 WALZER Op. cit.
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cultural, aceitando assim o discurso do projeto civilizador, resulta em graves erros que ainda

hoje se repetem.

Fica evidente que a modernidade foi  a consagração do indivíduo,  da liberdade e da

democracia,  e tem se manifestado em certas vertentes do protestantismo ao reconhecer os

mesmos princípios como seus. Retoma-se, nesse período, o valor originário do ser humano, ao

identificar  na  liberdade  sua  característica  essencial,  que  o  faz  portador  de  um  direito

inalienável e, consequentemente, também passa a buscar a construção de um mundo no qual a

liberdade é seu fundamento.

Sem dúvida, um dos maiores legados da modernidade no mundo ocidental é a liberdade

nas esferas religiosa, política, econômica e social. Nas últimas décadas a luta tem sido por

direitos  universalizados  nas  democracias  liberais  e  hodiernamente,  na  crítica  à  ordem

capitalista liberal moderna, pela ampliação de direitos não mais universais e igualitários, mas

específicos em relação a uma pluralidade de minorias socialmente marginalizadas do mundo. 

Essa investigação da tradição batista, além da possibilidade de ampliar um pouco mais a

compreensão da questão da democracia na modernidade e do emergente estado moderno nos

EUA e no Brasil, destaca os limites dessa democracia, a partir da perspectiva de Tocqueville,

que  ao  analisar  os  relevantes  conceitos  da  democracia,  que  vêm  a  ser  a  igualdade  e  a

liberdade, chama a atenção para o risco intrínseco do regime democrático, que é o da “tirania

da vontade da maioria”, ressaltando ainda que o processo democrático tende a ser universal e

o povo cada vez mais homogêneo, e chama a atenção para o fato de que “a igualdade, e não a

liberdade, se constitui no verdadeiro sinal da democracia”.479

Este é um novo desafio que deve enfrentar o regime democrático na contemporaneidade,

e que está posto também para a democracia batista, na medida em que concorreu enquanto

vertente do protestantismo para uma efetiva consolidação dos princípios do individualismo e

do liberalismo político e religioso, que consagrou, de certa forma, uma ordem cada vez mais

distanciada de projetos radicais dentro do movimento reformador. Portanto, encontra-se entre

a proposta da velha ordem moderna e o desafio de buscar um novo caminho neste contexto de

crise  da  modernidade,  aproximando-se  de  seu  projeto  inicial  inspirado  nos  princípios  de

igualdade, democracia e justiça dos primórdios.

Caso a denominação batista retorne ao seu viés radical, tal democracia verificada em

microesferas  de  organizações  possibilita  a  busca  de  tais  interesses,  hoje  colocados  em

479 TOCQUEVILLE, A. op. cit. p. 383.
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evidência. Ou seja, sua prática democrática possibilita a reoxigenação das esferas de poder,

pois permite uma constante participação das minorias internas nos debates, atenuando assim a

imposição da vontade da maioria. Outro elemento distintivo que contribui para este processo

de constante revisão é o fato de ter como fundamento princípios e não credos dogmáticos,

como é o caso de várias denominações protestantes, o que garante o constante exercício da

liberdade de expressão, contemplando assim um dos pressupostos básicos da democracia, o

respeito  às  minorias,  que  permite  as  múltiplas  formas  de  ser  batista,  desde  que  sejam

preservados os limites gerais de sua identidade religiosa, conforme define Walzer. 

Nesse sentido, verificamos importantes traços marcantes do ideário radical vivenciado

pelos batistas, tanto no período do nascimento da nação norte-americana, como também no

contexto  brasileiro  dos  primórdios  batistas,  na  medida  em  que  adotavam  os  principais

símbolos das representações da democracia batista: baseado no Pacto, do indivíduo com Deus

e com os irmãos de fé, e o Consenso, presente tanto no ato da conversão (o consentimento do

indivíduo à eleição divina) como no pacto social expresso nas eleições e assembleias da igreja

local, com a participação de todos e do consenso dos membros em torno de qualquer decisão.

Outro aspecto fundamental das representações da democracia batista ainda presente é

sua forma de governo da igreja congregacional, que vem a ser o respeito ao princípio básico

de autonomia das igrejas locais, onde seus membros têm poder decisório, caracterizado pelo

autogoverno que reage à ingerência e dominação de quaisquer poderes externos, o que leva ao

respeito ao princípio da diversidade. Assim, o ponto de balizamento que garante a unidade e

identidade batista não é a igualdade no sentido de unanimidade, mas o respeito às diferentes

formas de ser batista. Este foi o maior fator de crescimento dos batistas tanto nos EUA quanto

também no Brasil.  

