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A TERRA PROMETIDA: A PRESENÇA DOS BATISTAS NA AMAZÔNIA 

(1970-1980) 

 
Catarina Maria Costa dos Santos 

 

[...] A Amazônia é o mundo aonde todo mundo virá refugiar-se e, não 

demorará muito. Sua flora é um manancial de riquezas como não se 

encontra em qualquer outro lugar do mundo [...]. 
i
 

 

Aquelas populações que se formarão ao longo da imensa estrada serão 

campo propício para uma vasta e fecunda semeadura do Evangelho 
ii
.  

 

 

Em 1971, o presidente Médici inaugurou o primeiro trecho da Transamazônica.  

No dia da inauguração estavam presentes na solenidade, representantes e autoridades do 

Estado do Pará. Reunidos em Altamira, ouviram o discurso presidencial que segundo o 

pastor batista Raymundo Marques, presente no evento, conclamava a todos a unirem-se 

em torno do esforço de civilizar e de desenvolver os rincões da Amazônia. 

A nova rodovia que tinha como objetivo abrir caminho no sentido horizontal 

vindo do leste para o oeste, começando na Paraíba, passava por locais que se tornaram 

estratégicos para a ação dos missionários batistas brasileiros a partir daquele ano. Em 

um desenho cartográfico da estrada observam-se as cidades do Norte e Nordeste que 

seriam atravessadas pela rodovia. Algumas destas cidades se tornaram pólo de 

referência da ação expansionista dos batistas brasileiros nas áreas tomadas pelo projeto 

de construção da Transamazônica. Para esta comunicação, o recorte espacial feito para 

fins de análise foi a área entre Altamira e Marabá, percurso no qual se realizou a 

TRANSTOTAL. 

A TRANSTOTAL foi uma campanha de evangelização que representou o 

esforço conjunto de diversos setores da organização eclesiástica batista. O setor da 

educação teológica e de educação religiosa, representado por alunos do Seminário 

Batista Equatorial, localizado em Belém do Pará, do Seminário Batista do Norte, 

localizado no Recife em Pernambuco, do Instituto Batista de Educação Religiosa, no 

Rio de Janeiro. O setor de missões estaduais e nacionais foi representado pela presença 

de missionários locais, a exemplo do pastor Edilson Braga, e por missionários da Junta 

de Missões Nacionais, como Samuel Mitt e Gorgônio Barbosa.  
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Havia também entre os participantes das equipes de trabalho nesta campanha, 

missionários norte-americanos e profissionais liberais que se dispuseram a trabalhar no 

período de uma semana naquele trecho da rodovia. 

A Campanha pretendia visitar e evangelizar os colonos e contou com uma 

estrutura organizacional que se preocupou em providenciar folhetos, novos testamentos, 

decalques, carro para a locomoção das equipes, aparelhos de som e treinamento prévio 

para todos os participantes da ação missioneira. O pastor Edilson Braga contou que 

antes da realização do evento ele mesmo já havia feito um levantamento sobre a 

confissão religiosa dos colonos que estavam morando no trecho da Rodovia entre 

Altamira e Marabá. 

Em conversa com o pastor batista pode-se perceber que aquela campanha 

representava para a Convenção das Igrejas Batistas um desafio, pois as estruturas locais 

para a realização do empreendimento religioso daquele porte eram muito diferentes das 

estruturas que os batistas encontravam nas cidades que já tinham um grau de 

urbanização como Belém, por exemplo. No trecho entre Altamira e Marabá, o pastor fez 

referência a Medicilândia.  

Em dezembro de 1974, quando aconteceu a primeira TRANSTOTAL, 

Medicilândia era uma rurópolis.  As condições de tráfego na estrada, os buracos, as 

chuvas constantes dificultaram a ação dos missionários, segundo o relatório da 

campanha, publicado em O Jornal Batista. Uma breve revista às fotos publicadas neste 

jornal observou-se os estudantes e demais voluntários da campanha de evangelização, 

equilibrando-se em toras de madeiras que serviam de pontes em alguns trechos da 

rodovia.  

