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O MOVIMENTO ECUMÊNICO NO BRASIL E O PROJETO MISSIONÁRIO 
EM MATO GROSSO1 

 
Carlos Barros Gonçalves* 

 
Este trabalho compõe-se de algumas reflexões sobre o processo de inserção do 

protestantismo missionário em Dourados, antigo Sul de Mato Grosso, nas décadas de 

1920 a 1940. As questões aqui abordadas serão mais bem analisadas na escrita do 

segundo capítulo do trabalho de dissertação a ser apresentado ao Programa de Mestrado 

em História da UFGD. O objetivo do segundo capítulo será demonstrar que o propósito 

de “união evangélica” concretizou-se na fundação da missão em Dourados. Nesse 

sentido, o capítulo analisará os primeiros anos de instalação dos missionários em 

Dourados, as estratégias, dificuldades e ações no sentido de dar início às atividades de 

evangelização na localidade.  

O contexto e o processo de formação da associação interdenominacional2 

responsável pela vinda dos missionários protestantes para a região de Dourados será 

objeto de análise do primeiro capítulo da dissertação. O objetivo dessa primeira parte 

será analisar o movimento de cooperação3 verificado entre as igrejas protestantes do 

Brasil durante a segunda e terceira décadas do século XX. Dessa forma, o primeiro 

capítulo analisará o surgimento do discurso da união evangélica entre as igrejas 

protestantes brasileiras e como o ideal de cooperação propiciou a criação e instalação da 

missão protestante em Dourados. 

A instalação do protestantismo em Dourados ocorreu de forma bastante peculiar. 

Diferentemente das demais regiões brasileiras, durante a primeira metade do século XX, 

o protestantismo chegou a Dourados através de uma Associação que reuniu três igrejas 

                                            
1 Este texto refere-se ao trabalho apresentado a disciplina “Mato Grosso do Sul: história e historiografia”, 
ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Roberto Cimo Queiroz, no Programa de Mestrado em História da UFGD. 
* Mestrando em História – Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. 
2 Trata-se da Associação Evangélica de Catequese dos Índios do Brasil, composta pelas igrejas Metodista, 
Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente e Missão Leste do Brasil, entidade missionária dos 
Estados Unidos. 
3 A partir da segunda década do século XX verificou-se entre as principais igrejas protestantes brasileiras 
o discurso de cooperação denominacional na tentativa de “promover os melhores métodos de 
evangelização do país”. Esse contexto foi chamado pelo historiador Duncan Alexander Reily (2003, p. 
234) de “movimento ecumênico” e permaneceu forte até meados da década de 1930. Durante esse 
período surgiram entidades de caráter intereclesiástico que promoveram a fundação de orfanatos, 
hospitais, escolas, seminários e outras associações de caráter religioso e beneficente, algumas ainda 
existentes. 
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brasileiras distintas e uma entidade missionária dos Estados Unidos. Além disso, a 

maioria de seus trabalhadores eram protestantes brasileiros, fato pouco comum nas 

empresas missionárias do período. 

A maior parte fontes selecionadas até o momento foi encontrada junto a arquivos 

localizados no Estado de São Paulo4. Tal fato é compreensível se considerarmos o 

próprio “sentido” da expansão do protestantismo no Brasil. Protestantismo já 

consolidado, no período em estudo, nas duas principais cidades do país, São Paulo e Rio 

de Janeiro, com a edificação de vários templos, atuação junto à área da educação tanto 

secular quanto religiosa, espaço junto à atuação política e etc.  

As fontes analisadas convergem em três jornais e dividem-se em textuais e 

fotográficas.  

As textuais referem-se aos jornais O Expositor Cristão, periódico da Igreja 

Metodista do Brasil (inicialmente chamado de O Metodista Católico), existente desde 

1886, jornal O Puritano, editado pela Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1889 e jornal 

O Estandarte, editado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil desde 1893. 

Serão utilizadas ainda as revistas A Voz Missionária, pertencente à Igreja Metodista no 

Brasil e World Outlook, periódico missionário dos Estados Unidos, ambas semelhantes 

aos conteúdos veiculados pelos jornais. 

Os periódicos protestantes contêm cartas, relatórios, mapas e fotografias 

enviados pelos missionários instalados no Sul de Mato Grosso, além de descrições, 

impressões e também fotografias, produzidas por fiéis não ligados diretamente aos 

trabalhos missionários. 

Nos centros de pesquisa também foi coletado significativa quantidade de 

material bibliográfico e “documental”, como os Relatórios da Comissão Brasileira de 

Cooperação e dos Congressos Regionais de Ação Cristã na América Latina. Tais fontes 

possibilitarão a compreensão do momento pelo qual passavam as denominações 

protestantes no Brasil no período, sobretudo, com relação às tentativas de cooperação 

entre as diversas igrejas. 

As fotografias dividem-se entre as publicadas nos órgãos de imprensa 

protestante e as “avulsas”, sob a guarda do Centro de Documentação Regional UFGD. 

