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RESUMO 

ALVES, Pedro Henrique G. T. O regime divino: batistas brasileiros entre a autonomia e 

a centralização (1881-1935). Dissertação (Mestrado em História, Política e Bens 

Culturais) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2019.  

A presente dissertação analisa a atuação da denominação batista no Brasil, 

especialmente por meio de sua instituição diretiva principal, a Convenção Batista 

Brasileira (CBB), entre 1881 e 1935. A CBB foi a organização criada pelos batistas para 

reunir as igrejas e instituições batistas locais sob um aparato técnico e burocrático de 

abrangência nacional, com um plano missionário, doutrinário e programático único. A 

edificação e sucesso de tal órgão dependeu do equilíbrio de dois princípios batistas 

fundamentais, embora opostos: a autonomia individual e das igrejas e a centralização das 

mesmas em instituições cooperativas. Destacam-se, no trabalho, os usos de tais princípios 

de acordo com o contexto em que a denominação se inseria, de forma que o 

balanceamento entre os mesmos foi o desafio fundamental para a denominação e, mais 

especificamente, para a CBB, nos anos examinados por esta dissertação.  

Palavras-chave: batistas; Convenção Batista Brasileira; autonomia; liberdade; 

centralização; cooperação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

ALVES, Pedro Henrique G. T. The divine regime: brazilian baptists between autonomy 

and centralization (1881-1935). Dissertation (Master’s in History, Politics and Cultural 

Goods) – Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2019.  

The present dissertation analyzes the performance of the baptist denomination in 

Brazil, especially through its principal directive institution, Convenção Batista Brasileira 

(CBB), between 1881 and 1935. CBB was the organization created by baptists to 

assemble local baptist churches and institutions under a technical and bureaucratic 

apparatus of national scope, with a unique missionary, doctrinal and programmatic plan. 

The building and success of such an agency depended on the balance of two fundamental, 

though opposing, baptist principles: the individual autonomy and of the churches and 

their centralization in cooperative institutions. The use of such principles is highlighted 

in the paper according to the context in which the denomination was inserted, so that the 

balance between them was the fundamental challenge for the denomination, and more 

specifically for CBB, in the years examined by this research. 

Keywords: baptists; Convenção Batista Brasileira, autonomy; freedom; centralization; 

cooperation.  
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Momentos antes de amanhecer, prorrompeu Cristão nestas fervorosas palavras, 

como se estivesse espavorido: Que louco e que néscio eu sou em estar aqui neste 

calabouço, quando podia estar gozando a liberdade! Tenho no peito uma chave chamada 

Promessa que, estou persuadido, poderá abrir todas as fechaduras do castelo da Dúvida. 

- Sim? Exclamou Esperança: Que boas notícias me dás, irmão; tira, pois, a chave do teu 

seio e experimentemos. 

(John Bunyan - O Peregrino)
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INTRODUÇÃO – LOCALIZANDO O EIXO1 

Apresentação 

O objetivo deste trabalho é analisar as dinâmicas dos batistas brasileiros em 

relação ao seu princípio de autonomia individual e institucional e a necessidade da 

elaboração de um sistema eclesiológico colaborativo entre as igrejas e os membros. 

Tentaremos entender como a denominação, assentada sobre os princípios da liberdade e 

da autodeterminação, se relacionou com a inevitabilidade da construção de um aparato 

técnico-burocrático para que as igrejas se estruturassem e conseguissem manter seu 

princípio da autonomia. A proposta do trabalho passa pela construção da Convenção 

Batista Brasileira (CBB) e sua consolidação como organização central da denominação 

batista no Brasil, fenômeno que, em nossa opinião, ocorreu entre sua criação, em 1907, e 

os primeiros anos da década de 1930. No decorrer de aproximadamente cinco decênios, 

entre os anos 1880 e 1930, o trabalho batista se desenvolveu em diversas frentes, espaços 

e atividades no Brasil, de forma que, primeiramente orientado para a composição da CBB 

e, depois de sua fundação, da expansão batista liderada pelos rincões do território, essa 

instituição teve – e tem – um protagonismo ainda pouco estudado pela historiografia do 

protestantismo brasileiro.  

O site oficial da Convenção Batista Brasileira descreve a entidade como a “maior 

convenção batista da América Latina, representando cerca de 8753 igrejas, 4.944 

Congregações e 1.706.003 fiéis”2. Ao olharmos os dados do Censo Demográfico de 2010, 

produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 3.723.853 de 

respondentes se declararam batistas num total de 190.755.799 de pessoas no território 

nacional.3 Isso quer dizer que os batistas autodeclarados correspondem a 

aproximadamente 1,95% da população geral. O desencontro de informações entre os 

dados de fiéis da Convenção Batista Brasileira e dos dados do Censo do Brasil pode ser 

explicado por dois motivos principais: (1) O IBGE considera como batistas os indivíduos 

que se autodeclaram batistas, mas as próprias igrejas e suas convenções consideram 

                                                
1 O título da dissertação, "O regime divino", diz respeito à matéria d'O Jornal Batista sobre a 

inauguração da Convenção Batista Brasileira, a qual afirmava que "o regime democrático batista é o regime 

por excelência porque é o regime divino", publicada em 4 de julho de 1907. O Jornal Batista. Primeira 