Segundo  E.  Léonard,  foi  justamente  o  princípio  de  autonomia  da  igreja  local  e  o

individualismo os responsáveis pela rápida expansão da Denominação Batista no Brasil, uma

das  denominações  do  protestantismo  missionário  americano  que  mais  cresceu  dentre  as

demais, principalmente devido à sua estrutura simples, democrática e mais flexível em termos

de princípios e autonomia da igreja local480. Gradativamente vemos esse aumento expresso

nos dados quantitativos, como no crescimento de suas instituições e na imponência de seus

edifícios, conforme fontes em anexo, até tornar-se a denominação de maior expressão entre os

protestantes  até  meados do século XX. A partir  de então,  não só os batistas,  mas todo o

480 LÉONARD, E.. O Protestantismo Brasileiro, PP. 299-304.
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protestantismo histórico passa a perder espaço para novas expressões do protestantismo, como

o Movimento Pentecostal e o Neopentecostalismo.

Contudo,  a  despeito  deste  fator  externo,  é  possível  localizar  o  problema no âmbito

denominacional. O declínio do crescimento em termos percentuais parece acompanhar um

gradual  afastamento  dos  princípios  e  práticas  que  garantiram  seu  extraordinário  avanço,

marcados pelo respeito e pela tolerância às divergências. O pluralismo que no passado era

fator de crescimento, passa a ser conflito mal administrado, dogmatismo e rigidez de formas

cristalizadas, gerando cisões mais sérias e enfraquecendo a denominação como um todo pela

incapacidade  de  lidar  com  a  multiplicidade  característica  da  identidade  batista,  embora

atualmente mantenham consolidadas estruturas distribuídas em algumas ramificações batistas

no Brasil,  das  quais  as  mais  expressivas  são  os  batistas  da  Convenção Batista  Brasileira

(CBB)481 e os batistas da Convenção Batista Nacional (CBN)482,  originários desse conflito,

que resultou na maior cisão no início da década de 60, por questões basicamente associadas a

políticas internas, pontos doutrinários divergentes e liderança e identidade nacionais. Apesar

de ambas integrarem a Aliança Batista Mundial e a Aliança Batista Latino-americana (UBLA),

ainda  assim  refletem  na  atitude  de  isolamento  e  tolerância  em  relação  uma  a  outra  a

incapacidade  de  se  reconhecerem  com  a  mesma  identidade,  só  que  em  épocas  e  níveis

diferenciados em seus processos singulares de adaptação ao contexto nacional.

Assim,  é  plausível  reconhecer  que  o  mesmo  problema  posto  à  democracia  batista,

marcada  por  suas  representações  fluidas,  é  o  mesmo desafio  posto  à  democracia  política

contemporânea, que vem a ser a capacidade de negociar as diferenças e o conflito advindos

nos respectivos espaços sociais. As saídas para o problema da democracia batista já estão

sinalizadas na sua própria trajetória histórica, e como analisamos anteriormente, “por conter

481 Segundo dados fornecidos pelo  atual presidente da Convenção Batista Brasileira (CBB), Pastor Vanderlei 
Batista Marins, com sede no Rio de Janeiro, e o O Jornal Batista, 15 de junho - 15 a Julho de 2015: a CBB 
conta com 13.100 igrejas, congregações e templos, 3.100.000 membros, 130 Colégios batistas e Seminários 
Teológicos; Junta de Missões Nacionais (contando com 670 missionários e projeto social com dependentes 
químicos, Cristolândia, com 35 unidades em 7  Estados) e Junta de Missões Mundiais (com 1.600 
missionários). 

 
482 A Convenção Batista Nacional, com sede em Brasília, em 50 anos de existência, segundo dados fornecidos 

pelo Secretário Geral da Convenção Batista Nacional (CBN), Pastor Esdras Dias, por sua vez, possui 2.747 
igrejas e congregações (sendo a maior igreja batista no Brasil, em número de membros, a Igreja Batista da 
Lagoinha, em Belo Horizonte – MG); contam com 403.284 batistas nacionais e 2.633 pastores, e um 
Seminário nacional (STEB-MG) e vários nas convenções estaduais. A  Junta  de Missões (JAMI) conta com 
72 missionários e 16 evangelistas distribuídos em 1.201 municípios desenvolvendo projetos missionários e 
sociais, e estão presente em 23 países nos cinco continentes. 
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em seus princípios fundantes múltiplos e flexíveis elementos que lhe permite adequar-se a

também múltiplas realidades, representando assim a possibilidade de diálogo com diversas

heranças culturais, o que permite sua perpetuação”. 
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Tabela 1. População das cinco maiores cidades dos Estados Unidos e das principais cidades 

da Europa e das Américas no período da independência, em 17761. 