Quando não chovia, outra dificuldade relatada é que os missionários não 

encontravam o chefe da casa, o homem, em casa. Ele saia para a roça. Isto dificultava o 

contato, pois de um modo geral, a presença da mulher sem o marido, inibia a entrada 

dos missionários no interior do recinto doméstico. Um problema que foi resolvido mais 

tarde, quando a Junta de Missões Estaduais consentiu em cadastrar missionárias 

solteiras para trabalharem naquele trecho da rodovia. Até então a Missão Batista tinha 

preferência no envio de casais de missionários. Tratava-se de uma medida de segurança, 

considerando que o trecho era um lugar inóspito e as mulheres, na concepção da Junta 
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de Missões, ficariam expostas a todos os tipos de problemas, se fossem enviadas 

sozinhas. 

As mulheres, segundo o artigo d’O Jornal Batista eram a chave para 

evangelização da Rodovia. Elas podiam adentrar ao recinto doméstico e conversar com 

as mulheres dos colonos, quando estes não estavam em casa, sem maiores problemas. 

Todavia, as notícias publicadas nos jornais e revistas missionárias sobre a evangelização 

da Amazônia neste período, dão ênfase aos missionários e não às mulheres e 

missionárias. 

Apenas “a dama da lamparina” se destaca entre tantas outras mulheres que 

trabalharam na Transamazônica. O título se referia a uma senhora que foi para Marabá, 

na altura do trecho em que passava a rodovia, e lá ficou para se dedicar à ação 

missionária dos batistas. O artigo sobre a dama da lamparina menciona o trabalho que 

foi realizado à luz gerada pelo queima de querosene em pequenas latas e lamparinas que 

iluminavam o caminho que essa mulher trilhava até chegar às casas de colonos e nos 

lugares de culto batista. 

Quando os postes de luz elétrica foram sendo colocados em cidades como esta, 

onde vivia esta missionária, aclamava-se o progresso como possibilidade de facilitar a 

estrutura através da qual a comunicação do evangelho se expandiria. O progresso 

material, segundo o artigo d’O Jornal Batista, devia ser acompanhado também do 

progresso espiritual. 

 Na pauta da redação do jornal, as notícias da Amazônia, ocuparam destaque ao 

longo dos anos de 1970 a 1980. Uma notícia sobre a Rodovia interessante foi a respeito 

dos rádios de pilha. Os radinhos eram a companhia dos colonos nas vicinais e no 

trabalho, conta-nos um destes colonos. Quando eles conseguiam sintonizar-se nas ondas 

médias, podiam ter música e notícias de fora. Porém, os missionários se preocupavam 

com o uso demasiado do rádio. 

 Naquela época, já se podia sintonizar a Rádio Transmundial, cujos programas 

eram transmitidos das Antilhas. A Rádio tinha uma programação cristã, com um viés 

evangélico nas pregações e nas músicas tocadas. Os missionários, no que ficou 

registrado sobre este veículo de comunicação, se queixavam de alguns colonos, pois 

eles ficaram sabendo que, muitos deles, quando iam sintonizar a emissora cristã 
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acabavam sintonizando a Rádio Livre de Havana, que tinha segundo o testemunho dos 

missionários, uma programação de caráter comunista e anticristã. 

 Nota-se que a tal programação serviu de inspiração para que os missionários 

batistas intensificassem suas ações no meio dos ouvintes do Rádio, que em última 

instância já estavam familiarizados com as mensagens da Transmundial Antilhana. Mas 

mesmo se intensificando o cuidado com a programação transmitida no rádio, o trabalho 

feito no corpo-a-corpo foi o mais destacado. Os jornais nos dão notícias deste destaque. 

A comunicação, mesmo aquela pretendida pela Junta de Educação Religiosa e Imprensa 

Batista, não chegava a tempo na rodovia e vicinais da Transamazônica. O interior das 

casas que receberam os decalques da Campanha TRANSTOTAL, ainda não 

representavam o mundo cristão batista que se pretendia implantar. 

