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 Em seu clássico manual O que é religião, Rubem Alves questiona a premissa 

proposta pelo racionalismo do século XIX, segundo a qual a religião nada mais é que 

uma reminiscência que o homem guarda de um período primitivo de seu 

desenvolvimento. Acreditava-se que com o progresso da história e a emergência de 

novas formas científicas de pensar, o homem iria aos poucos se educando para a 

realidade e, como conseqüência, abandonaria suas “ilusões” religiosas. No entanto, a 

realidade nos mostra que com a modernização da sociedade a religião, ao invés de 

extinguir-se, fortificou-se. 

Em Fortaleza não é difícil encontrar templos de igrejas evangélicas. Segundo 

dados do Senso 2000 (IBGE), havia na capital cearense, no ano 2000, aproximadamente 

170 templos e congregações de igrejas de confissão evangélica, nos quais se 

congregavam cerca de 190 mil fiéis. 

 Muito embora a população fortalezense permaneça em sua imensa maioria 

católica (84%), nenhum outro grupo religioso tem experimentado maior crescimento 

que os evangélicos, que obtiveram, nas duas últimas décadas, um crescimento médio de 

8% ao ano.  

Para entender as motivações desse acentuado aumento no número de fiéis 

evangélicos em Fortaleza é necessário voltar o olhar para o passado, mais precisamente 

para o final do século XIX, quando os primeiros missionários protestantes aqui 

desembarcaram, vindos dos EUA, com o objetivo de divulgar sua fé, trazendo na 

bagagem elementos e práticas de uma cultura bem distinta daquela vivenciada pela 

sociedade do Brasil Império. 

 É sobre as relações entre a cultura dos missionários, anglo-saxã/protestante, e a 

cultura local, latina/católica, que trata este texto, destacando como o encontro de 
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elementos do protestantismo presbiteriano e do catolicismo brasileiro contribuíram na 

construção de uma nova religiosidade. 

 

Confronto de experiências 

 Enviados ao Ceará, em setembro de 1882, pelo Board of Nashville, instituição 

missionária vinculada a Southem Presbyterian Church  e uma das que mais enviaram 

missionários para o Brasil, o rev. De Lacey Wardlaw e sua esposa Mary H. Wardlaw 

foram os primeiros evangelizadores protestantes de Fortaleza. Para esses missionários, 

mais que uma cidade, a capital cearense significava um mundo novo, com costumes e 

crenças bem diferentes dos que praticavam. 

 Muito embora Brasil e EUA sejam nações surgidas de processos semelhantes – 

ambas fruto da colonização européia do Novo Mundo, muitas e agudas eram as 

diferenças entre os dois países, na segunda metade do século XIX, especialmente quanto 

às experiências religiosas. 

 Os povoadores das colônias inglesas na América do Norte eram, em sua imensa 

maioria, puritanos perseguidos e expulsos de sua terra, que almejavam estabelecer no 

Novo Mundo uma sociedade calcada em ideais de justiça e igualdade, que garantisse a 

todos o direito cristão de consciência livre. Dispersos pela nova nação e sem a presença 

de líderes religiosos que pudessem conduzi-los na rígida obediência às suas doutrinas, 

os fiéis passaram a realizar seus rituais agregando elementos dos vários ramos 

protestantes ali presentes. Essa prática aliada à busca de uma configuração religiosa 

oposta ao protestantismo inglês, no qual a Igreja Anglicana, com seu status oficial, 

funcionava sob práticas de coerção e a partir de uma hierarquia autoritária, fez surgir 

um “protestantismo americano”, cujas principais características seriam a associação 

voluntária e o pluralismo denominacional. 

No Brasil a fé católica está presente desde o primeiro dia sua anexação pelo 

reino português, quando frei Henrique de Soares Coimbra, celebrou a primeira missa, 

afirmando em seu sermão que a viagem de Cabral e a descoberta se haviam feito em 

honra e obediência à Cruz e à Santa Igreja Católica. O nascimento do Brasil para o 

mundo ocidental teve, assim, na participação da Igreja Católica um de seus marcos 

principais. 
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 A catequese jesuítica marcou de forma indelével a história da colonização 

portuguesa do Brasil. Sua influência transcendeu os limites da religião, deixando fortes 

impressões na educação, na organização social e espacial de nossas vilas e cidades. 

 Foi o catolicismo, ainda que intransigente em sua postura de negação da 

validade de qualquer outra compreensão e experiência religiosa do mundo que não a 

sua, que forneceu a liga que uniu as culturas européia, indígena e negra, para construção 

do que podemos chamar de uma cultura brasileira. 