                                            
4 Trata-se do CEPEME (Centro de Estudos e Pesquisas sobre Metodismo e Educação no Brasil) ligado a 
Universidade Metodista de Piracicaba, Arquivo Presbiteriano e Arquivo do jornal O Estandarte, ambos 
localizados na cidade de São Paulo. 
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Apesar da utilização de “fontes oficiais” minha intenção não é repetir uma 

história institucional através da criação de líderes, mártires ou heróis. A transcrição de 

trechos escritos pelos missionários, nas fontes oficiais e pessoais5, tem por objetivo 

revelar algumas singularidades do cotidiano e da vida dos diversos sujeitos envolvidos 

na narrativa, sobretudo aquelas que se referem aos costumes e hábitos a la moda 

sertão6. Características essas que dificilmente estariam presentes numa história 

institucional. Ao mesmo tempo pretendo não construir uma narrativa romântica ou 

sentimentalista. Por fim, convém frisar, mais pelos pré-conceitos já ouvidos, lidos e 

compartilhados, que não pretendo dirigir a interpretação das fontes a partir da 

concepção de uma “história inspirada”7. 

Nesse conjunto de reflexões, as discussões realizadas durante o curso da 

disciplina “Mato Grosso do Sul: história e historiografia” contribuíram no sentido de 

uma melhor compreensão sobre a construção da história e da historiografia 

matogrossense e sul-mato-grossense. Especificamente, a reflexão sobre o sentido da 

ocupação do espaço estudado e a criação de algumas representações sobre o espaço 

geográfico e os habitantes do então Mato Grosso. Tais debates auxiliaram a reflexão 

sobre a “autocompreensão” dos missionários diante do espaço denominado como sertão 

e dos selvagens que careciam da civilização a ser proporcionada através da pregação do 

Evangelho. A análise desse jogo de imagens e representações8 estará presente durante a 

construção da narrativa do processo de inserção protestante em Dourados, tanto no 

desenvolvimento das atividades religiosas entre os indígenas como entre os civilizados. 

Assim, esse texto compõe-se de duas partes. A primeira apresenta uma breve 

discussão sobre o papel dos jornais protestantes no projeto de evangelização do antigo 

Sul de Mato Grosso. A segunda apresenta algumas reflexões sobre o primeiro ano do 

estabelecimento dos missionários protestantes em Dourados, suas ações e percepções do 

espaço e cotidiano matogrossense. 

 

O papel dos jornais protestantes no serviço missionário 

 

                                            
5 Refiro-me às cartas endereçadas aos familiares e amigos dos missionários instalados em Dourados. 
6 Expressão utilizada pelo reverendo Maxwell, ver páginas seguintes. 
7 História inspirada: ‘em que o autor se imagina continuador dos Atos dos Apóstolos e afirma, 
nos eventos, a revelação de Deus’ (RIBEIRO, 1987, p. 11, apud WATANABE, 2006, p. 44). 
8 Expressão utilizada por Carvalho (2004, p. 56). 
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Entre as atribuições dos missionários estabelecidos em Dourados, desde abril de 

1929, estava a de escrever periodicamente aos órgãos de imprensa de suas respectivas 

igrejas. A partir da análise das cartas, relatórios e fotografias publicadas nos jornais 

protestantes foi possível notar que os periódicos denominacionais desempenharam papel 

fundamental na implantação e continuidade dos serviços missionários em Mato Grosso.  

A primeira função desempenhada pelos jornais O Puritano, O Estandarte e O 

Expositor Cristão, no que se refere à missão protestante em Mato Grosso, foi divulgar a 

necessidade do apoio das diversas igrejas para com a obra missionária. Tão logo o 

primeiro grupo de missionários deixou o Estado de São Paulo, os três jornais 

evangélicos publicaram informações a respeito da partida dos religiosos para o sertão de 

Mato Grosso. Além disso, antes mesmo da publicação das primeiras cartas enviadas de 

Mato Grosso os jornais já divulgavam a idéia da criação de uma frente missionária em 

Mato Grosso, bem como apresentavam planos para o sustento da obra (O Puritano, 

14/4/1927, p. 2). 

Os pedidos de auxílio se tornaram constantes tão logo os missionários 

estabeleceram-se em Dourados. Diante da realidade do campo missionário e das 

dificuldades a serem vencidas, os missionários apelaram e explicitaram as necessidades 

do grupo para dar início às atividades planejadas. 

A divulgação das carências missionárias nos jornais esteve sempre vinculada à 

idéia de ressaltar o caráter cooperativo da obra. O estabelecimento dos missionários em 

Mato Grosso foi apresentado pelos órgãos de imprensa protestante como a “prova” de 

que a união entre as igrejas evangélicas no Brasil era algo possível.  

Percebe-se também que a publicação dos relatos e fotografias produzidas a 

respeito do trabalho missionário em Mato Grosso aguçava a curiosidade dos leitores, 

sobretudo, no que dizia respeito ao modo de vida indígena, bem como, dos costumes da 

população e características naturais do sertão. 

No entanto, quando publicadas informações sobre o ponto de concentração 

missionária, as características ressaltadas sempre tenderam a apresentar Mato Grosso 

como um lugar muito longe do centro civilizado (O Estandarte, abril 1929, p. 11). A 

publicação de relatos e cartas que informavam sobre a pobreza e a precariedade das 

cidades, dos meios de comunicação e transporte, contribuíram para a veiculação de uma 

imagem de Mato Grosso como um lugar distante da civilização, das confortáveis 
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cidades. Tal imagem servia para reforçar ainda mais o caráter de obra santa e o espírito 

de sacrifício dos missionários, bem como para a justificativa da permanente colaboração 

das igrejas (O Estandarte, abril 1929, p. 11). 

Os textos informativos, produzidos pelos jornais, e as cartas enviadas pelos 

missionários, possuem semelhanças quanto às descrições sobre o espaço matogrossense. 