Convenção das Igrejas Batistas no Brasil. Rio de Janeiro: 4 de julho de 1907, p.2.   
2 http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=19. Acesso em 

28/05/2018. 
3IBGE – Censo Demográfico de 2010. Retirado de: <link rel="stylesheet" 

href="https://sidra.ibge.gov.br/content/sidra-widget-tabela.css" /> <script 

src="https://sidra.ibge.gov.br/scripts/sidra-widget-tabela.js"></script>. Acesso em 18/06/2018. 

http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=19
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batistas apenas os indivíduos batizados por imersão em uma das igrejas batistas ligadas a 

CBB e devidamente cadastrados em alguma delas. Ou seja, a autodeclaração não significa 

a adesão oficial a uma igreja batista, mas o cumprimento da ordenança do batismo por 

imersão e a inscrição oficial no hall de membros de uma igreja batista para indivíduos 

oriundos de outras religiões ou transferência entre igrejas no caso de confissões que 

adotam o batismo por imersão; (2) a existência de outras convenções, associações e 

entidades de igrejas batistas não afiliadas a CBB no Brasil, como, por exemplo, a 

Convenção Batista Nacional, a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, a Igreja 

Batista Fundamentalista, a Associação Batista Brasileira,  a Igreja Batista Regular do 

Brasil e a Comunhão Reformada Batista no Brasil, que significam uma minoria dentro do 

universo batista brasileiro. Há, também, a Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira, 

surgida a partir de uma conjunção entre batistas e adventistas. Além das associações e 

convenções acima dispostas, outras entidades batistas foram fundadas no Brasil e 

deixaram de existir pelos mais variados motivos, os quais deixaremos para aprofundá-los 

noutra ocasião.  

João Pedro Gonçalves Araújo reitera que “o grupo batista, por isso mesmo, está 

subdividido em mais de cinquenta grupos distintos. Cada um reivindica ser mais fiel que 

o outro”4. Tal diversidade mostra que nem todos os batistas brasileiros fazem parte da 

comunhão de igrejas chamada Convenção Batista Brasileira, embora essa instituição seja 

a majoritária entre seus pares. Entretanto, como a CBB é a mais vasta, capilarizada e 

numerosa associação batista do país, estamos assumindo que o crescimento de tal 

instituição pode simbolizar o crescimento dos batistas no geral.  

O eixo do trabalho a seguir se trata de compreender quais foram os mecanismos 

de estabelecimento de uma instituição batista central no Brasil e como tal entidade foi 

constituída como autoridade sobre os batistas brasileiros a despeito de princípios 

doutrinários e eclesiológicos que prezavam pela liberdade de consciência, autonomia das 

igrejas locais e sacerdócio universal dos crentes. Por isso, entendemos que o que 

trataremos na introdução deste trabalho se caracteriza como a preparação do terreno para 

a construção do “edifício” batista no Brasil. Não se refere a construção em si, mas do 

período preliminar de se alinhavar o terreno que receberia tal construção.  

                                                
4 ARAUJO, João Pedro Gonçalves. Batistas: dominação e dependência. Fonte Editorial: São 

Paulo, 2015, p. 129.  



 

14 

 

Justificativa do tema 

O estudo sobre o protestantismo tradicional – admitindo esse termo como a 

vertente das igrejas evangélicas com raízes históricas mais estabelecidas, tais quais os 

batistas, congregacionais, metodistas, luteranos, presbiterianos e episcopais – pode ter 

reflexos importantes em outros campos de estudo, como a compreensão dos fluxos 

migratórios, a história das ideias e da teologia e o desenvolvimento das democracias nos 

países cristãos. Tendo em vista que o protestantismo se tornou, no século XIX, um 

fenômeno de escala global impulsionado pelo missionarismo inglês e estadunidense, a 

expansão da pesquisa sobre a inserção do protestantismo em países de outra matriz 

religiosa pode trazer luz a diversos processos históricos, religiosos e sociais tanto nas 

sociedades que o receberam quanto nas que o propagaram.  

No caso deste trabalho, poderemos contribuir com reflexões sobre associativismo 

religioso no Brasil, relações inter-religiosas, perseguição religiosa, estruturas 

institucionais, cooperativismo religioso, migrações e imigrações e outros processos 

sociais influenciados pela chegada de missionários estrangeiros e por seu estabelecimento 

no Brasil. Além disso, este trabalho se justifica por sua intenção primeira, que é entender 

como um grupo religioso, minoritário em seu contexto social, pôde penetrar socialmente 

e afirmar-se institucionalmente em um sistema religioso dominado por outro credo e, 

sobretudo, como a denominação batista se relacionou, dentro do contexto socio-religioso 

brasileiro, com os princípios da autonomia e da centralização, à primeira vista 

antagônicos.  