 A rodovia ainda era o caminho mais próximo para que as notícias chegassem das 

outras partes do país e do mundo afora. Mesmo com o recurso de um avião particular 

que os missionários batistas dispunham, por exemplo, os jornais, revistas, cartazes, 

folhetos e demais materiais de ensino e de comunicação só chegavam atrasados às áreas 

recém-evangelizadas em relação ao tempo em que chegavam a Belém. Material descrito 

como fundamental para a construção de uma nova cultura. A cultura letrada, ocidental e 

cristã dos batistas. 

 A inauguração da rodovia Transamazônica, além de representar o projeto do 

governo militar na Amazônia, também representou o caminho à terra prometida. O 

intenso movimento migratório 
iii

 para a região norte, fomentado pela política de 

colonização dirigida, alimentava a expectativa dos batistas em alcançar a fronteira. Ali, 

no setentrião brasileiro estava a fronteira que separava os que conheciam dos que não 

conheciam o evangelho. 

A rodovia não somente facilitaria o acesso ao manancial de riquezas tal qual 

afirmara Eurico Alfredo Nelson
iv

, mas facilitaria o acesso aos colonos, funcionários 

públicos, trabalhadores de empreiteiras, 
v
 religiosos, aventureiros e pessoas de todo tipo 

compunham a relação dos que iam para a Amazônia, pela estrada. Eles se sentiam como 

bandeirantes
vi
 da nação brasileira que atenderam ao apelo de patriotismo e de civismo 

feito pelo presidente Médici na ocasião da inauguração da rodovia. 

Para os batistas brasileiros
vii

 a fronteira da Amazônia que era o vale do rio 

Tapajós nos primeiros anos de missão no interior da região se ampliava para o vale dos 
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rios Xingu, Araguaia, Tocantins e para as margens da nova estrada. A leitura dos 

relatórios das viagens missionárias na Amazônia entre os anos de 1970 a 1980 revelam 

os novos caminhos trilhados por estes religiosos. O conjunto destas correspondências 

revela ao leitor a idéia do que se pensava entre os batistas quando se falava de 

Amazônia. A imprensa batista
viii

 noticiava a presença destes missionários na região 

dando enfoque ao trabalho missionário e assistencial que eles prestavam às 

comunidades.  

A análise do projeto de expansão missionária dos batistas brasileiros (PROIME) 

e o projeto de colonização da Amazônia revelaram as possíveis formas de interpretar a 

presença batista na Amazônia. O trajeto feito pelos batistas brasileiros indicou as formas 

de uso e de apropriação que eles deram ao discurso dos militares sobre a colonização, 

sobre progresso, sobre desenvolvimento e sobre a natureza. Eles deram significados 

próprios ao discurso de integração e de segurança da Amazônia, utilizando-se de 

símbolos e de imagens trazidas da religiosidade e da cultura bíblica batista.  

A Amazônia era a terra prometida
ix
, e o eixo de evangelização transferiu-se pelo 

menos nos apelos missionários, das cidades grandes para as cidades do interior, das 

antigas vilas para as agrovilas e para as cidades recém criadas. A respeito deste apelo lê-

se em uma pregação a seguinte expressão “as novas cidades são como crianças” 
x
, 

fazendo referência às cidades que começavam a se formar às margens da Rodovia 

Transamazônica.  

As fronteiras das cidades onde os batistas brasileiros já estavam estabelecidos se 

movia em direção ao interior do Brasil. No caso da Amazônia, o mapa de expansão 

indicava os lugares próximos aos núcleos de colonização dirigida, um trecho que 

começava na cidade de Carolina, no sul do Maranhão até Humaitá no Amazonas. Há 

relatos também de trabalhos missionários nas fronteiras do Acre com a Bolívia, do 

Amapá com as Guianas, e entre as tribos indígenas no Pará.  

