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RESUMO: O cenário religioso na Província do Pará, na segunda metade do século XIX, estava 

envolto em vários acontecimentos, conflitos entre Igreja e Estado (o afloramento da chamada 

Questão Religiosa no Brasil), o estabelecimento das doutrinas romanizadoras de Dom Macedo 

Costa e as Crenças Populares. Um Brasil sem forte presença religiosa e onde estava se aflorando 

um pensamento republicano de progresso e expansão foi a porta de entrada para a doutrina 

Protestante (oriundos da América do Norte). Partindo da análise da obra de David Gueiros 

Vieira e observando o contexto histórico no qual o tema esta inserido, o presente estudo tem por 

objetivo analisar os vários embates entre a doutrina Protestante, que estava se firmando na 

Amazônia, apoiada principalmente pelos ideais liberais e maçons, e a doutrina Ultramontana, 

representada por Dom Macedo Costa, além de entender os vários interesses sociais, políticos e 

religiosos, tanto dos Protestantes, quanto dos Ultramontanos, mostrando ainda que a 

problemática posta em questão não é algo que só veio aparecer no bispado de D. Macedo Costa, 

seu antecessor D. Afonso de Morais Torres já havia algumas vezes entrado em conflitos com 

estes. 
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A partir de 1863, seguindo as idéias de alguns estudiosos como David Gueiros 

Vieira, Fernando Arthur de Freitas Neves, Eduardo Hoornaert e João Santos, o cenário 

religioso da Província do Pará continuava envolto em vários acontecimentos que 

agitaram a vida religiosa na Província, um cenário propício para a entrada de novas 

doutrinas. Conflitos entre Igreja e Estado (o afloramento da chamada Questão Religiosa 

no Brasil) e o estabelecimento das doutrinas romanizadoras de Dom Macedo Costa, que 

gerava conflitos com a política, em especial a participação de clérigos nesta, e as 

crenças populares. Um Brasil sem forte presença religiosa e onde estava se aflorando 

um pensamento republicano de progresso e expansão foi a porta de entrada para muitos 

imigrantes, que adentravam no país junto com produtos importados oriundos da 

América do Norte e Europa (MARTINS, 2002)
1
. Segundo David Gueiros Vieira, dentre 

estes, adentraram o território amazônico alguns protestantes, mas especificadamente 

vindos dos Estados Unidos da América, tentando espalhar sua doutrina evangélica 

através de distribuição de bíblias. Um de seus principais disseminadores foi Richard 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
_________________________________________________________________ 

2 

 

Holden, escocês, filho de pais anglicanos que fora enviado ao Pará pelo Departamento 

de Missão da Igreja Episcopal e da Sociedade Bíblica Americana por volta de 1860 para 

fazer a distribuição de Bíblias e panfletos de cunho evangélico, que outrora já fora 

iniciado por Robert Nesbitt
2
. David Gueiros afirma ainda que Holden fora um dos 

primeiros missionários que vieram para o Brasil no período de 1860 a 1872, e que “cuja 

amizade com certos políticos brasileiros e com lideres maçônicos colocou-o na 

vanguarda dos primeiros estágios da Questão Religiosa”. Através da leitura e influência 

do livro de James C. Fletcher, “Brazil and the Brazilians”, o missionário veio para a 

região amazônica munido com a idéia de um futuro imediato que a região 

proporcionaria
3
.  

A primeira tentativa de penetração de protestantes na Amazônia, no século XIX, 

foi através do missionário Daniel Parrish Kidder em 1839
4
, escolheram a Amazônia por 

ser esta, sede do pensamento republicano, estar no contexto da Romanização, pela falta 

de presença religiosa e por uma abertura do pensamento do povo para outras religiões
5
, 

ou até a falta de uma, como diz David Gueiros Vieira, que ao chegarem ao Pará os 

protestantes viram que este “não era um lugar muito amistoso para com a „verdadeira 

religião‟, qualquer que fosse esta”. Vinham ainda com a idéia de que o Brasil teria que 

se converter ao protestantismo para alcançar o progresso
6
. 