Ambos procuraram situar Mato Grosso como um local perdido não somente no espaço, 

mas no tempo. As primeiras cartas enviadas pelos missionários aos jornais evangélicos 

foram narrativas de uma viagem dura e penosa, devido os mosquitos, a nuvem de 

poeira, as estradas e as copiosas chuvas, entre São Paulo e Mato Grosso (O Expositor 

Cristão, 15/5/1929; O Estandarte, abril 1929, n. 15, p. 11; O Puritano 11/5/1929, p. 7). 

Um trecho do trabalho de Galetti (2000, p. 86) é ilustrativo das narrativas, ricas e 

minuciosas, dos missionários protestantes em Dourados, e as percepções a respeito do 

espaço local. Conforme Galetti, a posição geográfica de Mato Grosso, favoreceu, desde 

as primeiras expedições científicas e aventureiras no século XIX, a imagem do Estado 

como um local isolado. 

 
Não por acaso, a travessia entre os pontos de partida e de chegada 
ocupa um espaço privilegiado em muitas obras sobre a região. As 
milhares de léguas percorridas, os longos e muitos dias de viagem, da 
qual se faz minuciosa descrição dos percalços vencidos, operam um 
deslocamento progressivo, ao fim do qual leitores e viajantes se 
deparam com um lugar perdido no tempo e no espaço, separado de 
qualquer vestígio de aglomerações humanas, isolado em meio a 
quilômetros de mata virgem. De qualquer modo, a narrativa destes 
percursos faz da viagem verdadeira odisséia e do viajante o herói de 
uma dura batalha contra o tempo, o desconforto, as intempéries 
naturais, as doenças provocadas pelo clima e as surpresas e perigos 
que se apresentam na forma de feras ou índios selvagens. 

   

No que se refere aos indígenas, o relato dos missionários contribuíram para a 

criação da imagem de um indígena pobre, miserável e pecador, constantemente 

explorado por indivíduos ditos civilizados. Frente aos “civilizados” os indígenas eram 

apresentados como pobres patrícios que se acham numa condição tristíssima. Os 

homens civilizados não tem misericórdia deles, desprezam-nos, tratam com eles como 

se tratassem com qualquer animal selvagem e irracional. O selvícola não tem a 

proteção que deveria ter e vive maltratado e desprezado por todos (O Estandarte, 
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13/2/1930, p. 11, carta escrita por Esthon Marques em 18/1/1930). Dessa condição de 

pecado e selvageria só a Igreja poderá salvá-los (O Expositor Cristão, 12/9/1928). 

Nesse contexto, a Igreja Nacional, sinônimo de união e fraternidade eclesiástica, 

foi constantemente exaltada através da figura dos abnegados missionários, que davam a 

vida em holocausto ao Evangelho e à pátria (O Expositor Cristão 2/1/1929, p.6). Dessa 

forma, a igreja foi apresentada pelos jornais evangélicos como o braço misericordioso 

de Deus que levava não somente o remédio da salvação das almas, mas também o 

melhoramento das condições materiais dos indígenas de Mato Grosso. 

 

 

 
O Puritano 20/12/1932, p. 8 

 

A ilustração fez parte dos preparativos para a Semana Missionária promovida 

pela Comissão de Missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizada entre os dias 9 a 

15 de janeiro de 1933. Durante esse período, todas as igrejas do país foram chamadas a 
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cooperarem nas orações e contribuição financeira com os campos missionários da 

Amazônia, Portugal e Mato Grosso, que possuíam representantes presbiterianos.  

 
Levantai os vossos olhos! Vede a Amazônia, em sua maior parte 
ainda longe do Salvador! Vede a grande população de índios a perecer 
nos sertões longínquos de Mato Grosso! Vede, finalmente, o 
maravilhoso campo que é Portugal para ali exercemos a nossa 
atividade ceifadora, na colheita de almas para o Senhor Jesus! (O 
Puritano 20/12/1932, p. 7). 
 

 O desenho é apelativo e sugere o “clamor” que os indígenas de Mato Grosso 

dirigia às igrejas evangélicas. Tal como representado nos relatos, os jornais evangélicos 

construíram a imagem do indígena que ansiava a ajuda e a “salvação” proporcionada 

pelas igrejas protestantes do país.  

Por fim, foi através dos jornais eclesiásticos que os missionários divulgavam a 

prestação de contas a respeito das atividades desenvolvidas e do uso dos recursos 

enviados para Mato Grosso. Foi freqüente a publicação de relatos minuciosos a respeito 

dos serviços de assistência aos indígenas, como a distribuição de doces e roupas 

adquiridas através de doações. Além disso, foi possível perceber nessas narrativas a 

intenção de suscitar a “curiosidade” dos fiéis quanto aos costumes e principalmente 

quanto às “carências” dos indígenas esta gente mansa, boa e sofredora (O Estandarte, 

13/2/1930, p. 11, carta escrita por Esthon Marques em 18/1/1930). 

A continuação dos trabalhos missionários em Mato Grosso dependia do auxílio 

institucional das igrejas e dos fiéis. O êxito dos pedidos, por sua vez, dependia da 

propaganda veiculada através dos jornais. Desse modo, a exaltação da condição dos 

indígenas como “desprotegidos” e “desprezados” e dos missionários como heróis que 

viviam isolados da civilização, foram produtos indispensáveis de propaganda. Foi 

através dos relatos minuciosos de algumas atividades missionárias, como a distribuição 

de roupas enviadas por igrejas de outros Estados, que os respectivos fiéis sentiam-se 

participantes da obra de evangelização da pátria e crescimento do Reino de Deus. 