A literatura sobre o protestantismo no Brasil não é nova, porém ainda aquém de 

onde poderia estar. Há algumas boas obras de caráter histórico e descritivo sobre o 

desenvolver das denominações, entretanto, ainda há carência de trabalhos analíticos sobre 

o protestantismo, de forma que muitos pesquisadores precisam vencer tal obstáculo se 

baseando em trabalhos sobre o protestantismo em outros contextos sociais ou outros 

países. Algumas obras já se dedicaram a fazer um panorama das práticas e do 

desenvolvimento institucional das mais variadas denominações protestantes no Brasil5, 

entretanto, não há nenhum trabalho sobre como os batistas se consolidaram como 

denominação no país. Ou seja, há uma lacuna a ser preenchida em relação as estratégias 

                                                
5 HAHN, Carl Joseph. História do Culto Protestante no Brasil. Trad. Antonio Gouvea Mendionça 

– 2ª ed – São Paulo: ASTE, 2011; REILY, Alexander Duncan. História Documental do Protestantismo no 

Brasil – 3ª ed – São Paulo: ASTE, 2003.; CÈSAR, Elben M. Lenz. História da Evangelização do Brasil: 

dos jesuítas aos neopentecostais. Viçosa: Ultimato, 2000. 
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de estabelecimento desse grupo nos mais variados âmbitos da sociedade e como foram 

relacionados os valores filosóficos e teológicos da denominação com suas práticas 

religiosas, ponto onde este trabalho se situa. Contudo há obras produzidas pelos próprios 

batistas e por suas instituições de coordenação6 (como a Convenção Batista Brasileira e 

a Junta de Missões Nacionais) que procuraram fazer uma linha do tempo dos principais 

acontecimentos envolvendo tais entidades.  

Objetivos 

Este trabalho pretenderá observar como os batistas, que prezavam tanto pela 

autogestão, autonomia das igrejas e dos indivíduos e pela liberdade, se relacionaram com 

a necessidade da centralização das decisões e da administração dos empreendimentos 

denominacionais em um sistema organizacional que envolvia uma convenção nacional, 

diversas convenções estaduais e regionais e outras instituições de apoio. Ou seja, 

tentaremos analisar como o princípio da liberdade, ora tão caro aos batistas, foi afetado 

pela inciativa da concentração de igrejas em instituições e a cooperação entre si. De forma 

mais objetiva, examinaremos os recursos utilizados pela denominação batista para melhor 

se adaptar à sociedade brasileira e para expandir tanto numérica quanto simbolicamente 

sua presença no mercado sócio religioso7 nacional a despeito de seus princípios 

fundamentais. Para esse fim, assumimos o pressuposto de que a consolidação batista no 

Brasil dependeu primordialmente do bom funcionamento da Convenção Batista 

Brasileira. Por esse motivo, tal órgão foi o objeto de estudo principal do trabalho. 

Entendemos que o passo principal para que tal estabelecimento fosse consolidado 

seria a criação de instituições centrais que gerissem a colaboração entre as igrejas. Dessas 

instituições, a Convenção Batista Brasileira era a principal e a promotora do trabalho 

batista. Por isso, o fio condutor do trabalho será os caminhos e descaminhos para a criação 

da CBB e, depois, sua constituição frente as próprias igrejas batistas já fundadas 

previamente à Convenção, à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos – a qual foi a 

                                                
6 PEREIRA, José dos Reis. História dos Batistas no Brasil. 3ª ed. Ampliada e atualizada. JUERP: 

Rio de Janeiro, 2001; OLIVEIRA, Zaqueu Moreira de. Desafios e conquistas missionárias: 100 anos da 

Junta de Missões Nacionais da CBB. Convicção Editora: Rio de Janeiro, 2007; BARBOSA, Celso Aloísio, 

AMARAL, Othon Ávila. Livro de Ouro da CBB: epopeia de fé, lutas e vitórias. JUERP: Rio de Janeiro, 

2007. 
7 Entendemos “mercado socio religioso” como a oferta de diferentes credos, confissões e práticas 

em um contexto de liberdade religiosa, tal qual o Brasil no início do século XX vivenciava. Embora ainda 

houvesse casos de perseguição e intolerância religiosas, tal mercado estava estabelecido de forma 

legalmente segura e estável de acordo com o aparato jurídico-institucional do período, podendo ser 

configurado como um sistema de oferta livre de diferentes credos amparado legalmente, excluindo-se 

questões de constrangimento social. 



 

16 

 

fomentadora das missões que trouxeram ministros batistas para evangelizar o Brasil -,  às 

outras denominações protestantes e suas demais instituições, à igreja católica e sua 

tradição muito enraizada no Brasil e ao mercado sócio religioso brasileiro do período.  

O recorte temporal do trabalho será estabelecido entre as décadas de 1880 e 1930, 

pois nesse período consideramos que o trabalho missionário batista no Brasil passou por 

uma fase de consolidação, muito embora a etapa principal de estabilização da 

denominação tenha sido a parti de 1907, com a criação da Convenção Batista Brasileira. 

Houve presença batista anterior a esse período, a qual será rapidamente caracterizada para 

dar embasamento ao trabalho, entretanto, o marco inicial do crescimento batista foi o ano 

de 1881, quando William e Anne Bagby desembarcaram no Rio de Janeiro como os 

primeiros missionários oficiais enviados a “terra do Cruzeiro do Sul”. A data inicial do 

recorte, expressa no título do trabalho, pode causar estranhamento, já que o casal William 

e Anne Bagby começaram a desenvolver a missão batista no Brasil a partir de 1882. 

Preferimos, entretanto, utilizar o ano de 1881 como o ponto de partida da análise pois, 

ainda que não tivessem efetivamente iniciado a pregação no Brasil, consideramos que a 

presença dos dois missionários como agente oficiais da denominação batista no país já se 

configura como o estabelecimento oficial da empreitada batista estadunidense em 

território brasileiro.  