Segundo Vieira o protestantismo era constituído de varias “seitas” como, o 

luteranismo, o anglicanismo, o metodismo, o congregacionalismo e o presbiterianismo, 

sendo que estes se apresentavam de quatro modos diferentes: “modernistas”; 

“pregadores do progresso, da indústria e do comércio”; “pregadores do evangelho e 

distribuidores de bíblias”; e os “fanáticos mesiânicos”
7
. Os que me proponho 

aprofundar neste artigo são os “pregadores do evangelho e distribuidores de bíblias” que 

eram representados principalmente por missionários evangélicos dos Estados Unidos da 

America, da Suíça, por alguns capelães ingleses e germânicos, alem dos missionários 

escoceses Richard Holden e Robert R. Kalley. Mas apesar dessa grande fragmentação 

do protestantismo, o que todos tinham em comum, “quer fossem germânicos, britânicos 

ou americanos”, era o progresso, uma idéia progressista que espalhavam pelo Brasil e 

pelo mundo. Uma ideologia proposta pelo protestante David Gueiros. 
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Os protestantes que adentraram no país tiveram o apoio dos maçons e dos 

liberais que objetivavam levar o Brasil ao progresso. Segundo Vieira um dos grandes 

disseminadores dos ideais liberais e que causava infortúnios à igreja católica foi o 

político alagoano Tavares Bastos, figura muito relevante para a pesquisa, este visava um 

Brasil progressista, estava engajado em causas impopulares como a abertura do 

Amazonas a navegação estrangeira e ao livre comércio. Tavares Bastos defendia a 

separação do estado e igreja e a imigração de protestantes para a região, por ter grande 

admiração pelos Estados Unidos da América, dizia serem estes uma grande potência por 

estar “impregnado de espírito liberal e da reforma protestante”, visando que o Brasil 

tomasse o mesmo rumo
8
. De acordo com Vieira, era grande amigo dos missionários 

protestantes americanos e defensor de suas causas. Sendo ainda “um dos mais chegados 

amigos” de James Cooley Fletcher, missionário norte americano que veio em missão 

evangélica como “agente do progresso” e distribuidor de bíblias enviadas pela 

sociedade Bíblica Americana entre os anos de 1851 e 1865. Tavares Bastos e Fletcher 

tinham objetivos em comum como a abertura do Amazonas ao comércio internacional, a 

liberdade de culto e a imigração de protestantes. Tavares Bastos através de Fletcher 

estava sempre bem informado com a campanha deste “em prol do progresso”
9
. 

A partir de 1861 Tavares Bastos escreveu uma serie de cartas sob o pseudônimo 

de “O Solitário”, no qual divulgava suas idéias liberais de progresso para o Brasil. As 

cartas eram sempre bem vistas pelos amigos protestantes. Através destas idéias e 

principalmente a idéia de aproximar os Estados Unidos do Brasil, ganhou grande 

admiração e auxílio dos liberais e dos protestantes estrangeiros do Brasil, dentre eles 

Fletcher
10

. 

Outra figura relevante foi a do paraense Tito Franco de Almeida, que apesar de 

ser liberal, era contra a separação da Igreja e do Estado, afirmando que “deviam 

permanecer unidos de modo que este [Estado] pudesse continuar a controlar aquela 

[igreja]”
11

. Afirmava que não se podia deixar a igreja, com clérigos ultramontanos e 

estrangeiros, „alienando‟ um povo ignorante. Tito Franco era outro grande amigo dos 

protestantes e suas causas, assim como Tavares Bastos, visava uma maior aproximação 

com os Estados Unidos da América, afirmando com isso que o Brasil só poderia separar 

a igreja do estado, se este último concedesse liberdade de consciência e de culto ao 
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povo, dividindo assim a população em vários grupos religiosos, gerando com isso uma 

“competição religiosa”, semelhante aos Estados Unidos (VIEIRA,1929). 

Mas o que pensava Dom Macedo Costa, bispo do Pará na época e um dos 

principais representantes ultramontanos do Brasil? Será que a disseminação desse 

evangelho protestante apresentava tanto perigo para a doutrina católica e os preceitos 

romanizadores da época? 