Dessa forma, os fiéis/leitores dos jornais foram constantemente chamados a 

cooperar na evangelização de Mato Grosso. Irmãos: continue a vossa obra auxiliando a 

missão. Sem a vossa caridade, sem o conhecido amor dos crentes, nada poderemos 

fazer pelo infeliz selvícola, foram palavras escritas pelo missionário Esthon Marques (O 

Estandarte, 13/2/1930, p. 11). 
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As publicações nos três jornais denominacionais não se restringiam somente aos 

textos produzidos pelos missionários instalados em Dourados. Lideranças eclesiásticas, 

representantes intelectuais das denominações e fiéis comuns encontraram nesses jornais 

o espaço para expressarem suas idéias e opiniões acerca do serviço missionário 

protestante. A significativa quantidade de publicações, durante os primeiros anos do 

estabelecimento missionário em Dourados, sugere uma expectativa não somente da 

liderança institucional, como de todo o corpo eclesiástico, das igrejas localizadas em 

São Paulo e Minas Gerais. 

Segundo informou o professor Esthon Marques, em carta enviada ao Estandarte, 

os missionários recebiam em Dourados diversos pedidos de irmãos e grêmios que 

solicitavam informações a respeito dos usos, costumes e particularidades dos indígenas, 

aos quais eram respondidos pontualmente, desde que os envelopes fossem enviados já 

selados para as respostas, pois, segundo Esthon Marques, os missionários não tinham 

recursos para o gasto com as correspondências (O Estandarte, 13/2/1930, p. 11). 

A análise dos jornais denominacionais revela que as doações de recursos 

materiais e financeiros não foram constantes ao longo do período de implantação dos 

missionários protestantes em Dourados. Daí, o esforço da propaganda missionária nos 

periódicos em apresentar as possibilidades do “engrandecimento” da Igreja e da pátria 

através do trabalho evangélico em Mato Grosso. Dessa forma, os jornais protestantes foi 

também o espaço para a crítica ao posicionamento das igrejas frente à evangelização do 

Brasil bem como ao indiferentismo dos fiéis protestantes quanto à contribuição 

financeira para as atividades missionárias.  

Ao se referir às necessidades do evangelismo brasileiro, o reverendo J. Goulart 

em carta escrita ao jornal O Puritano (20/1/1933, p. 8) afirmou com relação ao serviço 

missionário em Mato Grosso, que a incredulidade e a inconstância, dos fiéis para com a 

contribuição ao serviço missionário foram duas barreiras a embaraçar a obra 

missionária entre os Caiuá. Ao longo dos primeiros anos do estabelecimento da Missão 

em Dourados nota-se que os jornais protestantes foram espaços de uma contradição. Ao 

mesmo tempo em que os periódicos exaltavam a grandeza e heroísmo da Missão, os 

apelos enviados aos órgãos de imprensa pelos missionários, denunciavam a realidade de 

dificuldades e privações frutos do pouco apoio recebido das denominações cooperantes 

no serviço missionário em Mato Grosso. 
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A Viagem para Mato Grosso 

 
20 de março de 1929...9 horas da manhã... 
Acaba de partir, neste momento, para Mato Grosso, a Missão 
Brasileira que vai trabalhar entre os nossos índios. Está radiante de 
alegria, o Reverendo Alberto Maxwell que, desde 1920, com a 
perseverança bem característica de sua raça, vinha trabalhando para 
que se realizasse o fato de que me ocupo hoje. Está de parabéns a 
Igreja Evangélica Nacional por este auspicioso acontecimento que, 
certamente, marcará uma nova fase na história do protestantismo 
brasileiro. Agora parte este punhado de moços para o ‘hinterland’ 
brasílico afim de levar a civilização e a salvação aos índios deste 
imenso Pindorama! Como lastimo não poder ir também! Mas, onde 
estiver, trabalharei o mais que puder por esta obra gloriosa, da qual, 
desde pequenino, fui um dos grandes entusiastas. Tenho o prazer de 
conhecer pessoalmente e de ser amigo de todos os membros da 
Missão Brasileira. E estou certo de que o seu trabalho será 
grandemente abençoado. 

 
Essa foi parte da carta de autoria do presbiteriano Eurípedez C. Menezes, 

publicada no jornal O Puritano (6/5/1929, p. 5) sobre a partida dos primeiros 

missionários protestantes para Dourados. A Missão Caiuá9 enviada ao Mato Grosso teve 

como componentes o reverendo Albert Sidney Maxwell, líder religioso da equipe, o 

médico Nelson de Araújo, o agrônomo João José da Silva e a esposa professora 

Guilhermina Alves da Silva juntamente com o pequeno filho Erasmo e o professor e 

dentista Eshton Marques. A senhora Mabel Davis Maxwell, esposa do reverendo 

Maxwell, por achar-se enferma não seguiu junto com o grupo para Mato Grosso, tendo 

permanecido por alguns meses em São Paulo. 