Literatura sobre protestantismo brasileiro 

O campo de pesquisas sobre o protestantismo no Brasil vem se desenvolvendo aos 

poucos desde as primeiras décadas do século XX. As primeiras obras sobre o assunto já 

datam de mais de um século de publicação. Entretanto, mesmo com tanto tempo das obras 

pioneiras sobre o assunto, não há muitos trabalhos de referência e com rigor de produção. 

Há muitas fontes primárias disponíveis para pesquisa (como jornais digitalizados e 

físicos, arquivos de igrejas e associações e muitos livros e tratados sobre religião e 

cultura), mas não há muitos trabalhos de qualidade que tenham bons resultados com tais 

fontes. Ainda assim, os últimos vinte anos na historiografia protestante têm sido marcados 

pela confecção de algumas boas obras de referência e de um crescimento nesse campo, 

acompanhando a maior visibilidade de protestantes, ou evangélicos8, na cena pública 

nacional. Há também um crescente número de grupos de pesquisa, simpósios e seminários 

                                                
8 Faço das palavras de Hahn as minhas: “Além disso, neste estudo, as palavras “evangélico” e 

“protestante” são permutáveis. A palavra “evangélico” é, desde o início, mais usada e preferida. A palavra 

“protestante” é, às vezes, empregada pelos escritores católicos romanos, mas quase nunca pelos próprios 

protestantes”. HAHN, op. cit., p.18.  
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para discutir o assunto, fator que tem movimentado o campo e aumentado o número de 

publicações sobre os protestantes. Além disso, a comemoração do quincentenário da 

reforma protestante em 2017 gerou uma onda de publicações sobre os protestantes e os 

desdobramentos da reforma em terras brasileiras, bibliografia essa que sempre se soma à 

história dos protestantes no Brasil. 

Os primeiros a terem alguma preocupação quanto à memória e ao registro histórico 

do protestantismo brasileiro foram pastores, ministros e quadros intra-institucionais das 

igrejas aqui instaladas a partir de meados do século XIX. Muitos, e de praticamente todas 

as denominações, se dispuseram a registrar suas próprias trajetórias pessoais ou 

institucionais a fim de manter viva a memória dos “pioneiros” ou “fundadores” e, 

principalmente, para construir um elo entre um passado “heroico” e seus sucessores, já, 

em sua maioria, no século XX. Por esse motivo, como seria de se esperar, tal produção 

era baseada em testemunhos pessoais, histórias contadas de geração em geração, 

correspondências e com pouco distanciamento entre o autor e o objeto de pesquisa. Como 

afirma Tiago Watanabe: 

Entre 1930 e 1970, os principais estudos históricos sobre os evangélicos 

foram feitos por eclesiásticos e abordaram somente o chamado 

protestantismo de missão. Pesquisas realizadas por pastores que se 

debruçaram sobre fontes primárias, muito descritivas, procuraram no 

passado institucional a manifestação de Deus. Como afirmou 

indiretamente Boanerges Ribeiro, eram um tipo de “história inspirada”, 

ou seja, obra “em que o autor se imagina continuador dos Atos dos 

apóstolos e afirma, nos eventos, a revelação de Deus” (Ribeiro,1987: 

II).9 

Tais relatos se mostraram como as histórias dos santos e mártires do início do 

cristianismo e em geral contam histórias de sofrimento, perseguições e injúrias sofridos 

pelos “santos” pioneiros. Seu exemplo de vida e perseverança deveriam, por meio dessas 

obras, inspirar os próximos líderes e fiéis, segundo os autores de tais relatos. Entre os 

batistas, as principais obras com caráter são as de A. R. Crabtree e Antônio Neves de 

Mesquita, que escreveram livros sobre a história da denominação para que a “história dos 

trabalhos abençoados dos nossos prodigiosos pioneiros ajude à nova geração dos crentes 

                                                
9 WATANABE, Tiago. A Construção da Diferença no Protestantismo Brasileiro. Revista Aulas, 

nº.4 – abril - julho 2007. Campinas, 2007, p.3. 
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brasileiros a compreender a grandeza da obra que os seus antecessores lhes legaram”10. 

De tais trabalhos, iremos utilizar mais especificamente os relativos à história dos batistas, 

muito embora aparecerão neste trabalho contribuições de memórias de outras 

denominações.  

O contexto de produção de tais obras era o de um protestantismo minoritário, sem 

representação política e com pouca influência social. Portanto, os autores desejavam 

produzir narrativas históricas apologéticas, de defesa da fé e de seus personagens 

principais, pois a disseminação de um passado heroico dos pioneiros poderia servir de 

inspiração para as novas gerações. Geralmente, esse grupo de obras “ocorria em defesa 

da confessionalidade, procurava em linhas gerais romancear um passado, enfatizar as 

dificuldades de evangelização no país, as longas e penosas viagens missionárias, enfim 

de mostrar um passado institucional glorioso para cada denominação”11. Além de 

assegurar uma imagem de um passado de privações e aventuras em nome de suas 

convicções, as denominações utilizavam tais obras como garantias a suas instituições 

financiadoras, muitas delas estadunidenses, de que o investimento de recursos 

financeiros, humanos e de gestão das missões tinha obtido êxito nos anos que se passaram.  