Dom Antonio de Macedo Costa, que esteve à frente do episcopado paraense de 

1861 e 1889, sucessor de Dom Afonso de Morais Torres
12

 que renunciou em 1861, se 

propôs, juntamente com outros clérigos, a reformar as práticas do catolicismo brasileiro, 

aproximando-as das diretrizes de Roma e em “favor de uma maior concentração do 

poder eclesiástico nas mãos do papado” (VIEIRA, 1929, p. 33), atitudes estas que 

ficaram conhecidas como “Romanização”, ou seja, seguir a REGRA IMEDIATA E 

INFALÍVEL DA FÉ segundo o Concílio Geral
13

. Juntamente com Dom Frei Vital de 

Oliveira
14

, bispo de Olinda, eram os principais representantes da doutrina ultramontana 

no Brasil, ambos formados na Europa trouxeram para o Brasil “um espírito inteiramente 

moldado pelas doutrinas ultramontanas, prontos a servir sempre a causa do catolicismo, 

sem temor ou desfalecimento”
15

. Logo que assumiu o episcopado paraense em 1961, 

não havia ainda a profusão de riquezas geradas pelas exportações de borracha, e o povo 

amazônico vivia em uma situação de abandono devido a ausência de assistência do 

poder civil. Dom Macedo estava ciente deste abandono, principalmente da falta da 

assistência religiosa, pois dada essa imensidão territorial, seria preciso alocar sacerdotes 

em todas as paróquias possíveis. Para Fernando Arthur de Freitas Neves, a igreja não 

possuía padres suficientes para abarcar as necessidades dos fiéis, daí a prática de um 

catolicismo popular na região. E sem a orientação de representantes da igreja, eram 

freqüentes manifestações como esmolações, novenas na casa de populares sem a 

presença de padres, utilização (a grosso modo) do latim pelos leigos e a crença em seres 

da natureza
16

. Esse catolicismo popular foi relatado por alguns viajantes, como Fletcher, 

que escrevendo uma carta a seu pai relatava que “de todos os povos que tinha 

conhecido, os brasileiros eram os que menos se importavam com a religião” limitando 

sua vida religiosa a “foguetórios e procissões”
17

. Essa religião popular consistia na 

adoração de gravuras e imagens de santos, uma espécie de “sincretismo entre o 
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catolicismo puramente simbólico do camponês português e os conceitos religiosos dos 

índios e dos africanos”
18

. Mas o que preocupava os clérigos era que essa adoração 

assemelhava-se a adoração feita a Deus. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, percebe-se que a grande preocupação do 

bispo era a autonomia conquistada pelos fiéis em suas práticas religiosas. Nestas 

circunstâncias, Dom Macedo Costa se propôs a criar uma nova mentalidade para os 

clérigos, pois estes estavam sendo influenciados por tais práticas religiosas. Para Freitas 

Neves a idéia do bispo era reformar os seminários e a formação intelectual dos padres, 

para formá-los exclusivamente para a atividade da igreja, deixando de lado a política e 

outros costumes
19

. 

O prelado estava a par, ainda, dos acontecimentos na Província, principalmente 

de uma grande ameaça para os clérigos romanizadores: os liberais, que através da 

política, sustentavam uma visão progressista para o país e objetivavam a separação entre 

estado e igreja, espalhavam ainda a idéia de crer em Deus sem precisar da igreja para 

certificar este modo de ser católico. O que causava grande ameaça e indignação dos 

ultramontanos, pois com o cultivo deste modo de crença apareceriam muitos 

questionamentos a respeito do poder da igreja, do governo papal e até da existência de 

um Deus como demonstra Freitas Neves na sua tese de doutorado Solidariedade e 

Conflito: Estado Liberal e Nação Católica no Pará sob o Pastorado de Dom Macedo 

Costa (1862-1889). 

O bispo do Pará consciente do apoio dado pelos liberais e pelos maçons à 

entrada de imigrantes protestantes, tecia suas críticas a estes e ao ato da distribuição de 

bíblias, que segundo David Gueiros e João Santos, estava ligada com as “maquinações 

dos Estados Unidos da América para tomar o Amazonas”. Fazendo uso dos jornais de 

sua autoria e cartas pastorais, publicava artigos informando aos fiéis sobre esta nova 

evangelização. Sabia da intenção dos protestantes, mas era muito prudente e equilibrado 

e conduzia o “combate” para o terreno doutrinário
20

. 

Pode-se perceber isso quando Dom Macedo Costa em Carta Pastoral alerta os 

fiéis quanto a verdadeira fé e o poder da igreja: 

[...]é preciso admitir e acreditar na doutrina da Igreja Catholica 

Apostolica Romana e no Concilio Geral[...] 