O reverendo Maxwell, descrito por Eurípedez C. Menezes como a bondade em 

pessoa, um verdadeiro missionário de Cristo, e sua esposa Mabel Davis Maxwell foram 

missionários enviados ao Brasil pela Missão Brasil Leste (East Brazil Mission), 

sociedade missionária da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Nélson de 

Araújo foi membro da Igreja Metodista do Brasil, formado em medicina pela 

Universidade do Rio de Janeiro. Gênio alegre e folgazão. Bem carioca, pelo menos no 

gênio. João José da Silva foi membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, engenheiro 

                                            
9 Missão Caiuá, nome criado com o surgimento da Associação Evangélica de Catequese dos Índios do 
Brasil em São Paulo no ano de 1928, foi a denominação adotada para a primeira estação missionária a ser 
estabelecida em Mato Grosso, uma vez que os planos da Associação de Catequese dos Índios consistiam 
na fundação de outros postos missionários. 
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agrônomo formado pelo Instituto Gammom, em Lavras, Minas Gerais. Pacato, calmo 

como todo o mineiro que se preza, é todo paciência. Sua esposa Guilhermina Alves da 

Silva era professora. Esthon Marques era paulista, membro da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. É o mais moço da turma. Forte, alegre, corajoso, é possível até 

que vire índio e seja proclamado cacique. Mas o Nelson não se conformaria com isso. 

A partida dos missionários para o Mato Grosso foi apresentada pelo autor da 

carta como um marco na história do protestantismo no Brasil por se tratar de uma 

empresa evangélica nacional e de espírito cooperativo. A saída do grupo de São Paulo 

representava para o autor a coroação dos esforços há alguns anos empreendidos pelo 

reverendo Maxwell e efetivados graças ao espírito de cooperação entre as igrejas. 

O autor enfatizou o fato de a missão ser composta na sua maioria por igrejas 

protestantes nacionais, apesar de ter como líder, um missionário estrangeiro. Tal ênfase 

justifica-se pela busca de uma maior autonomia das igrejas protestantes instaladas no 

Brasil frente as matrizes norte-americanas. Especificamente as igrejas Metodista e 

Presbiteriana, uma vez que a Igreja Presbiteriana Independente era a única realmente 

desvinculada administrativamente de suas origens estadunidenses.  

O fato das igrejas nacionais criarem a Missão seria a prova genuína do 

crescimento e expansão da igreja local e do avanço dos esforços de cooperação 

protestante. A fundação da missão representava para o autor 
 a morte do sectarismo mil vezes maldito que tanto tem prejudicado a 
marcha do Evangelho no Brasil e tantas barreiras tem oposto ao 
progresso do Reino de Deus. A primeira missão brasileira para os 
índios é simplesmente e felizmente evangélica. Seminário Unido, 
União de Obreiros, Hospital Evangélico e, agora, a Missão entre os 
índios! Graças a Deus!10 
 

Um editorial do jornal O Estandarte a respeito da deliberação do Sínodo da 

Igreja Presbiteriana Independente sobre o sustento do missionário e professor de 

primeiras letras Esthon Marques, também ressaltou o fato da missão aos índios de Mato 

Grosso ser uma organização nacional que colocava em prática a cooperação tão 

preconizada em teoria e que luta com dificuldades para se realizar em outros trabalhos 

(O Estandarte 9/5/1929). Existiam, nesse período, no Norte e Centro Oeste do Brasil, 

outras estações de catequese indígena dirigida por missões protestantes, porém de 

                                            
10 O texto refere-se ao Seminário Presbiteriano Unido do Rio de Janeiro, ao Hospital Evangélico, também 
do Rio e da União de Obreiros de São Paulo. 
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caráter denominacional e estrangeiro. O editorial enalteceu também a iniciativa das 

igrejas nacionais pelo objetivo principal da Missão ao Mato Grosso, chamar os índios à 

fé cristã e a vida civilizada (O Estandarte 9/5/1929). 

O projeto missionário de chamar os indígenas à fé cristã e, por conseguinte à 

vida civilizada, foi comparado às bandeiras paulistas, sinônimo de bravura e sacrifícios, 

desta vez em nome da pátria e de Cristo. 

 
Que trabalho magnífico vão fazer estes moços, que, arrostando 
perigos, longe das grandes e confortáveis cidades em que se criaram, 
vão civilizar e evangelizar os pobres selvagens brasileiros, tantas 
vezes desprezados, perseguidos, escravizados e caluniados! 
Ide, bandeirantes de Cristo! Ide, confiantes no Pai de misericórdia, de 
quem ireis falar aos índios de vossa Pátria! A Igreja de Cristo não vos 
esquecerá e não vos negará o apoio moral e material que vossa 
ingente obra exige. 
Ide com a graça de Deus! (O Puritano 6/4/1929, p. 5, carta de 
Eurípedez C. Menezes). 

 

O itinerário do grupo missionário teve inicio na cidade mineira de Juiz de Fora, 

com destino a cidade de São Paulo. Na capital paulista teriam permanecido os 

missionários Esthon Marques e Nélson de Araújo e o restante da equipe seguido com 

destino a Campinas. Em Campinas, a convite do dr. James Smith, Reitor do Seminário 

Presbiteriano, as Igrejas Evangélicas se reuniram no templo da Igreja Metodista para 

saudarem os membros da Missão e ouvirem uma conferência do reverendo Maxwell 

sobre a evangelização dos índios e os propósitos da Missão. Ao final da solenidade o 

reverendo José Borges teria proposto que para que se não esfriasse o entusiasmo 

daquela hora e se conservasse a lembrança das necessidades de tão pungente obra, as 

igrejas protestantes de Campinas, fizessem uma reunião mensal, em conjunto, para orar 

pela Missão e fazer alguma coisa para a sua manutenção (O Puritano 11/5/1929, p. 7, 

carta de João José da Silva 15/4/1929).  