 

    Principais cidades da Europa e das Américas: 

populações aproximadas à época da independência dos Estados Unidos - 1776 

Ranking Cidade    População 

1 Londres 750.000 

2 Paris 500.000 

3 Cidade do México 100.000 

4 Salvador 45.000 

5 Rio de Janeiro 45.000 

6 Filadélfia 40.000 

7 New York 31.000 

8 Boston 16.000 

9 Charleston 11.000 

10 Baltimore 11.000 

 

 

Tabela 2. População das vinte áreas metropolitanas mais populosas dos EUA em 1790.2 

U.S. Census Bureau, 1790 

Ranking Área Metropolitana População 

1. Filadélfia 44.1 

2. New York 33.1 

3. Boston 18.3 

4. Charleston, SC 16.4 

5. Salem, MA 13.6 

6. Baltimore 13.5 

7. Newport, RI 6.7 

8. Providence, RI 6.4 

9. Gloucester, MA 5.3 

10. Newburyport, MA 4.8 

11. Portsmouth, NH 4.7 

12. Nantucket, MA 4.6 

13. Middleborough, MA 4.5 

14. New Haven, CT 4.5 

15. Richmond, NC 3.8 

16. Albany, NY 3.5 

17. Norfolk, VA 3.0 

18. Petersburg, VA 2.8 

19. Alexandria, VA 2.8 

20. Hartford 2.7 

                                                 

1  Sellers, C. et allui Op. cit. p. 79, e Junqueira, Mary História dos Estados Unidos. p. 19. 

2  Census . Obs.: em milhares de habitantes. 
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Tabela 3. População das vinte áreas metropolitanas mais populosas dos EUA em 1880.3 

U.S. Census Bureau, 1880 

Ranking Área Metropolitana População 

1. New York 2234 

2. Philadelphia 949 

3. Boston 658 

4. Chicago 543 

5. St. Louis 386 

6. Baltimore 353 

7. Cincinnati 307 

8. Pittsburgh 265 

9. San Francisco 236 

10. New Orleans 219 

11. Albany 178 

12. Buffalo 171 

13. Cleveland 169 

14. Washington 164 

15. Detroit 147 

16. Louisville 143 

17. Providence 128 

18. Milwaukee 121 

19. Rochester 103 

20. Minneapolis 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3  Census. Obs.: em milhares de habitantes. 
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Tabela 4. População das vinte e cinco áreas metropolitanas mais populosas dos Estados 

Unidos em 1890.4 

U.S. Census Bureau - 1890 

Ranking Área Metropolitana População 

1. New York City, NY *................   1.515.301 

2. Chicago, IL...................   1.099.850 

3. Philadelphia,  PA..............   1.046.964 

4. Brooklyn, NY *................     806.343 

5. St. Louis, MO.................     451.770 

6. Boston, MA....................     448.477 

7. Baltimore, MD.................     434.439 

8. San Francisco, CA.............     298.997 

9 . Cincinnati, OH................     296.908 

10. Cleveland, OH.................     261.353 

11. Buffalo, NY...................     255.664 

12. New Orleans, LA...............     242.039 

13. Pittsburgh, PA *..............     238.617 

14 .  Washington, DC *..............     230.392 

15. Detroit, MI...................     205.876 

16. Milwaukee, WI.................     204.468 

17.  Newark, NJ....................     181.830 

18. Minneapolis, MN...............     164.738 

19.  Jersey City, NJ...............     163.003 

20. Louisville, KY................     161.129 

21. Omaha, NE.....................     140.452 

22. Rochester, NY.................     133.896 

23. St. Paul, MN..................     133.156 

24. Kansas City, MO...............     132.716 

25. Providence, RI................     132.146 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4  Census. Obs.: em milhares de habitantes. 
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Tabela 5. População das sete maiores cidades do Brasil em 1890 e 1900. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

População em milhares de habitantes. 

Cidade População em 1890 Cidade População em 1900 

Rio de Janeiro   522 Rio de Janeiro 811 

Salvador 174 S. Paulo 239 

Recife    111 Salvador 210 

S. Paulo   64 Recife 113 

Porto Alegre 52 Belém    96 

Belém    50 Porto Alegre  73 

Manaus 39 Manaus 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

Tabela 6. População das cidades que possuíam trabalho batista entre os 51 municípios mais 

populosos do país em 1910. 

População das maiores cidades com trabalho batista no Brasil em 1910. 