Quando, na segunda metade do século XIX, os missionários presbiterianos 

iniciaram suas atividades missionárias em Fortaleza, a fé protestante era uma ilustre 

desconhecida da maioria dos súditos de D. Pedro II, que tinham sua experiência 

religiosa inevitavelmente entranhada pela compreensão católica do cristianismo, ainda 

que inegavelmente tenham sido a ela agregadas práticas e crenças das religiosidades 

indígenas e africanas. 

Contrariamente a sua primeira experiência catequética, quando divulgaram a fé 

protestante entre os povos indígenas da América do Norte, os missionários 

presbiterianos tinham a tarefa de (re)evangelizar uma sociedade com uma tradição cristã 

secular.  

Comungando do mesmo Deus e mesmo de alguns preceitos da fé católica, a 

saída encontrada pelos missionários foi combater, em princípio, não a doutrina católica 

em si, mas, antes, suas práticas e seu pensamento secular, buscando demonstrar que 

embora cristã, a Igreja Católica estava imersa em hábitos e comportamentos contrários 

não apenas ao evangelho de Jesus Cristo, mas também ao necessário progresso da 

sociedade. 

A mensagem protestante divulgada em Fortaleza foi, então, calcada no esforço 

de convencer a sociedade que o catolicismo afastou-se do verdadeiro cristianismo, pois 

ao invés de buscar o bem comum e o crescimento do homem, promove a ignorância e a 

superstição, causas principais do “atraso” da cultura brasileira. O protestantismo por sua 

vez figurava como uma religião de renovação, que reaproximava o homem de Cristo, 

sendo ainda a base da verdadeira civilização, pois estimulava o desenvolvimento do 

conhecimento e do trabalho, entendendo-os como a realização da vontade de Deus para 

os homens. Dessa maneira, o discurso missionário, procura criar uma relação direta 

entre modernidade, civilização e liberalismo (político e econômico) com a fé 
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protestante, ao mesmo tempo em que identifica o catolicismo com o pré-moderno, com 

o atraso e a ignorância. 

É essa apropriação da metáfora iluminista na qual o protestantismo aparece 

como a LUZ e o catolicismo como as TREVAS, que irá pautar a percepção e o 

julgamento missionário da cultura cearense, impressos nas cartas enviadas pelo rev. 

Wardlaw e sua esposa para revista norte-americana The Missionary, de novembro de 

1890. A primeira traz as impressões da srª. Wardlaw sobre os costumes locais no lidar 

com a morte. 

Quatro ou cinco anos atrás, uma jovem de nossa congregação estava para 

nos deixar (...) Sua velha avó, que em sua pobre vida ocupou o lugar de 

mãe para a garota, irrompeu em gritos altos e inconsoláveis soluços. Eu a 

lembrei que Firmina poderia ainda estar consciente, e tal explosão 

poderia perturbar seu espírito moribundo. “O que há com você?”, ela 

bradou “Eu preciso ajudar minha criança a morrer”, e ela explicou seus 

gritos de desabafo. “minha criança está indo”, ela berrou (literalmente, 

que era o fim). “Oh, horrível morte!”  

Depois de Firmina dar seu último suspiro, todos os vizinhos amontoaram-

se para vê-la; (...) Uma garota jovem, depois de permanecer fria em frente 

a ela, me deixou pasma ao falar alto para a morta abruptamente e 

mandando, “Feche seus olhos Firmina!” Uma velha senhora, que 

observava, vendo que eu estava chocada me explicou: “Quem acabou de 

morrer fará tudo o que você disser para ele, se você chamá-lo pelo nome 

e falar de um modo natural” Considerando as circunstâncias, eu pensei 

que nunca havia visto nada menos natural. 

(...) Num feliz contraste com esses costumes pessimistas sombrias 

superstições, me vem à memória a imagem de pacatos leitos de morte, 

onde os que estão ao redor, controlando sua dor, em consideração ao 

moribundo, repetem passagens confortantes da Escritura ou preces 

oferecidas, no entanto silenciando os lábios mais cedo. Eloqüentes com a 

prece a Ele, mas sucintos a adorá-lo na „nova canção‟.” 
 

Descrevendo os últimos momentos de vida da jovem Firmina, a esposa do Rev. 

Wardlaw centra suas atenções nas atitudes daquelas que a velam. A missionária busca 

demonstrar como a formação moral-religiosa dentro da doutrina católica conduz a 

atitudes supersticiosas e negativas, levando mesmo a ações que se contrapõem à 

natureza humana – “eu pensei que nunca havia visto nada menos natural”.  