A descrição da floresta, dos rios e dos povos que viviam nesta hiléia é 

semelhante ao que se tem descrito na obra de Euclides da Cunha sobre a região
xi

.   Foi 

preciso entender de que forma os batistas compreendiam a natureza e os significados 

que eles davam a ela na relação com o homem para poder entender o discurso deles em 

relação ao projeto de colonização proposto pelo regime militar. Os batistas 
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interpretavam a natureza a partir de pressupostos teológicos cristãos, os quais são em 

parte discutidos pela historiografia.
xii

  

Na descrição da natureza, os termos utilizados tanto quanto para definir 

comportamentos e modos de vida das populações ribeirinhas e dos povos da floresta são 

trazidos da cultura bíblica que os batistas dominam. São expressões da linguagem que 

são próprios dos religiosos. A rodovia Transamazônica é uma bênção, os que praticam a 

religiosidade popular de matiz indígena são vistos como pessoas dominadas pelo 

demônio, a cidade de Altamira é uma sementeira do mal.  

As fronteiras não são apenas geográficas, são culturais e religiosas. Os que não 

são civilizados e os que não foram cristianizados nos moldes batistas são merecedores 

de ajuda material e espiritual. A linguagem impregnada de termos bíblicos se tornou 

uma característica dos grupos religiosos e parece ter sido assimilada pelos demais 

moradores e colonos da região. 

O secretário executivo de Missões Nacionais da Convenção das Igrejas Batistas 

do Brasil, Samuel Mitt se expressa da seguinte forma: “passa a Transamazônica e ajuda-

nos” 
xiii

, fazendo menção às cartas paulinas onde se lê “passa a Macedônia e ajuda-nos”. 

É uma referência à antiga forma apelativa dos cristãos macedônios de pedirem ajuda aos 

de Jerusalém. Na metáfora estão presentes as representações simbólicas que os batistas 

tinham da região, a saber, que a Amazônia era região de fronteira e carente da ajuda dos 

cristãos das demais regiões. 

A rodovia Transamazônica ganhou um significado evangélico, abençoada e bem 

vinda porque ao interligar as regiões, facilitaria o intercâmbio entre os religiosos. Ela 

interligava os caminhos que levariam o evangelho às pessoas carentes de Deus, de 

natureza hostil à conversão. Esta interpretação, talvez não tenha impedido as críticas às 

condições de tráfego na rodovia, mas facilitou a inclusão desta realização 

governamental na lista do culto de gratidão dos religiosos. 

 Os batistas brasileiros viam os povos da floresta e as populações tradicionais 

ribeirinhas de forma semelhante ao modo de como os primeiros missionários cristãos os 

viam. A natureza compreendida na dimensão do fantástico e do maravilhoso, mas 

geradora de vícios e de pecados. É o caso da descrição feita da cidade de Altamira que é 

dita como a Sodoma do Xingu.
xiv
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Distante das demais regiões brasileiras por razões que já são bem esclarecidas na 

vasta produção acadêmica a respeito
xv

, a Amazônia aparece no discurso dos batistas 

como lugar distante, de difícil acesso, carente de tudo, mas com potencial para o 

crescimento do evangelho, de igrejas e do desenvolvimento social.  Nas palavras de 

Samuel, secretário executivo da Junta de Missões Nacionais dos batistas brasileiros, ela 

era “um gigante a ser despertado
xvi

”. No Projeto de Interiorização Missionária e de 

Evangelização Missionária - PROIME, a base e a justificativa teológica para a execução 

do plano de ação é que o homem natural que habita na Amazônia é potencialmente um 

converso.  

Para chegar até estas pessoas era preciso se dispor a fazer o caminho da 

colonização recente. Então o trajeto das missões religiosas, não somente a dos batistas 

incluía os núcleos projetados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

- INCRA e as cidades do entorno da rodovia Transamazônica. No trecho de Marabá a 

Altamira não se encontrava segundo relato do missionário Edilson Braga nenhuma casa 

ou vila que não fora visitada pelos missionários batistas
xvii

. 