Na primeira carta enviada de Dourados pelo missionário presbiteriano João José 

da Silva, publicada 26 dias após ter sido escrita11, é possível perceber uma característica 

que se tornou constante ao longo dos primeiros anos de estabelecimento em Dourados: 

o pedido de auxílio material e financeiro. 

                                            
11 O intervalo de tempo entre a escrita da carta e a sua publicação no jornal presbiteriano sugere a reflexão 
sobre os meios de comunicação utilizados em Dourados. Essa afirmação pode ser verificada nas páginas 
seguintes, numa referência a outra carta, escrita pelo reverendo Maxwell, quando este reclama da lentidão 
do sistema de correios. 
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Agora não é só de arados que a Missão vai precisar. Temos 
necessidade de grades, plantadores, cultivadores, arreios e animais de 
trabalho. Aqui tem os irmãos uma bela oportunidade de auxiliar a 
Missão. Qualquer oferta para as compras desses aparelhamentos pode 
ser enviada ao tesoureiro da Sociedade Evangélica de Catequese dos 
Índios. O tesoureiro é o Reverendo Willian Kerr, Seminário 
Presbiteriano Campinas, SP (O Puritano 11/5/1929, p. 7, carta de 
João José da Silva 15/4/1929). 

Após a reunião de toda a equipe em Campinas, o grupo seguiu até Bauru para 

pegar a estrada de ferro com destino a cidade de Três Lagoas no Mato Grosso, aonde 

chegaram no dia 21 de março.  Da cidade de Três Lagoas, os missionários se dirigiram 

para Campo Grande, via Noroeste do Brasil, aonde chegaram no dia 22 de março. A 

viagem, no Mato Grosso, foi descrita pelo médico Nelson de Araújo, como rápida, 

devido à estrada de ferro, porém o percurso havia sido duro e penoso por causa dos 

mosquitos e a nuvem de poeira provocada pela locomotiva (O Expositor Cristão, 

15/5/1929). 

O menino Erasmo, filho do missionário João José da Silva, que estava enfermo 

desde a saída do grupo missionário de Minas Gerais, teve a saúde agravada durante a 

viagem para uma forte pneumonia, fato que obrigou uma parte do grupo a permanecer 

num hotel em Campo Grande por cerca de doze dias.  

Uma carta enviada ao jornal O Estandarte pelo professor e presbítero Evônio 

Marques12, pai do missionário Esthon Marques, relatou alguns fatos que envolveram os 

missionários no caminho para Mato Grosso. O texto sugere que as informações foram 

extraídas de cartas que o presbítero recebeu de seu filho bem como do reverendo 

Maxwell. Evônio Marques afirmou que os missionários enfrentaram muitos obstáculos 

até chegarem ao Mato Grosso, mas o maior contratempo foram as chuvas, tão 

prejudiciais para os terrenos pantanosos daquela região, que caíram na cidade de 

Campo Grande (O Estandarte, maio de 1929, p. 10). 

Evônio Marques informa ainda que no dia 27 de março de 1929, os missionários 

Esthon Marques e Alberto Maxwell deixaram Campo Grande e seguiram para Dourados 

                                            
12 Membro da Igreja Presbiteriana Independente. Evônio Marques foi um líder presbiteriano muito 
conhecido e atuante nos círculos presbiterianos, sobretudo nos trabalhos que tentavam promover a 
cooperação entre as igrejas protestantes do Brasil. Participou da Comissão Brasileira de Cooperação, 
União das Escolas Bíblicas Dominicais entre outras. 
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a fim de instalarem a Missão. O restante do grupo teria permanecido em Campo Grande 

para aguardar a melhora do menino Erasmo. 

 
Gastaram três dias e duas noites de viagem péssima para vencer 53 
léguas de beiço13, numa estrada alagada pela chuva. Várias vezes 
tiveram que saltar para desatolar o automóvel, depois de terem 
primeiramente aliviado a carga de alguns milhares de kilos. Uma 
noite passaram atolados num pântano e algumas horas viajaram sob a 
carga de uma tempestade que desabava por sobre os campos daquela 
região... (O Estandarte, maio de 1929, p. 10). 

 
O estabelecimento em Dourados 

 
O missionário Maxwell relatou, numa carta datada de 25 de abril de 1929, e 

enviada ao sr. Sebastião Machado em Campinas, como foram os primeiros dias da 

instalação dos missionários em Dourados, onde a princípio, por não acharem casa 

disponível para compra, alugaram como o primeiro centro das atividades missionárias 

um casarão de madeira velha. O casarão, anteriormente usado como açougue, exigiu 

dos missionários alguns reparos para torná-lo habitável, 

  
depois de muitas raspagens e lavagens o soalho começou a aparecer. 
Snr. Esthon sugeriu que passássemos cal nas paredes. Foi uma boa 
idéia, porque além de ser um desinfetante o cal, ajudava a iluminação 
pelo fato das paredes brancas refletirem melhor a luz. A pintura da 
sala de visita foi mais caprichada, pois teve uma barra vermelha. Para 
obter esta cor, na falta de cera, misturamos terra vermelha, a la moda 
sertão. Depois de alguns dias de limpeza e consertos a casa 
ficou...Boa? Não, mas serve14. 

 
Após a conclusão da reforma na residência, seguiu-se a fabricação da mobília, 

feita com caixotes de gasolina, como era de costume no povoado. Outra atividade em 

que se ocuparam os missionários foi a plantação de uma horta. Segundo a carta, quase 

não havia hortaliças em Dourados, daí a necessidade da presença de um agrônomo. As 

mãos não dadas ao trabalho pesado sofreram bastante, mas segundo o texto, o tempo 

formou calos e músculos adaptados aos serviços. 