O estranhamento e a preocupação da sr.ª Mary Wardlaw diante da atitude de 

desespero da avó com o falecimento da neta afirma-se na negação, característica da 

ascese protestante, do suplício como um compensador da dor. Tal preceito torna-se 

evidente, quando ao buscar em sua memória lembranças de uma maneira mais positiva e 
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natural de vivenciar a morte, opõe o pranto da avó de Firmina à atitude pacata, de 

controle e de resignação dos fiéis presbiterianos. Nesse momento, a missionária ressalta 

uma outra importante característica da doutrina protestante, especialmente em sua 

conformação presbiteriana: a ênfase na moral em oposição à espiritualidade. 

Em verdade, mais que um simples estranhamento, o que nesse texto se percebe é 

o choque entre duas diferentes culturas, em suas relações com a morte. A primeira, 

católica – apresentada como negativa e sombria – encara a morte com horror e emoção, 

resultado de uma doutrina na qual o alcance da redenção após a morte depende do 

rígido cumprimento dos rituais e regras da Igreja, o que cultiva nos fiéis uma incerteza 

do que se irá enfrentar no Além: se o paraíso, o inferno, ou ainda o meio termo do 

purgatório. 

A segunda, protestante de matriz calvinista, supõe um comportamento de 

controle e resignação, por vezes, mesmo de exaltação. Esse posicionamento se dá pela 

crença da salvação pela fé e por ela apenas, que permite ao fiel cultivar uma inabalável 

certeza de que encontrará, no Além, um lugar de descanso e de reencontro com seus 

irmãos de fé. 

 Neste relato é possível perceber um fenômeno comum ao encontro de duas 

culturas diferentes, a apreensão da diferença como desigualdade, através de uma 

hierarquização, em que, via de regra, a prática do outro é descrita como inferior. 

No entanto, como tudo que o homem pense ou faça, também a visão que tinham 

os missionários sobre o povo cearense é algo plural e no trecho abaixo, retirado da carta 

do rev. Wardlaw à mesma revista, pode-se perceber o seu outro lado: 

 

O Povo é amante da liberdade. Eles livraram todos os escravos na velha 

Província cinco anos antes da emancipação, e isto com a oposição do 

Governo Imperial. Quando a República foi declarada, esta Província 

formou seu próprio governo e assumiu um posição a favor dos direitos de 

um estado forte. Infelizmente o habitual trabalho da população não lhes 

permitiu persistir nessa atitude original. Contudo eles permanecem com 

senso de humor.” 

 

 

À primeira vista, em tudo contraditório às impressões registradas por sua esposa, 

o artigo do missionário expressa um olhar mais positivo sobre a sociedade fortalezense, 

no entanto, um olhar mais cuidadoso perceberá que há entre eles uma perfeita sintonia.  
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Realizando um esforço de imaginação pode-se estabelecer uma analogia entre as 

descrições dos missionários e uma situação médica, em que os missionários seriam 

médicos relatando o estado de um paciente. O primeiro, a sr.ª Wardlaw, descreveria os 

sintomas, causas e riscos da doença; o segundo, o rev. Wardlaw, falaria dos sinais 

positivos, de reação do enfermo, que lhes permite alimentar esperanças de cura.  

O diagnóstico de um em nada contradiz, pelo contrário, completa o do outro. Em 

outras palavras, condenar algumas práticas de uma cultura não torna inviável que se 

perceba outras como positivas, ademais, quando estas possibilitam que o EU se 

reconheça no OUTRO. 

Os missionários presbiterianos vieram dos Estados Unidos, onde república, 

liberdade e autonomia de governo, são princípios políticos bastante arraigados, bases da 

organização não só do estado, mas da sociedade em geral. Reconhecer esses princípios 

como idéias e valores do povo cearense era a motivação que levava o missionário a 

afirmar, um pouco mais adiante, no mesmo texto: “sei que lograremos êxito”. Na 

compreensão dos missionários presbiterianos as novas opções de organização política e 

social do país abririam definitivamente as portas para que o povo abraçasse o 

protestantismo, pois, eram, por definição, incompatíveis com as “superstições” do 

catolicismo e sua concepção hierarquizada do mundo.  

 E o outro, a sociedade fortalezense, como reagiu a presença e ao assédio dos 

missionários?  

Como toda novidade que desembarcava na cidade, o protestantismo motivou 

diferentes reações. Para alguns não era mais que um dos tantos modismos que os navios 

traziam do estrangeiro, outros lhe dedicavam o ódio reservado aos piores inimigos, 

também a curiosidade foi despertada, sobretudo entre aqueles que andavam distantes da 

Igreja Católica, havia ainda os que tinham medo dos “crentes da lei”. 