Entretanto, há um conjunto de trabalhos escrito simultaneamente aos descritos 

acima que possui características, objetivos e metodologias diferentes daqueles. Trata-se 

da obra de Émile G. Léonard. Seu nome é referencial nos estudos sobre o protestantismo, 

tanto o brasileiro quanto o internacional. Embora pouco conhecido na historiografia 

brasileira, suas contribuições são muito significativas, sendo reconhecido, por exemplo, 

por Gilberto Freyre, José Honório Rodrigues e Roger Bastide como uma obra canônica 

quanto aos estudos sobre o protestantismo12.  

Esse historiador, de origem francesa e huguenote, nasceu em 20 de julho de 1891, 

em Aubais, no sul da França. Estudou na École de Chartes e foi Diplomado na escola 

como arquivista; foi pesquisador da École Française de Rome e da Bibliothèque 

Nationale de Paris entre 1919 e 1927. Doutorou-se em 1932, pela Faculté des Lettres de 

Paris, em 1932, e foi professor de história na Faculté de Lettres e de história eclesiástica 

                                                
10 CRABTREE, A. R. História dos batistas no Brasil até 1906. 2ª ed. Casa Publicadora Batista: 

Rio de Janeiro, 1962, p. 13. 
11 PAEGLE, Eduardo Guilherme de Moura. Uma breve análise histórica do protestantismo e suas 

tendências atuais. ANPUH – XXIII Simpósio Nacional de História: Londrina, 2005, p.4.  
12 CARVALHO, Marco Bezerra. Émile G. Léonard: Introdução à sua vida e obra. Revista Fides 

Reformata, V. 17, nº 2, 2012, p. 28.  
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na Faculté Libre de Theologie, em Aix-en-Provence. Nesse período, Léonard já era 

reconhecido publicamente por suas contribuições acadêmicas e já mantinha contato com 

os integrantes da Escola dos Annales.  

Léonard se aproximou de Lucien Febvre, de forma que foi convidado para lecionar 

na recém fundada Universidade de São Paulo e de suceder o renomado historiador como 

diretor e professor da École Prátique des Hautes Études. Esteve em São Paulo por dois 

anos e oito meses e, embora tivesse que visitar a França frequentemente enquanto residia 

no Brasil, pesquisou à fundo nos arquivos, acervos e bibliotecas do estado, de forma que, 

em pouco tempo, produziu muitos trabalhos sobre o Brasil e o protestantismo brasileiro13. 

O principal destes é O Protestantismo Brasileiro: estudo de eclesiologia e de história 

social, publicado como artigos entre 1951 e 1952 na Revista de História e compilados em 

um único volume em 1963, pela editora ASTE.  

A obra de Émile Léonard é um ponto de inflexão nos estudos sobre o 

protestantismo no Brasil, pois ela “contribuiu para uma história do conjunto do 

protestantismo e não fragmentada em denominações, partindo do contexto social para 

explicar o fenômeno religioso”14. Léonard foi o primeiro historiador a produzir uma obra 

que extrapolasse as clivagens denominacionais e tentasse perceber traços social e 

estrategicamente similares entre os protestantes no Brasil. O trabalho de Léonard também 

é muito importante pelo bom uso dos conhecimentos teológicos que o autor fez, pois era 

um grande conhecedor das matrizes teológicas batistas, presbiterianas, metodistas e 

congregacionais, denominações que foram objeto de sua pesquisa. 

A obra de Léonard inaugurou uma tradição de estudos sobre o protestantismo no 

Brasil nas áreas da sociologia e da antropologia. Algumas décadas após a publicação de 

seus trabalhos, duas instituições foram criadas com o objetivo de pesquisar história das 

religiões na América Latina e se especializaram no tema. Tais organizações são o ISER 

(Instituto de Estudos da Religião) e a CEHILA (Comissão de Estudos da História da 

Igreja na América Latina e no Caribe), ambos inaugurados no início da década de 1970. 

Desse grupo, o trabalho mais importante, publicado em 1984, foi O Celeste Porvir, de 

Antônio Gouvêa Mendonça. Esse livro, oriundo de sua tese de doutoramento em 

Sociologia pelo Departamento de Ciências Sociais da USP, é uma análise de como o 

                                                
13 Para conhecer melhor a vida e obra de Léonard, conferir CARVALHO, op. cit., 2012. 
14 SANTOS, Lyndon de Araújo. As Outras Faces do Sagrado: Protestantismo e Cultura na 

Primeira República Brasileira. 2004. 339 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em História, Faculdade 

de Ciências e Letras de Assis, Unesp, Assis, 2004, p. 241. 
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protestantismo calvinista, gerado na Europa tomou feições separatistas e civis nos Estados 

Unidos e foi importado ao Brasil através da ideologia do “Destino Manifesto”, aos quais 

os americanos confiavam sua atuação social, política e religiosa em meados do século 

XIX. Mendonça foi pioneiro em analisar as questões dos hinários cristãos e de como as 

canções entoadas pelos protestantes, em um contexto de uma literatura teológica em 

português muito incipiente, poderiam demonstrar qual tipo de interesses os missionários 

tinham quando se lançaram na missão de tornar o Brasil uma nação protestante. O autor 

também demonstra um bom uso da teologia e de como as diferentes leituras da Bíblia, 

aliadas aos contextos de surgimento das variadas denominações protestantes, foram 

determinantes para as estratégias de inserção adotadas no Brasil.  