O missionário Edílson de Holanda Braga, membro da Igreja Batista do Telégrafo 

em Belém, filiada a Convenção das Igrejas Batista Brasileira, Instituição Religiosa da 

qual fazia parte a Junta de Missões Nacionais, 
xviii

 foi um destes missionários enviados à 

região para a evangelização. Interessada na expansão missionária em locais ainda não 

alcançados por esta Igreja, a Convenção logo estimulou a vinda de seminaristas, 

pastores e missionários para a região e continua morando na região até hoje.  

Ele afirma ter assistido a chegada e a saída de muitos colonos da região, a 

organização de cooperativas, a transformação da paisagem local e a conversão de 

muitos colonos como fruto da ação missionária. Esta ação pode ser explicada com base 

na afirmação de César Romero Jacob sobre o avanço das formas de religião em frentes 

pioneiras.
xix

 

A presença dos batistas Amazônia, na conjuntura em que se desenvolveram os 

projetos de colonização e de desenvolvimento da região implantados pelos militares, 

especificamente entre os anos de 1970 a 1980, pode ser considerada um importante 

elemento para se compreender a história dos protestantismos no Brasil e o papel de 

religiões de missão nas fronteiras.  
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da Queiroz Galvão.  
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ela tenha analisado outra conjuntura. Sobre a idéia d’oeste desabitado, necessitado e incivilizado, Neide 

Esterci nos dá conta de que maneira o discurso da fronteira e da conquista d’Oeste foi sendo construída na 

história do Brasil. Segundo Esterci, 
�

 o discurso atendia aos planos dos governos brasileiros em tempos 

históricos bem distintos, nos quais as bandeiras se manifestavam como exemplo de coragem, bravura e 

destemor, necessárias à construção da identidade nacional. Neste sentido, o discurso dos batistas, 

relacionando avanço missionário ao espírito patriótico, ao civismo e a bravura dos bandeirantes 

aproxima-se dos interesses dos governos militares de então. Este distanciamento que a Amazônia 

representava para os próprios brasileiros se configurava na idéia de sertão, muito presente na literatura.  

 
vii

 Durante os anos 70, os batistas brasileiros dividiam a Amazônia Brasileira em três Convenções: a 

Convenção Pará/Amapá, a do Amazonas/Acre e Territórios Limítrofes e a Maranhense. Estas 

Convenções tinham autonomia administrativa e liberdade para realizar seus programas de evangelização e 

de missões em seus respectivos estados e municípios. Em 1980, a Convenção Pará/Amapá foi subdividida 

em associações menores, assim definidas: Belém e arredores, Nordeste do Pará, Sudeste do Pará, 

Sudoeste do Pará, Baixo Amazonas e território do Amapá. Uma parte do Estado do Maranhão fazia parte 

da Convenção Maranhense e outra fazia parte da Convenção Maranhão/Piauí. Além desta divisão 

administrativa, reconhecida pela Junta de Missões Nacionais, havia a divisão missionária, reconhecida 

pelos missionários norte-americanos. Neste caso, ela se dividia em Missão Equatorial e a Missão Norte. 

Os estados e territórios que faziam parte da Missão Equatorial eram Amazonas, Acre, Para, Maranhão, 

Ceará, parte oeste do Piauí, norte de Goiás e do Mato Grosso, Amapá, Rondônia e Roraima; da Missão 

Norte, faziam parte Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte leste do Piauí. Quando os 

missionários falam de suas viagens, eles se referem aos rios, vales e florestas como fronteiras naturais das 

missões. As vilas e cidades são citadas sempre em relação às proximidades dos rios, e depois dos 

entroncamentos das estradas e das rodovias. Os relatos das viagens do secretário-executivo de Missões 

Nacionais a região, bem como a do secretário de Missões Estaduais, Gorgônio Alves Barbosa confirmam 

isto. 
viii
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um órgão batista. O principal meio de comunicação é O Jornal Batista. A coleção destes jornais encontra-

se depositada na biblioteca da Faculdade Batista Equatorial. Há também os periódicos, bem como os 

relatórios e os Anais das Assembléias Gerais Ordinárias. 
ix

 WEISTEIN, Bárbara. The Amazon Awakens: uma modern(ização) de conto de fadas. In Revista de 