Em outras palavras, a reação à presença missionária presbiteriana se fez plural, 

como plural era a sociedade que a ela reagia, dotada, como qualquer outra, de uma 

cultura multifacetada, perpassada por várias e distintas temporalidades. É possível, no 

entanto, perceber, na maioria, um sentimento comum: a rejeição, seja pela indiferença, 

pelo ódio ou pelo medo. Rejeição não apenas à nova religião, mas também aos seus 

propagandistas, como relata o rev. Wardlaw em um artigo publicado pela revista The 

Missionary, em junho de 1891. Nele, o missionário registra a dificuldade da esposa em 
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conseguir uma jovem para auxiliá-la nos afazeres domésticos. Segundo ele, mesmo 

oferecendo um bom ordenado, as moças declinavam da proposta, alegando, em sua 

maioria, que tinham medo, por acreditarem que os missionários tinham ligação com o 

demônio. Wardlaw relata ainda que quando questionadas sobre por que pensavam 

assim, as moças davam respostas as mais diferentes e absurdas possíveis, como uma que 

afirmava sua certeza da aliança com o diabo pelo fato do missionário andar sempre 

vestido de preto. O que para Wardlaw significava o testemunho de sua sobriedade e 

desapego à vaidade, para a jovem cearense era a comprovação de seu pecado. 

Ingênua e aparentemente sem muita importância, a resposta da jovem cearense, 

contudo, tem muito a dizer. Segundo Bartolomé de las Casas, “quando o homem deseja 

muito algo e se agarra firmemente a isso em sua imaginação, tem a impressão, a todo 

momento, de que tudo aquilo que ouve e vê testemunha a favor dessa coisa”.
i
  

É essa capacidade de imaginar, de delegar significado ao que captam os 

sentidos, de que fala las Casas, que permitiu à jovem atribuir a cor dos trajes do rev. 

Wardlaw a um significado tão diverso daquele do próprio missionário, que torna a 

história humana uma polifonia de sentidos, que apenas pode ser compreendida – mesmo 

assim parcialmente – pela ação interpretativa do investigador, que também é tributária 

da imaginação de quem escreve a história. 

Outra característica da resistência dos fortalezenses ao protestantismo foi 

irreverência. O apreço popular pelo deboche e pela sátira, ao que parece, não foi uma 

questão irrelevante na Fortaleza de fins do século XIX. Caso contrário, não haveria na 

historiografia sobre a cidade tantas referências a uma incorrigível molecagem pública.  

Os missionários presbiterianos também foram alvo dessa molecagem. N‟O 

Libertador de 25 de agosto de 1883 lia-se o seguinte anúncio: 

 

         “Leite para crianças 

Quem quizer leite Evangelista para alimentar crianças barbadas, 

dirija-se a rua do Senador Pompeu e entenda-se com o padre casado 

que elle esta disposto a dar de graça. 

Declara o mesmo padre casado, que são seus vaqueiros os tabaréis 

Albino, Mello e Oliveira, que deixaram de ser dentista, jangadeiro e 

telegraphista para occuparem-se da innocente profissão de tirar e 

vender leite para crianças e crionços.” 
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Fazendo referência ao folheto Leite para Criancinhas, primeira publicação 

presbiteriana divulgado em Fortaleza, a nota demonstra bem o tom ácido que sempre 

marcou a molecagem cearense. Em outro momento, foi publicada, em vários jornais da 

cidade, uma nota anunciando que os missionários destinavam gorda recompensa a 

quem entrasse para sua “lei”. Muitos acreditaram no anúncio e como registrou o rev. 

Wardlaw: “aparecem de vez em quando, com o fim, como eles dizem de „alistar-se na 

sua lei‟ e desejando receber o dinheiro de que falava o annuncio difamador.”
ii
 Para 

desfazer o mal entendido, o missionário precisou publicar vários desmentidos. 

A rejeição aos missionários, entretanto, nem sempre se fez por meios pacíficos. 

Em alguns momentos a violência física deu o tom das ações de seus opositores, que, em 

pelo menos três ocasiões, atacaram a pedradas a sede da missão e os próprios 

missionários. 

Um desses ataques se deu no ano de 1883 em protesto contra um rito fúnebre, de 

uma criança de família presbiteriana, pelo rev. Wardlaw no cemitério católico São João 

Baptista.  

Entrementes, mesmo o conflito tendo sido a característica maior da relação entre 

os primeiros missionários protestantes e a sociedade fortalezense, já no segundo ano da 

evangelização protestante (1883) era fundada a Congregação Presbiteriana de Fortaleza, 

pela realização do batismo dos 13 primeiros cearenses convertidos à fé protestante.  