Certamente as obras de Emile Léonard e de Antônio Gouvêa Mendonça são as 

mais influentes na historiografia sobre o protestantismo brasileiro produzidas até hoje, no 

entanto, não podemos nos esquecer dos trabalhos de Rubem Alves15, Rubem César 

Fernandes e Waldo César sobre o assunto. Em relação à historiografia dos batistas 

brasileiros, dois livros são os mais fundamentais de sua historiografia, sobre os quais 

todos os trabalhos subsequentes foram baseados. Esse caráter não lhes foi conferido 

apenas pela qualidade das obras ou pelas informações nelas dispostas, mas também, e 

muito principalmente, pelas condições de produção das mesmas. Ambas foram 

encomendadas no final da década de 1930 pela Casa Publicadora Batista, imprensa batista 

subordinada a CBB, para serem livros que garantissem a memória dos pioneiros batistas 

e para que mantivessem a unidade doutrinária e prática da denominação.  

Ademais, os autores foram escolhidos com base em suas atuações na 

denominação, para que nada além do que os líderes da mesma desejassem fosse exposto. 

Por esses motivos, nas páginas seguintes faremos uma breve análise dessas publicações 

e de sua importância para a historiografia batista brasileira através da perspectiva da 

construção de memória.  

Toda a bibliografia tanto nacional quanto estrangeira sobre os batistas no Brasil 

usa estes livros como fonte. Ambos foram produzidos nos primórdios do trabalho batista. 

O primeiro, História dos batistas no Brasil: até o ano de 190616, foi um livro 

                                                
15 Especialmente ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Ática, 1979; ALVES, 

RUBEM. O enigma da religião. Petrópolis: Vozes, 2ª ed., 1975; ALVES, Rubem. Religião e Repressão. 

São Paulo: Loyola-Teológica, 2005. 
16 CRABTREE, A. R. História dos Batistas no Brasil: até o ano de 1906. Rio de Janeiro: Casa 

Publicadora Batista, 1962, 2ª ed. 
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encomendado pela Casa Publicadora Batista, a editora da denominação, com o objetivo 

de “averiguar o valor das instituições batistas na sociedade brasileira para a transformação 

de pessoas e modificação de seu ambiente social e espiritual”17. O livro é um memorial18 

da trajetória dos “pioneiros” batistas e de sua atuação na constituição das instituições 

denominacionais, publicado pela primeira vez em 1937.  

A escolha do autor obviamente não foi aleatória. Asa Routh Crabtree, 

estadunidense, nascido em 1889, foi nomeado pela Junta de Richmond para ser 

missionário no Brasil, quando tinha 32 anos de idade, em 1921. Durante 25 anos foi pastor 

da Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também Professor do Seminário 

Teológico Batista do Sul do Brasil, também localizado na Tijuca, que é o maior centro de 

formação de pastores batistas do Brasil e local, por excelência, de produção da literatura 

batista brasileira. Entre 1939 e 1940, foi diretor interino do Seminário. Entre 1945 e 1954, 

foi diretor efetivo do Seminário. Em 1958 esteve em Portugal representando a Junta de 

Richmond19. Em 1959, voltou ao Seminário como professor. Foi o responsável pela 

construção de boa parte dos prédios do Seminário do Sul. Em 1960, com 71 anos de idade, 

foi considerado pela Junta de Richmond missionário emérito e retornou para os Estados 

Unidos. Faleceu em 1965, com 76 anos. Era, portanto, um “homem da denominação”, ou 

seja, alguém que esteve por muito tempo dentro dos quadros diretores das mais 

importantes instituições denominacionais, e era da área educacional.  

O autor, em seu prefácio, justifica a ausência de casos de “má influência” ou “erros 

de ambição pessoal” por parte desses “pioneiros” pela preservação de pessoas “cuja 

sinceridade e vida de serviço merecem a nossa magnanimidade e gratidão batista”20 no 

livro.  A manutenção de uma boa imagem e do controle de conteúdo sobre o que era 

impresso em relação aos “pioneiros” era uma preocupação dos batistas naquele momento, 

muito interessados em conservar sua identidade como ortodoxos tanto em sua fé quanto 

em sua prática frente a um período de novos desafios.  

Podemos perceber que, em um momento de instabilidade da denominação 

provocado pelo grande afluxo de novos convertidos às igrejas locais, a CBB, através 

                                                
17 CRABTREE, op. cit., p.8. 
18 Aqui uso o conceito de “memorial” para caracterizar um objeto (escrito, iconográfico ou de 

qualquer outra natureza material) que é construído com o objetivo de se tornar um guardião de memórias e 

histórias que um grupo deseja preservar para seus sucessores.  
19 Explicaremos a seguir o que é essa instituição.  
20 CRABTREE, op. cit., p.8. 
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também desse livro, entendeu que uma obra de memória dos acontecimentos, 

personagens e lugares21 em que os pioneiros batistas marcaram presença seria uma forma 

de inspiração “a nova geração de batistas com a coragem de ser firme e constante, 

aplicando-se com o mesmo carinho e desvelo dos pioneiros à evangelização do Brasil, 

sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor”22. Michel Pollak afirma que “a memória 

também sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela 

está sendo expressa. As preocupações do momento constituem um elemento de 

estruturação da memória”23. Por isso, a construção de uma memória acerca de como os 

batistas deveriam se enxergar e da forma como organizavam a sua história era uma 

demanda emergencial e importantíssima para o período.  