Ranking Cidade População 

1  Rio de Janeiro   870.475 

2  São Paulo   346.410 

3  Salvador   318.931 

4  Belém   270.728 

5  Recife 193.429 

6  Campos dos Goytacazes RJ 147.560 

7  Porto Alegre 130.227 

8  Caratinga MG 113.062 

9 Santo Amaro BA 109.048 

12  Juiz de Fora MG 87329 

13  Manaus 85.340 

14  Santos SP 81417 

15  Niterói RJ 80000 

18  Santa Bárbara SP 74120 

19  Feira de Santana BA 72866 

24  Nazaré da Mata PE 67839 

32  Maceió 61281 

39  Olinda   56531 

40  Alagoinhas BA 56116 

45  Petrópolis RJ 53215 

49  Barbacena MG 51641 

51  Macaé RJ   51216 
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Tabela 7. Movimentação de membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, de 1884  

a 1910. 

MOVIMENTO DE MEMBROS - 1884 - 1910 

ANO 
ENTRADAS SAIDAS 

Situação 

em 31/12 

Crescimento 

% Batismo Carta Reconciliação Total Carta Exclusão Morte Total 

1884 3 6 0 9 0 0 0 0 9   

1885 7 0 0 7 2 2 0 4 12 33,3% 

1886 7 1 0 8 1 0 0 1 19 58,3% 

1887 8 0 0 8 0 0 0 0 27 42,1% 

1888 8 4 1 13 5 4 0 9 31 14,8% 

1889 18 3 0 21 0 3 0 3 49 58,1% 

1890 6 0 0 6 2 6 0 8 47 -4,1% 

1891 17 4 0 21 10 2 0 12 56 19,1% 

1892 10 4 0 14 8 13 0 21 49 -12,5% 

1893 3 5 0 8 14 6 0 20 37 -24,5% 

1894 0 14 2 16 3 3 1 7 46 24,3% 

1895 18 15 3 36 1 6 2 9 73 58,7% 

1896 33 19 0 52 5 9 2 16 109 49,3% 

1897 17 4 0 21 2 5 2 9 121 11,0% 

1898 22 8 3 33 4 11 0 15 139 14,9% 

1899 39 1 2 42 11 12 2 25 156 12,2% 

1900 41 5 1 47 21 4 2 27 176 12,8% 

1901 20 7 0 27 28 25 0 53 150 -14,8% 

1902 42 3 0 45 4 13 0 17 178 18,7% 

1903 41 6 1 48 4 8 0 12 214 20,2% 

1904 26 3 2 31 2 11 5 18 227 6,1% 

1905 25 5 1 31 2 17 2 21 237 4,4% 

1906 41 10 2 53 4 31 3 38 252 6,3% 

1907 77 5 5 87 0 17 9 26 313 24,2% 

1908 65 10 6 81 43 26 8 77 317 1,3% 

1909 62 7 6 75 12 20 7 39 353 11,4% 

1910 42 10 1 53 4 10 6 20 386 9,3% 

Total 698 159 36 893 192 264 51 507     

Fonte Institucional: Azevedo, I.B. (Org.).“Coluna e Firmeza da Verdade. História da Primeira Igreja do Rio de 

Janeiro.” Rio de Janeiro: Primeira Igreja do Rio de Janeiro, 1988. 
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Tabela 8. Valores doados para a Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira pelos 

membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, de 1891 a 1895. 

CONTRIBUIÇÕES PARA MISSÕES 

1891 - 1895 

Em milhares de réis 

ANO TOTAL POR MEMBRO 

1891 468 8,4 

1892 1.269 25,9 

1893 286 7,7 

1894 565 12,8 

1895 106 1,5 

Total 2.694  

 

Fonte Institucional: Azevedo, I.B. (Org.).“Coluna e Firmeza da Verdade. História da Primeira Igreja do Rio de 

Janeiro.” Rio de Janeiro: Primeira Igreja do Rio de Janeiro, 1988.   

Fontes primárias informadas na publicação: Livros de Atas da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e Anais 

da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos.  

 

 

Tabela 9. Participação em assembleias convencionais (Convenções Nacionais), de 1895 a 

1910. 