Conquistados os primeiros adeptos, aos missionários competiam, então, uma 

nova tarefa, a doutrinação desses primeiros “protestantes” cearenses nos preceitos e leis 

na nova fé que abraçavam. Como se fez essa doutrinação? Até que ponta a tradição 

católica secular de que eram tributários todos os conversos interferiu nesse processo? 

Essa é a problemática que norteia as reflexões no próximo tópico. 

 

Nem católicos, nem protestantes: evangélicos  

Em entrevista concedida ao jornal O Povo de 15 de maio de 1950, o rev. 

Natanael Cortez, pastor da Igreja Presbiteriana de Fortaleza entre 1915 e 1952, relata 

um episódio ocorrido durante uma viagem de trem que fizera à cidade de Cedro 

algumas semanas antes. Diz o pastor que pouco depois que o trem partiu da Estação 

Professor João Felipe, foi abordado por um passageiro ao se seguiu o seguinte diálogo: 
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  “Passageiro: –  É verdade que o senhor é protestante? 

   Rev. Cortez – Não. 

   Passageiro: Então o senhor é católico, como todos nós? 

  Rev. Cortez – Não sou nem protestante, nem católico. Sou 

evangélico, pois vivo e prego o evangelho de Jesus Cristo.” 
 

Como dito anteriormente, o presbiterianismo nasce na Escócia, durante a 

reforma religiosa do século XVI, que passou à história sob o título de Reforma 

Protestante. Por que então haveria um pastor presbiteriano preferir a designação de 

evangélico a de protestante? Seria apenas uma escolha pessoal ou revelaria uma 

tendência de toda a comunidade de fé protestante em Fortaleza? 

Para os missionários presbiterianos que introduziram o protestantismo em 

Fortaleza, declarar-se convertido e disposto a tornar-se fiel seguidor do 

presbiterianismo, não era suficiente para que uma pessoa fosse recebida como membro 

da igreja ou da congregação presbiterianas. Tal indivíduo era inicialmente submetido a 

um período de doutrinação básica, conhecido como catecumenos – primeiros passos – o 

qual tinha a duração média de quatro meses. Após este período seria examinado pelo 

pastor dirigente, quando então eram avaliadas suas convicções religiosas e se dispunha 

de uma conduta com méritos para gozar dos privilégios de ser membro da igreja.  

Este longo rito de iniciação se deve a alta valoração que atribuíam e atribuem os 

protestantes, especialmente os presbiterianos, ao ideal da igreja cristã como uma 

comunidade de santos, na qual o indivíduo tem que ser qualificado para tornar-se 

membro. 

 Como a maioria dos fortalezenses conversos ao presbiterianismo vinham da 

Igreja Católica, o primeiro momento do catecumenos, era dedicado a negação e rejeição 

de práticas e crenças inerentes ao catolicismo, consideradas impertinentes ao 

“verdadeiro cristianismo”. Para tanto, eram ministradas aulas com base em folhetos que 

tratavam de temas que exploravam o desacordo entre católicos e presbiterianos. 

Segundo depoimento do rev. Wardlaw registrado em ata de reunião do Presbitério do 

Norte, em 15 de setembro de 1890: 

o estudo de temas sobre os erros do Romanismo, em especial sobre o 

Purgathorio, tem sido de grande ajuda na condução dos que se convertem 

na verdadeira doutrina da salvação em Jesus Christo.” 
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A temática da salvação é sem dúvida elemento crucial para se entender a 

formação de um fiel presbiteriano. Segundo a doutrina presbiteriana a salvação se faz 

através de um compromisso responsável e pessoal, do homem com Deus. 

Diferentemente do católico, que “nasce” membro da igreja e que tem a expectativa do 

recebimento da salvação por um ato eclesiástico, o protestante, especialmente o de 

origem calvinista, acredita que cada um é responsável por sua salvação sola fide.  

Importante é ainda salientar, que para os protestantes a decisão em seguir a 

Cristo é de motivação racional e não mística, posto que é pela razão que o homem 

percebe que seu tempo é menor que a eternidade, por isso se esforça em buscar salvar 

sua alma imortal. Assim, a salvação não significava uma jubilosa aceitação do Dom 

divino, mas, de uma barganha com Deus, um contrato bilateral onde compete ao homem 

o dever de cumprir os mandamentos divinos e a Deus a misericórdia de conceder-lhe 

um lugar no paraíso eterno.  

Essa idéia de salvação trazia enorme responsabilidade individual para o fiel, pois 

dele dependia firmar o compromisso com o Cristo e cumprir fielmente as obrigações 

que dele advinham. 