                                            
13 A expressão “léguas de beiço” é uma unidade vaga de distância, fora da realidade. Termo comum à 
pessoas moradoras do meio rural. Já a antiga unidade de medida itinerária Légua corresponde a 6.600 
metros (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. Versão Windons XP 2005). 
14 Esta carta foi encontrada numa pasta no Arquivo Presbiteriano em São Paulo em excelente estado de 
conservação. Trata-se de um texto escrito a caneta tinteiro em papel de seda. 
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Outro destaque do reverendo Maxwell foi a lentidão do sistema de correios de 

Dourados, que nesse período possuía uma pequena agência, instalada em 1925. 

Geralmente as cartas que vêem do sul de Minas levam 13 a 15 dias – mais tempo do 

que se gasta num vapor rápido de Rio a Nova York. Segundo relatou o reverendo a 

demora era causada pela remessa das correspondências de Campo Grande para Ponta 

Porã, antes de serem entregues no Distrito15. 

Porém, o maior destaque da carta foi referente à aquisição das terras para a 

construção da sede da missionária. Queremos terra que faz divisão com o terreno dos 

índios e que seja boa e tenha um córrego que dá para assentar um dínamo pequeno 

para iluminação. Para achar todas estas condições combinadas não é muito fácil. O 

interesse em adquirir uma área próxima às terras indígenas, revela a consciência que os 

missionários tinham da importância da proximidade com a Reserva para estabelecer os 

contatos e servir como um ponto de atração para as futuras ações missionárias 

(GONÇALVES, 2006, p. 10).  

A carta informou ainda que os missionários haviam recebido, durante os 

primeiros dias em Dourados, a visita de alguns indígenas que procuravam vender 

milhos e outros produtos. Desde os primeiros contatos com os indígenas os missionários 

já procuraram divulgar informações a respeito das atividades a serem desenvolvidas na 

localidade16. A relativa proximidade entre a Reserva Indígena e o povoado de Dourados 

facilitava o contato entre indígenas e não indígenas. Parece que muitos já sabem que 

estamos aqui para ajudar em melhorar a sua condição. Estão se mostrando 

interessados especialmente na escola que vamos estabelecer.  

O estabelecimento entre os moradores não indígenas de Dourados era provisório 

uma vez que a intenção dos missionários seria a de fixar residência próxima a Reserva 

Indígena e dar início a construção das instalações físicas da Missão. O missionário João 

José da Silva numa carta escrita em 15 de abril de 1929 afirmou que a intenção dos 

missionários era logo que foi possível adquirir o terreno que convenha a Missão e as 

construções estiverem prontas, iremos todos para perto dos índios, estabelecendo desde 

logo serviços agrícolas, assistência médica dentária, ensino primário e da Palavra de 

                                            
15 Dourados deixou de ser Distrito de Ponta Porã no ano de 1935, data de sua emancipação político-
administrativa. 
16 O fato dos indígenas mencionados pelo reverendo praticarem o comércio de alguns produtos sugere se 
tratar de alguns indivíduos que se comunicavam em português, haja vista que os missionários não 
conheciam o idioma indígena. 
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Deus (O Puritano 11/5/1929, p. 7). Desde os primeiros dias em Dourados os 

missionários realizavam suas devoções diárias no casarão, bem como convidaram 

alguns moradores a participarem das reuniões, sobretudo da Escola Dominical. Apesar 

do fim específico de catequese dos índios, os missionários logo perceberam que a 

evangelização dos civilizados apresentava-se como uma possibilidade promissora e 

complementar para a pregação da mensagem protestante. 

 
Ontem tivemos a alegria de ver algumas pessoas estranhas na nossa 
pequena Escola Dominical. Elas mesmo mostraram desejo de 
freqüentar as nossas reuniões e outras mais estavam se preparando 
para virem, mas foram impedidas por um ou outro motivo. Contamos 
que no próximo domingo vamos ter uma sala cheia, se Deus quiser. 
Entre as pessoas que estão freqüentando a Escola, há alguns sírios 
que, em criança, tiveram oportunidade de assistirem aos cultos no 
Colégio mantido em Beirute por uma Missão Presbiteriana dos 
Estados Unidos. Eles é que estão trazendo outras pessoas as nossas 
reuniões. Orem os irmãos por esse trabalho (O Puritano 11/5/1929, p. 
7). 

 
Os planos missionários 
 

A formação específica de cada um dos missionários enviados para Dourados a fim 

de trabalharem entre os índios indica, em síntese, a forma como seriam organizados os 

trabalhos missionários pela Missão. Tais características demonstram também o estudo 

do campo missionário feito anteriormente, sobretudo pelo reverendo Maxwell, além dos 

estudos realizados sobre a cultura dos indígenas que habitavam a localidade. Cada um 

dos componentes da equipe seria responsável pela direção de uma atividade que, no 

conjunto, visava atrair o indígena para uma relação de proximidade com os missionários 

e propícia à evangelização. 

A presença do engenheiro agrônomo justificava-se pela necessidade da produção 

de consumo dos missionários e, principalmente, pela compreensão dos religiosos de que 

seria impossível catequizar tribos nômades que tem imensas florestas por morada, 

resolveu que o primeiro trabalho a fazer é fixá-los no solo mediante os interesses da 

agricultura. A função do missionário João José da Silva seria então a de ensinar aos 

índios não só o cultivo científico da terra e o manejo dos instrumentos, mas também as 

vantagens e a garantia da vida agrícola em contraste com as misérias do nomadismo. 