Estudos Amazônicos. PPHD. Belém: Alves Gráfica editora, 2006. p. 87-101. Ler também SANTOS, 

Catarina Maria Costa. Terra Prometida: discursos, imagens e práticas dos batistas brasileiros na 

Amazônia (1970-1980) Dissertação de Mestrado, Belém: UFPA, 2007. 
x
 Faz-se referência a pregação publicada em O Jornal Batista, 20 jun 1973. 

xi
 DA CUNHA, Euclides. Um paraíso perdido: reunião de ensaios amazônicos. Brasília: Senado Federal, 

Conselho editorial, 2000. Este é o relato da expedição que Euclides fez ao Alto Purus. Nela a natureza é 

descrita em contraste com o homem que é um herói por sobreviver às adversidades da natureza. 
xii

  Refiro-me THOMAS, Keith.  O homem natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos 

animais (1500-1800). Tradução de João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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Ele se propõe a teologia cristã acerca da natureza. O autor esclarece que a concepção que se tinha acerca 

da relação entre o homem e a natureza baseava-se na idéia de superioridade criada pela teologia cristã 

pela qual se afirma que o Homem é a coroa da criação do universo. Deus o teria feito par governar sobre 

as demais criaturas. O homem deve dominar sobre o mundo natural que foi feito para o seu usufruto. 

Nesta perspectiva criacionista cristã os batistas brasileiros puderam compreender que a ação colonizadora 

recente na Amazônia era necessária e indispensável ao desenvolvimento e progresso da região 

concordando com a política dos militares de intervenção e de segurança nacional.  
xiii

 Lê-se esta expressão em vários artigos escritos em O Jornal Batista publicados em 1970 a 1974. 
xiv

 O Jornal Batista e o texto apresentado no Simpósio de religião e de religiosidade na UFGD em 2006 

que discute a concepção de sodomia e de natureza nos discursos dos batistas sobre a Amazônia 
xv

 Discussão sobre região: ler a extensa obra sobre região, fronteira, interior e suas mais diversas 

concepções na literatura. A categoria aqui empregada, no entanto, define espaço geopolítico que estava 

naquele momento sendo inventada. Cf. BECKER, Bertha. Amazônia. 6ª edição. São Paulo: Ática, 1998. 
xvi

 O Jornal Batista, 20 ago.1974. 
xvii

 O referido missionário é considerado o primeiro missionário batista a se estabelecer na rodovia 

Transamazônica. O trecho citado foi retirado da entrevista que ele me concedeu em 2006, durante a 

pesquisa de campo realizada no Mestrado.  
xviii

 Em entrevista realizada em 2005, o pastor Edílson de Holanda Braga, informou que, ao chegar a 

Altamira, realizou uma pesquisa a respeito da confissão religiosa dos colonos que haviam se estabelecido 

ao longo da rodovia Transamazônica. Segundo este missionário, havia batistas entre os colonos, e o 

objetivo do censo era justamente localizar estes irmãos para que o trabalho de expansão missionária 

partisse exatamente destes pontos. O pastor esclareceu que em seguida a partir de sua pesquisa, um 

missionário americano enviado pela Junta de Missões Batistas, viajou pela mesma rodovia seguindo o 

trajeto da expansão da estrada e se certificou que todos os dados informados pelo pesquisador estavam 

corretos, a saber, havia batistas brasileiros espalhados ao longo da rota da colonização, e estes seriam os 

primeiros a serem visitados a fim de se estabelecer pontos de pregação na rodovia. 
xix

 JACOB, César Romero [et al.]. A diversificação religiosa. Estudos Avançados, Dez. 2004, vol.18, nº. 

52 p.9-15. Ler também DA CRUZ, Eduardo Rodrigues. A persistência dos deuses: religião cultura e 

natureza. São Paulo: UNESP, 2004. pp. 15-23. (Coleção Paradidáticos: série Cultura). 