Assim, como a decisão em aceitar a Cristo e nascer de novo demanda uma ação 

e um compromisso pessoal de cada um, também a busca por viver uma vida santificada 

deve ser alcançada por esforço individual de cada fiel. Contrariamente a doutrina 

católica que propõe os sacerdotes e os santos como mediadores da ação divina sobre o 

fiel, que pode e deve a eles recorrer para buscar a Deus, a individualidade aparece na 

doutrina ensinada pelos missionários presbiterianos como uma premissa da relação 

homem–Deus.  

Esse isolamento individual aparentemente trouxe uma sensação de insegurança 

aos se dispunham a abraçar a doutrina presbiteriana. Em uma de suas Notas Religiosas o 

rev. De Lacey Wardlaw dedica-se a responder a uma carta que lhe fora enviada por um 

„irmão‟ que lhe pedia conselhos de como tornar sua casa um lar santificado, pois tinha 

„angustiosas dúvidas‟ de como fazê-lo. Como resposta, publicada na edição de 20 de 

maio de 1885, do jornal O Libertador, o missionário escreve: 

 

“Caro irmão ter um lar sancticado significa ter uma vida sancta; lê 

diariamente as Escripturas e canta hynos de louvor a Deos com tua 

fammilia; procura pela oração e leictura da Biblia o aconselhamento 
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de Deos para os problemas domesticos; comporta-te como pai 

amoroso e marido fiel. Resumindo age como cabeça da familia assim 

como Christo atua como cabeça de sua amada Egreja.”   

 

A resposta oferecida pelo missionário ao apelo inseguro do fiel pode ser 

resumida em uma única frase: ter uma lar santificado significa viver nele uma vida 

santa. O encadeamento lógico de tal sentença certamente soaria óbvio a um fiel 

presbiteriano de uma igreja norte-americana, que teria consigo uma tradição secular de 

observação e prática do preceito da “ética da convicção” nela intrínseco. Para um crente 

como Francisco do Carmo, autor da pergunta ao pastor, cujo próprio nome evidencia a 

origem católica, tal compreensão se fazia mais difícil. Dentro do ethos católico a 

santificação era um conceito envolto em uma áurea miraculosa e mítica. O santo na 

tradição católica, da qual Francisco era tributário, era alguém especial diferente de 

qualquer outro no mundo, que se caracterizava pela manifestação de poderes sobre-

humanos que lhes permitia suplantar as adversidades naturais do homem, como as 

doenças. Da mesma forma um lugar santificado era um espaço separado dos demais ou 

porque fora especialmente construído para isto, como as igrejas ou porque neles se 

verificaram a realização de milagres e aparições divinas. Como, então, casas feitas para 

a moradia de homens comuns tornar-se-iam espaços santificados? Mais grave ainda, 

como homens comuns, sem poderes divinos poderiam levar uma vida de santos?  

Além de suscitar dúvidas e angústias, como em Francisco, a dificuldade de por 

em prática a doutrina da santificação trouxe também problemas disciplinares.  

Em 1893, o fiel Antônio Nunes foi expulso da igreja por haver recebido um 

prêmio ganho na loteria. 

A alegação do pastor para uma medida tão extrema foi por ele registrada da 

seguinte forma em ata da IPF, de 20 de maio de 1893: 

“As loterias offendem as leis de sã economia social e a Ereja de 

Christo não pode ter parte neste vicio. 

O homem deve considerar o trabalho honesto e paciente como o unico 

meio para ganhar o pão diario e não deve esperar a sorte grande para 

fazer fortuna. 

As loterias corrompem os habitos e costumes do povo, há caixeiros 

que roubam a seus patrões, A Casa de Deos onde se prega a honestidade e 

a virtude não pode admitir em seu meio quem deste vicio comunga.” 
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O apego ao legalismo é o que rege a fala do pastor, quando avalia uma prática 

secular de um fiel de sua igreja. A ênfase na ética do trabalho postulada por é 

certamente uma das mais fortes características do presbiterianismo, desde seu 

nascimento na Escócia, no século XVI.  

Foi com base nisso, que o rev. Wardlaw, impôs a Antônio Nunes a punição 

máxima prevista pelo código disciplinar da Igreja Presbiteriana. O Conselho, formado 

pelos presbíteros Antônio Pereira Guerra, Albino José Farias e José Joaquim Oliveira, 

no entanto, divergiu da interpretação do pastor, sendo o resultado da votação final três 

votos a um, contra a punição dada a Antônio Nunes. 

Pensar sobre o caso acima, impõe uma pergunta: como homens que se 

converteram ao presbiterianismo, galgaram cargos de direção dentro da igreja 

aparentemente opõe-se ao cumprimento de um preceito que está na base de sua 

doutrina?  