Seria desejável desenvolver nos novos batistas que estavam sendo formados na 

década de 1940 um sentimento de herança recebida daqueles “pioneiros”. Antônio José 

Barbosa de Oliveira mostra, nesse sentido, que a memória cumpre um papel de geração 

de “sentimentos de pertinência a passados comuns”24, ou seja, de um envolvimento das 

pessoas do presente com um passado comum que sedimenta a identidade baseado em 

experiências compartilhadas. O autor ressalta que tal fenômeno atua tanto no campo 

material como simbólico, tendo uma função de criar um senso de participação e 

continuidade do passado. Em certo sentido, a recordação da memória dos batistas através 

dessas obras pode ter auxiliado as instituições batistas nesses objetivos.  

As intenções do livro são claras tanto pela ênfase na necessidade de espelhamento 

das “novas gerações” em relação aos “pioneiros” quanto pelo tom elogioso e enaltecedor 

aos primeiros batistas no país. Há uma tendência à nostalgia nessa obra, assim como na 

outra que será analisada mais adiante. Pierre Nora justifica tal carga nostálgica em 

registros memorialísticos, pois estes “são os marcos testemunhas de uma outra era, das 

                                                
21 Michel Pollak afirma que a memória é constituída da conjunção de acontecimentos, personagens 

e lugares. POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 

CPDOC - FGV, v.5, n.10, 1992, p. 202. 
22 CRABTREE, A. R. História dos Batistas no Brasil: até o ano de 1906. Rio de Janeiro: Casa 

Publicadora Batista, 1962, 2ª ed., p.11. 
23 POLLAK, op. cit., p. 204. 
24 OLIVEIRA, Antônio José Barbosa de. História, memória e instituições: algumas reflexões 

teórico-metodológicas para os trabalhos do Projeto Memória - SiBI/UFRJ. In: OLIVEIRA, Antônio José 

Barbosa de. Universidades e lugares de memória. Rio de Janeiro: UFRJ/Fórum de Ciência e Cultura/ 

Sistemas de Bibliotecas e Informação, 2008, p.43. 
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ilusões de eternidade. Daí o aspecto nostálgico desses empreendimentos de piedade, 

patéticos e glaciais”25.  

Já o segundo, História dos batistas no Brasil: de 1907 a 193526, apresenta um 

prólogo mais atento às questões relacionadas à memória. A escolha do escritor desta parte 

da coletânea também não foi randômica. Antônio Neves de Mesquita, nascido em 1888, 

no Porto, em Portugal, emigrou para o Brasil nos primeiros anos do século XX. Em 1915, 

foi para o Colégio Americano Batista Gilreath do Recife, formando-se em Ciências e 

Letras, em 1917, ao lado de grandes nomes da história pernambucana como Gilberto 

Freyre, Tertuliano Cerqueira, Manoel Dias e Fernando Wanderley. Como o Colégio e o 

Seminário funcionavam juntos e já estava fazendo matérias teológicas, foi consagrado 

pastor batista na Igreja Batista da Rua Imperial, em 5 de maio de 1917. No fim de 1917, 

já estava com o curso de Bacharel em Teologia terminado. Em 1918, fez o Mestrado em 

Teologia.  

Em 1919, seguiu para os Estados Unidos, para o Seminário Batista de Fort Worth, 

no Texas, onde concluiu o curso de Doutor em Teologia. Em 1922, voltou dos Estados 

Unidos e reassumiu o pastorado da Igreja Batista da Rua Imperial, no Recife. Permaneceu 

mais algum tempo como professor do Seminário Batista do Norte, no Recife. Em seguida, 

mudou-se para o Rio de Janeiro, tornando-se professor do Colégio e do Seminário 

Teológico Batista do Sul do Brasil, bem como pastor da Igreja Batista do Catumbi. Logo 

depois, deixou a Igreja e o Seminário, para se tornar Secretário Executivo da Junta de 

Beneficência, uma instituição da Convenção Batista Brasileira dedicada a auxílio material 

de necessitados. Antônio Neves de Mesquita faleceu no Rio de Janeiro em 1979, com 91 

anos de idade27. 

Em primeiro lugar, o autor reconhece que o trabalho tem suas limitações quanto 

às fontes e a sua própria capacidade, o qual diz nunca ter “pretensão de ser historiador, e 

muito menos historiador do trabalho batista”28. Mesquita via esse livro como uma 

“insignificante contribuição à compilação de dados preciosos as atividades pioneiras dos 

                                                
25 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares.  Projeto História, São 

Paulo: PUC, n. 10, p. 7-28, dez. 1993, p.13. 
26 MESQUITA, Antônio Neves de. História dos batistas no Brasil: de 1907 até 1935. Rio de 

Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1962. 
27 MARTINS, Mário Ribeiro. Missionários americanos e algumas figuras do Brasil Evangélico. 