Assim segundo S. Irineu, que viveu no segundo século, o critério 

distinctivo da verdadeira fé para os fieis e para as igrejas esparsas pelo 
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mundo, é estarem de conformidade com a doutrina da Igreja Romana, 

porque a esta foi dado o Principado sôbre todas as outras.
21

 

 

Do mesmo modo, com a publicação de seu livro “A Questão Religiosa do 

Brasil” de 1886, Dom Macedo Costa continuava mostrando que 

[...]para viver, para desenvolver-se, para atingir, como todos 

desejamos, um alto grau de cultura e assentar-se com honra entre os 

grandes povos livres e prósperos, precisa o Brazil da religião 

Catholica em que foi baptizado (p.IX) 

Queremos, pois, que vingue, que vigore, que floresça o Christianismo 

catholico n‟esta nossa cara pátria brazileira (p. X)
22

 

 

Através de publicações para os fiés, o bispo tecia seus preceitos para com a 

verdadeira fé e alertava o povo para as ações dos protestantes na Província paraense. 

Segundo Antonio de Almeida Lustosa, o bispo teria escrito também em 30 de agosto de 

1861 Carta Pastoral sobre o protestantismo, “premunindo os fiés contra a propaganda 

que se tem feito nesta Diocese de bíblias falsificadas e outros opúsculos heréticos”
23

 

Assim também como David Gueiros, que analisando Carta Pastoral de Dom Macedo 

Costa de 1872, afirma que o prelado pediu aos paraenses para lhes entregarem todas as 

Bíblias e os panfletos distribuídos por Holden em 1863, logo após este deixar Belém. 

Dom Macedo Costa se utilizava da publicação de suas Cartas Pastorais, assim 

como de Jornais de sua autoria como A Estrella do Norte (1863-1869) e A Boa Nova 

(1871-1883), o qual escrevia alertando aos fiés contra os eventuais „inimigos‟ da Igreja 

Católica na época, „atacando-os‟ ou mesmo revidando e criticando as publicações feitas 

pelos mesmos. Seus alertas em sua maioria eram para os que consideravam seu 

“verdadeiro e real inimigo”
24

, a Maçonaria. Através desta, seguindo as publicações dos 

Jornais Católicos, percebe-se que aos olhos da igreja há um embricamento de todas as 

manifestações anti-católicas, que David Gueiros chama de “maçônico-republicano-

liberal”, que apoiavam as causas do protestantismo. Todas e quaisquer manifestações 

que estivessem filiadas à Maçonaria seriam condenadas pela igreja católica, pois a 

estariam ajudando a conspirar contra a igreja, Dom Macedo Costa afirma isto quando 

diz que, 

O estrangeiro que no Brasil ou em qualquer paiz filiado à maçonaria, 

só serve de degrao para alguns nacionais ambiciosos e de pouca 

importância litteraria ou moral.
25

 

As sociedades secretas, e em particular a maçonaria são condemnadas 

pela Igreja Católica.
26
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Diante das afirmações do bispo em relação a maçonaria, percebe-se que todos os 

movimentos anti-católicos existentes na época ,estariam sendo apoiadas pelos maçons 

para torná-lo mais forte e com mais aliados para combater seu grande inimigo, a Igreja 

Católica. 

Dom Macedo Costa percebe esse embricamento quando alerta que os 

protestantes recebiam auxílios por meios de jornais que estavam circulando no Pará, 

estimulando a propaganda protestante a atacando os dogmas cristãos. Dentre os jornais 

pode-se citar O Liberal do Pará, que pertencia a Tito Franco de Almeida (Liberal), A 

Tribuna, jornal republicano, O Santo Ofício e O Pelicano, pertencente aos maçons e 

Diário do Gram Pará, que vinculava suas publicações a ambos os lados. 

Na obra “Conflitos entre Igreja e o Estado no Brasil”, Nilo Pereira mostra que a 

utilização da imprensa como meio de ataque aos adversários não acontecia só na 

Província Paraense, o mesmo acontecia em recife, onde “esse intenso debate era feito 

através da imprensa recifense”
27

. 

Justamente nesta imprensa vamos encontrar os grandes debates que na 

sua maioria, punham em relevo as situações criadas entre o Estado e a 

Igreja por motivos os mais diversos. Para uns tudo não passava de 

interpretações filosóficas ou políticas, mas para outros o problema 

religioso surgia em toda a sua intensidade, como um desafio ostensivo 

que o liberalismo fazia ao cristianismo. Era um choque de doutrinas.
28

 

 

Assim, um novo conflito estava por vim, pois por volta de 1867 uma leva de 

imigrantes, dentre eles muitos protestantes, adentraram o território amazônico com 

intuito de montar uma colônia sede na região. Eram os Confederados vindos da 

America do Norte, organizados pelo major Landsford Warren Hasting, os quais 

encontraram boa acolhida do governo provincial e imperial, situando sua colônia em 

Santarém no Pará. Fato que Dom Macedo Costa já pressentia há alguns anos, pois em 

1863 havia enunciado que os americanos do norte queriam se apoderar do Amazonas 

por meio da imigração, da pregação do protestantismo e da distribuição de bíblias
29

. 