Escrevendo sobre o processo social de aprendizado de um costume ou prática 

cultural, o pensador alemão afirma que o indivíduo experimenta neste processo dois 

momentos. Numa primeira fase a assimilação do costume se faz através de uma coerção 

de fora para dentro feita pela instituição social, família, escola igreja etc.; num segundo 

momento há a internalização do costume pelo indivíduo, que o transforma em 

consciência pessoal, tornando-o parte do seu habitus social. Elias adverte, no entanto, 

que nem sempre é fácil essa transformação da coerção externa numa consciência do 

costume havendo inclusive a possibilidade da rejeição total do mesmo, o que via de 

regra é responsável pelo surgimento de indivíduos com dificuldade de integração à 

sociedade a que estão, por um motivo ou outro, vinculados.
iii

  

Albino Farias e José Joaquim de Oliveira compunham, com alguns outros, um 

setor mais intelectualizado de fieis da IPF, formado por profissionais liberais e 

funcionários públicos, que tiveram participação ativa nos movimentos abolicionistas e 

de oposição à monarquia, acreditando conquistar, assim, uma vida com mais liberdade. 

A conversão deste grupo ao protestantismo, e a conseqüente ruptura com o catolicismo, 

deve ser compreendida como sendo também mais um movimento nesse processo de 

negação dos valores da sociedade aristocrata que combatiam. 
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Para estes “militantes” a santificação cristã como prescrevia a doutrina pregada 

pelos missionários, aparentemente, aparecia como um cerceamento da liberdade pela 

qual lutavam, dificultando sua internalização e prática.  

Wardlaw, no entanto, diferentemente do pensamento eliasiano, parecia acreditar 

que a cultura pode ser transformada por força da lei. O forte zelo do missionário pela 

disciplina dos fieis levou-o a uma situação de crescente divergência, não apenas com os 

presbíteros, mas, e sobretudo, com os membros leigos da igreja, que se tornou 

insustentável após sua postura no caso de Antônio Nunes. Naquele mesmo ano de 1896, 

o presbítero Albino Farias, com a aquiescência da igreja enviou à direção do Presbitério 

de Pernambuco uma carta solicitando o afastamento do rev. De Lacey Wardlaw do 

pastorado da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Em substituição a Wardlaw a direção do 

presbitério enviou, em 1897, o rev. Reinald P. Bayard, também norte-americano. 

O pastorado do rev. Bayard, foi marcado por vários problemas. A tranqüilidade 

apenas se estabelece na comunidade quando, o rev. Bayard retorna aos EUA, sendo 

substituído pelo pastor brasileiro rev. Antônio Almeida, em 1907.  

Dirigida por um pastor brasileiro, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza passa por 

significativas mudanças administrativas e, principalmente, de doutrinação, fazendo 

surgir um novo perfil que viria gestar a comunidade protestante cearense em seus 

primórdios. 

O Deus pregado pelo rev. Almeida é definido por seus sentimentos de amor e 

misericórdia, diferente daquele Deus de justiça, que pregavam os missionários norte-

americanos.  A promessa divina passa a ser: “ (...) crê no Senhor Jesus Christo e será salvo, 

o céo será eternamente teu”
iv 

 Não mais se afirma o rigoroso cumprimento das leis da igreja como 

complemento da fé para alcançar a salvação. Não que as leis e a disciplina da igreja 

tenham sido abolidas ou rejeitadas, mas sim que o zelo por elas deixou de ser o centro 

da doutrinação e em seu lugar passou a figurar a preocupação com o sentimento do fiel. 

Em outras palavras, a ênfase da religiosidade deixa de estar no estímulo a uma relação 

racional homem–Deus, na qual o cumprimento de normas racionalmente elaboradas se 

torna imprescindível, e passa a ser o cultivo de uma relação mais ligada ao coração, na 

qual o mais importante é o cultivo de sentimentos de afeição do crente por Deus e por 

sua igreja.  Fomentar e cuidar dessa nova relação era, na perspectiva do rev. Almeida: 
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“(...) a função primeira e maior de um Ministro do Evangelho pois, 

conservando sua egreja animada em sua fé e no amor as cousas de 

Deus, está elle cumprindo a missão que o Pai Celestial lhe confiou”
v
 

  

A busca por manter viva esta animação se expressa de maneira especial no 

estímulo a formação de sociedades internas da igreja. Quando o rev. Almeida recebeu o 

pastorado da IPF, a igreja contava apenas com duas sociedades internas a Sociedade 

Obreiros do Senhor, cujo fim era recrutar e formar pregadores leigos, para auxiliar na 

evangelização da cidade e a Sociedade Auxiliadora de Senhoras. Menos de um ano 

depois, foram criadas três outras: Sociedade Actividade Cristã, composta de homens, 

Sociedade Joias de Christo, grupo infantil e Sociedade Christã de Moças.  