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS CONVENCIONAIS – 1895-1910 

ANO IGREJA CONVENCIONAIS DA PIB 

1895 Primeira do Rio-RJ 4 

1896 Juiz de Fora 3 

1897 São Fidélis 4 

1898 Primeira do Rio-RJ ? 

1899 Campos 7 

1900 São Fidélis ? 

1907 Primeira da Bahia-Salvador 3 

1908 Primeira do Rio-RJ 12 

1909 Primeira de Recife-PE 1 

1910 Primeira de São Paulo-SP 1 

Fonte Institucional: Azevedo, I.B. (Org.).“Coluna e Firmeza da Verdade. História da Primeira Igreja do Rio de 

Janeiro.” Rio de Janeiro: Primeira Igreja do Rio de Janeiro, 1988. 
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Tabela 10.Membros da Primeira Igreja nas Juntas da CBB, de 1907 a 1911. 

 

MEMBROS NAS JUNTAS DA CBB – 1907-1911 

NOME JUNTA  ANOS 

Francisco Fulgêncio Soren 1.Missões Nacionais 1907-1910 

2.Missões Estrangeiras 1909-1910 

3. Colégio Batista e Seminário-RJ 1908-1930 

4. Estatística 1909-1910 

5. Educação 1910-1912 

John Watson Shepard 1. Educação 1907-1929 

2. Publicação e Escola Bíblica Dominical 1907-1924 

3. Missões Estrangeiras 1910-1912 

Theodoro Rodrigues 

Teixeira 

1. Publicações e Escoola Bíblica Dominical 1907-1908 

2. Estatística 1908-1911 

3. Missões Estrangeiras 1910-1912 

4. Construção de Templos 1911-1912 

Américo Luciano Senna 1. Publicações e Escola Dominical 1910-1915 

Emma Paranaguá 1. Cantor com Música 1911-1912 

Fonte Institucional: Azevedo, I.B. (Org.).“Coluna e Firmeza da Verdade. História da Primeira Igreja do Rio de 

Janeiro.” Rio de Janeiro: Primeira Igreja do Rio de Janeiro, 1988. 
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Figura 1. As denominações cristãs nas 13 colônias inglesas em 1776.5 

                                                 

5  Fonte: Atlas da história do mundo The Times Folha de S. Paulo 
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 Figura 2. Thomas Müntzer.6 

 
     Figura 3. Roger Williams.7 

                                                 

6  Líder do movimento anabatista na Alemanha, ala radical da Reforma Protestante, que enfrentou no 

período da Reforma as tropas católicas romanas e os príncipes alemães. 

7  Fonte: Lemons, J. Stanley (Ed.) Baptists in early North America. Minutes of the Providence Baptist 
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Figura 4. Templo da Primeira Igreja Batista  

            em Providence, Rhode Island.8 

                                                                                                                                                         
Church v. 2 

8  Fonte: Lemons, J. Stanley (Ed.) Baptists in early North America. Minutes of the Providence Baptist 

Church v. 2 
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Figura 5. Missionário William Bagby9 

1886 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9   Fonte: Azevedo, I. B. (Org.) Id., 1988. Acervo Ricardo Pitrowsky. 
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Figura 8. Membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro10 

 

 

                                                 

10  Fonte: Azevedo, I. B. (Org.) Id., 1988. 

Figura 6. Casal Bagby em 1937.    Figura 7. Hermenegildo Julio de Sant'Anna. 
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Figura 9. Ata de Organização da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. 
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Figura 10. Pacto de Organização - Pág. 1. 
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Figura 11 - Pacto de Organização - Pág. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Placa da Primeira Igreja Batista.  

na Rua de Sant'Anna, 77, Centro – 1895. 
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Figura 13. Templo atual da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro na  Rua Frei 

Caneca, 525, Estácio. 

Figura 15. Vista interna e órgão de tubos no  Templo 

da Primeira Igreja Batista - RJ. 

Figura 14. Vista interna do Templo da Primeira 

Igreja Batista do Rio de Janeiro.  
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Figura 18. 1ª página do Livro de Ata da Primeira 

Igreja Batista do Rio de Janeiro  

 

 

 

 

              

   

  

Figura 17. Livros de Atas 02 a 08 da Primeira 

Igreja Batista do Rio de Janeiro  

Figura 19. Constituição, Atas e Pareceres 

da 1ª Convenção Batista Brasileira. 

 

 Figura 16. 1º. Livro de Atas da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. 
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Figura 20. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil 

Capela e Biblioteca 

 

 
Figura 21. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil  

Biblioteca (interna). 
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Figura 22. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil  

Prédio de aulas.11 

 

 

 
Figura 23. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil  

Edifício de moradia dos alunos.12 

                                                 

11  Fonte: Azevedo, I. B. (Org.) Id., 1988. 

12  Fonte: Azevedo, I. B. (Org.) Id., 1988. 
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Figura 24. Capa de “O Jornal Batista” - 1908. 

 

 

 

 

 