Na descrição das funções do agrônomo é possível perceber a tentativa de apresentar o 

conhecimento agrícola do missionário como superior ao modo de subsistência indígena. 
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Além disso, o ensino de novas tecnologias agrícolas aos índios estreitaria as relações de 

confiança entre esses e os missionários, além de os manterem num espaço próximo e 

sob o controle dos religiosos (O Estandarte 9/5/1929-Editorial). 

O principal objetivo missionário, ensinar o plano da salvação, estaria 

comprometido, entre indígenas e civilizados, se não contasse com a possibilidade do 

ensino das primeiras letras. O protestantismo é por essência uma “religião do livro”17 

que tem como base a leitura dos textos sagrados. Os protestantes têm como postulado 

básico de sua fé que a leitura da Bíblia instrui e age por si só como mecanismo de 

conversão. Além disso, o próprio culto protestante sempre dependeu da leitura, pois o 

seu material litúrgico sempre foi a Bíblia e o livro de cânticos (MENDONÇA, 1995, p. 

66).  

Assim, todo e qualquer empenho, no que se referia ao ensino da mensagem 

cristã em Mato Grosso, estaria comprometido sem a oportunidade de informar e fazer 

conhecer as Escrituras. Desde as primeiras experiências de instalação do protestantismo 

de missão no Brasil, a alfabetização de possíveis convertidos sempre foi alvo dos 

missionários através da criação das escolas paroquiais, alfabetizadoras e elementares 

(MENDONÇA, 1995, p. 67). Desse modo foi  
indispensável, como meio de encaminhar a Cristo aqueles espíritos 
selvagens, o ensino das primeiras letras. Para isso faz parte da Missão 
um professor que deverá organizar a escola em que tanto meninos 
como adultos serão animados a aprender. A leitura da Bíblia e o 
desenvolvimento intelectual oriundo da escola habilitarão os índios a 
melhor compreenderem o plano da salvação (O Estandarte 9/5/1929). 
 

Segundo O Estandarte, o trabalho missionário seria incompleto sem a presença 

de um missionário médico que pudesse cuidar da saúde dos indígenas vítimas do 

impaludismo, amarelão e outras doenças. A leitura do Editorial sugere o conhecimento 

do redator dos malefícios patológicos advindos das relações entre indígenas e não 

indígenas, bem como a compreensão das implicações consoantes a diminuição do 

território tradicional e do contato permanente com a sociedade não índia. Assim, o 

desenvolvimento dos serviços voltados à saúde, preventiva e curativa, seria talvez o 

melhor meio de revelar àqueles pobres selvagens o amor que lhes vota o Pai celeste (O 

Estandarte 9/5/1929). Assim como as demais atividades de assistência ao índio, os 

serviços de saúde seriam os canais para o ensino do Evangelho. Ao médico Nélson de 

                                            
17 Termo utilizado por Mendonça (1995, p. 66) 
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Araújo convinha ministrar ao corpo dos nossos irmãos das matas o cuidado de sua 

ciência médica enquanto que o Evangelho lhes redime as almas (O Expositor Cristão, 

8/8/1928). 

Ao desenvolver suas atividades a Missão proporcionaria aos indígenas os 

“benefícios” materiais, temporais, e, sobretudo, da salvação de suas almas. Nesse 

sentido, a “voz autorizada”, o principal orientador e dirigente das atividades 

missionárias seria o reverendo Maxwell (O Estandarte 9/5/1929). Após a construção da 

sede missionária, próxima a Reserva, começaria a desenvolver-se todo o mecanismo do 

projeto de catequese. 

 
Ahi serão os índios aldeiados por um sistema racional que, sem os 
afastar repentinamente de seus hábitos selvagens, lhes proporcione 
meios para irem, paulatinamente, se adaptando á vida civilizada. 
Nesse aldeiamento aprenderão eles rudimentos de agricultura e 
receberão cuidados médicos, ensino religioso, instrução escolar, 
noções de higiene, enfim o aparelhamento necessário ao seu ingresso 
á vida fora da floresta (O Expositor Cristão 29/8/1928). 

 
As missionárias seriam as responsáveis pela organização dos serviços domésticos 

da Missão, bem como pela instrução das indígenas em atividades como cozinha e 

costura, além do auxílio nas atividades religiosas. 

Através das atividades missionárias a serem desenvolvidas junto aos indígenas, os 

missionários esperavam não somente adaptar o indígena à sociedade civilizada, mas 

transformá-lo, antes de tudo, num indivíduo que professasse os valores e crenças 

protestantes, tidos como moralmente superior, em detrimento dos costumes e vícios de 

uma sociedade nacional já corrompida. O objetivo, portanto, seria fazer de cada Cayuá 

um ente civilizado, mas um civilizado que traga consigo a salvação oferecida por Nosso 

Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário (O Expositor Cristão, 21/8/1929). 

Segundo a compreensão missionária a aceitação dos princípios e valores pregados 

implicaria na mudança de padrões culturais, a adoção de um novo “modo de vida”, tido 

como moral e espiritualmente superior aos padrões nacionais e, no caso dos indígenas, 

totalmente avesso aos padrões culturais tradicionais (MENDONÇA, 1995, p. 66). 
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