Modelo organizacional trazido para o Brasil pelos missionários presbiterianos, 

as sociedades internas aqui adquirem um novo papel. Em seu livro A história do culto 

protestante no Brasil, o missionário norte-americano Carl Joseph Hahn, relata que no 

Brasil, como em nenhum outro lugar, as sociedades internas foram tão bem assimiladas 

e desempenharam uma função tão importante na divulgação do protestantismo.
vi

  

Entre os elementos centrais da religiosidade pregada pelos missionários, estava a 

compreensão da relação homem–Deus como fruto de um movimento individual do 

homem, que dependia unicamente de sua vontade em aceitar a redenção pelo sacrifício 

de Cristo e cumprir os mandamentos divinos. Muito embora tenha tido um papel chave 

na divulgação do presbiterianismo, o individualismo da mensagem missionária não teve 

uma assimilação fácil pelos crentes, cuja cultura religiosa, formada dentro do 

catolicismo com suas procissões, romarias e novenas, demandava um relacionamento de 

caráter mais coletivo, social, com o sagrado. 

 Diante deste impasse, as sociedades internas surgem como um mediador, na 

medida em que, realizadas em suas reuniões semanais, práticas e deveres pessoais do 

fiel, como o estudo da bíblia, a oração e o serviço da igreja, ganhavam um formato 

comunitário, amenizando o individualismo radical dos missionários.  

Além de promover adequações e/ou resignificações de práticas e instituições do 

presbiterianismo norte-americano, a igreja de Fortaleza também teve na construção de 

sua religiosidade, a assimilação de alguns elementos da religião original da grande 

maioria de seus membros, o catolicismo. 
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Dentre as contribuições da cultura católica está o emprego da liderança leiga na 

condução de tarefas eclesiásticas, prática comum ao catolicismo do final do século XIX. 

Outra prática católica incorporada a religiosidade presbiteriana, foi o velório. 

Condenado pelos missionários, que o consideravam uma prática sombria e 

supersticiosa, o ato de velar os mortos com o tempo tornou-se um rito usual entre os 

presbiterianos de Fortaleza, havendo inclusive velórios realizados dentro da igreja, 

como o do fiel Flávio Magno, membro do primeiro grupo de conversos, noticiado pelo 

O Século de 25 de janeiro de 1908.  

A incorporação pelo presbiterianismo destas práticas originalmente vinculadas à 

cultura católica brasileira, atesta a importância da advertência que faz Arno J. Mayer 

sobre necessidade que tem o historiador de, mesmo tendo por objeto o estudo da 

mudança, da transformação social, considerar o papel crucial que tem as permanências 

na configuração das sociedades e de suas culturas.
vii

  

Aspecto também importante para compreensão dessa nova religiosidade 

presbiteriana é o apelo ao imaginário, presente no sermão citado no início deste tópico, 

quando fala sobre a promessa do paraíso eterno. A Nova Jerusalém, morada dos que 

salvos pelo Cristo, é apresentada não apenas como o lugar da redenção dos que foram 

salvos, mas é também lugar desejável por seu esplendor e sua riqueza.  

Descrições como aquela certamente agem de maneira a estimular a imaginação 

do crente sobre as recompensas que Deus para ele preparou na vida eterna, opondo-se 

mais uma vez ao racionalismo da doutrina missionária. Tal alteração, segue, ao exemplo 

das demais aqui apresentadas, um movimento de aproximação da religiosidade 

presbiteriana com a cultura brasileira, que, segundo Sergio Buarque de Holanda, tem no 

apelo religioso ao imaginário e aos sentidos um de seus mais fortes traços.
viii

  

Importa aqui ressaltar, que para além de uma mera iniciativa individual, as 

modificações implementadas pelo rev. Antônio Almeida, devem ser entendidas como 

um processo de construção coletiva da IPF, conservado por seus sucessores, todos 

pastores brasileiros.  

Tomando por base as reflexões realizadas ao longo deste tópico é possível 

afirmar a compreensão de que, muito embora estruturada sobre princípios aprendidos 

com os missionários norte-americanos, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, ao longo de 
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sua formação e expansão, produziu diversas adequações em sua prática religiosa a fim 

de melhor adequa-la as características particulares da sociedade da qual fazia parte.  

Tais mudanças e adequações a distanciaram ainda mais o presbiterianismo da 

IPF da doutrina calvinista de sua configuração original, motivo pelo qual o termo 

evangélico – como usualmente se definem os fieis, não apenas das denominações com 

origem na Reforma do século XVI, mas também das igrejas pentecostais – lhe seja mais 

adequado que protestante.    
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