Para Norma de Azevedo Guilhon, grande estudiosa dos Confederados, estes vieram para 

a Amazônia para se refugiar das conseqüências de uma guerra que devastou sua terra 

natal, a Guerra de Secessão. Eram apenas pessoas que se aventuraram em uma terra 

longínqua, buscando seus direitos para poder viver pacificamente. 

Não é preciso grande esforço de imaginação para perceber que estes 

imigrantes, abandonando a pátria em exílio voluntario, aventurando-se 
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ao calor para eles inusitado do tropico, necessitando aprender língua 

estranha e passando a viver em uma pequena cidade longínqua, em 

meio a floresta, só o fariam impelidos por motivo muito forte [..] 

vieram, assim, tangidos antes pelas conseqüências de uma guerra do 

que pela própria guerra. 
30

 

 

Os Confederados, a princípio imigraram e se instalaram no Sul do Brasil, logo 

depois vieram para a Amazônia, instalando-se em Santarém. Para o Major Hasting a 

região apresentava-se como fascinante e promissora, pois sabia do intenso comércio que 

a província do Pará mantinha com os Estados Unidos, com a exportação da goma 

elástica, além do grande interesse que a região despertava nos imigrantes, muitos desses 

interesses aguçados pelos relatos de viajantes que divulgavam as riquezas da região
31

.   

Apesar de obterem apoio do governo provincial e imperial
32

, os Confederados 

por serem em sua maioria protestantes, tiveram alguns impasses com a igreja Católica, 

um deles era a proibição dos imigrantes americanos de enterrar seus mortos nos 

cemitérios da cidade, por serem estes cemitérios católicos. Tendo como solução, ou 

enterrar seus familiares nas suas propriedades, ou em um morro de baixa vegetação nas 

proximidades da cidade de Santarém, que segundo Norma Guilhon, era conhecido pelos 

moradores como “Serra dos Americanos”.  

Diante das empreitadas dos missionários protestantes, apoiados pelos „amigos 

brasileiros‟, vários foram os embates entre estes e o prelado católico, em sua maioria de 

forma indireta, com a utilização de publicações direcionada ao povo, tanto da parte do 

prelado católico quanto dos protestantes. Desde a chegada destes à região Amazônica 

muitos foram os interesses sociais, políticos e religiosos que rodeavam o “real” interesse 

dos protestantes na região Amazônica, que a priori seria de divulgar sua doutrina 

evangélica através de distribuições de bíblias. Como a Província Paraense há muito já 

estava envolto em conflitos internos e externos, como os embates com liberais e maçons 

e a própria Questão Religiosa, a presença protestante na região, a princípio, não causou 

tanto impacto ao prelado católico, pois, por trás dos conflitos havia muitos interesses 

tanto católicos, quanto anti-católicos. 

Analisando a historiografia referente a religiosidade na Amazônia, percebe-se 

uma gama de analises a respeito da presença protestante na região, no qual há, as que 

afirmam terem sido estes grandes causadores de infortúnios a Igreja, outros que esta 

presença causou grande impacto às doutrinas ultramontanas e a estrutura Católica e 
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estariam „tramando‟, com essa presença a posse e dominação do rio Amazonas e a 

região em si, e uns ainda que afirmam serem estes pacíficos, apenas pessoas comuns 

que queriam um novo lar para viver em paz. Assim, através da analise de Cartas 

Pastorais, Jornais, assim como as idéias desses diversos autores, pode-se perceber que a 

presença protestante na Província Paraense e seu envolvimento com movimentos 

liberais e maçônicos, ocasionaram sim certo incomodo aos ideais ultramontanos de 

Dom Macedo Costa, e algumas controvérsias locais. Mas é fato que não se pode afirmar 

ser este um dos principais elementos catalíticos presentes na Província e que 

culminaram na luta entre a Igreja e a Coroa, por não ser este o único nesta e pelo fato da 

mesma ser decorrente de uma gama de fatores que culminaram para que este conflito, 

no qual estavam envoltos vários atores sociais entre eles os próprios protestantes, 

acontecesse.  
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