Sem página. Retirado de http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=6184&cat=Ensaios. 

Acesso em 23/06/2018.  
28 MESQUITA, op. cit., p.17. 

http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=6184&cat=Ensaios
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batistas no Brasil”29. A ideia de que tal livro seria uma contribuição memorialística 

baseada apenas em uma compilação, uma coletânea, de dados e fontes não trata a 

memória como algo construído, mas como um esforço, um tanto positivista, de 

ajuntamento de informações que podem mostrar ou provar algo.  

No entanto, a forma mais adequada de se definir a memória passa pela noção de 

que “a memória é sempre uma construção feita no presente, a partir de vivências e 

experiências ocorridas num passado sobre o qual se deseja refletir e entender. Enquanto 

construção, a memória está também sujeita às questões da subjetividade, seletividade e, 

sobretudo, às instâncias de poderes”30. Isso quer dizer que muitas forças, às vezes opostas, 

estão atuando sobre a formação de um pensamento ou material memorialístico sobre 

determinado grupo, de forma que tratar a memória apenas como uma compilação de 

dados e fontes simplifica demais um processo complexo, múltiplo e em muitos casos 

conflituoso como é o da construção de memória.  

Há também um trecho no prólogo do livro em questão que, por merecer atenção 

especial, será reproduzido abaixo: 

O trabalho batista é relativamente novo. Pouco mais de meia geração. 

Muitas das atividades deste trabalho foram desenvolvidas por irmãos 

que ainda vivem. Não se poderia esperar que em tudo eles fossem 

exímios e perfeitos. Houve muitos senões. Fazer uma análise anatômica 

de tudo que se fez, certo ou errado, seria ofender irmãos que fizeram o 

melhor que puderam, nas circunstâncias em que se encontraram. Outros 

heróis que já tombaram estão ainda quentes em nossa memória e 

ninguém gostaria que se metesse o bisturi nas suas atividades. Seria 

uma profanação. Tanto isto é certo que alguns irmãos mais piedosos 

gostariam que eu escrevesse uma espécie de romance histórico batista. 

Vê-se daí que é cedo para escrever a história do trabalho no Brasil com 

uma amplitude perfeita. Sei que alguns dos meus leitores não me 

desculparão por estas limitações, mas tenham paciência até que eles 

                                                
29 MESQUITA, op. cit., p.17. 
30 OLIVEIRA, Antônio José Barbosa de. História, memória e instituições: algumas reflexões 

teórico-metodológicas para os trabalhos do Projeto Memória - SiBI/UFRJ. In: OLIVEIRA, Antônio José 

Barbosa de. Universidades e lugares de memória. Rio de Janeiro: UFRJ/Fórum de Ciência e Cultura/ 

Sistemas de Bibliotecas e Informação, 2008, p.43.  
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mesmos, ou outros, possam usar estas notas e oferecerem ao povo 

batista uma História completa.31 

A preocupação de Antônio Neves de Mesquita quanto ao que publicaria no texto 

já está expressa nas páginas iniciais do livro. Podemos perceber um cuidado do pastor em 

relação a que tipo de fatos, histórias ou olhares são dispostos na obra. O controle sobre a 

exposição do que é rememorado é um dos pontos mais comuns das discussões sobre 

memória. Nem tudo o que se lembra é contado, sobretudo em casos como o desse livro, 

que constitui uma exposição não apenas pessoal – além do fato de que, segundo o autor, 

vários dos personagens descritos no livro ainda estavam vivos durante pesquisa e redação 

do texto –, mas também institucional, tendo em vista de que era um trabalho 

encomendado por uma instituição em um momento sensível de sua história. Pollak 

argumenta sobre esse assunto declarando que “esse trabalho de controle da imagem da 

associação implica uma oposição forte entre o "subjetivo" e o "objetivo", entre a 

reconstrução de fatos e as reações e sentimentos pessoais”32. Ou seja, no caso de 

Mesquita, o autor estava em uma posição desconfortável entre o que não pode ser dito 

acerca de determinadas pessoas muito importantes na história dos batistas brasileiros e o 

perigo, nas próprias palavras do autor, de escrever “uma espécie de romance histórico”. 

Entre o subjetivo e o objetivo, nas palavras de Pollak, optou-se por manter o status quo 

da instituição e silenciar supostas falhas ou defeitos desses “pioneiros”. Ao analisar a 

intenção e as condições de produção de tais obras, pudemos perceber que as duas 

preocupações principais para a confecção das mesmas foram a manutenção da identidade 

frente ao crescimento numérico e a continuidade dos trabalhos e dos princípios daqueles 

de quem os batistas se sentiam herdeiros.    

Outro escritor indispensável para melhor conhecimento da história dos batistas 

brasileiros é José dos Reis Pereira, autor de Breve História dos Batistas no Brasil e 

História dos Batistas no Brasil, entre outros. Reis Pereira foi um dos pastores mais 

influentes de seu tempo na denominação batista brasileira. Foi fundador de diversas 

igrejas, pastor de algumas das mais influentes igrejas batistas do Brasil, como a Igreja 

Batista no Rocha, no Rio de Janeiro, e um dos líderes que mais teve cargos 

denominacionais. Foi presidente da Ordem dos Ministros Batistas do Brasil, professor do 

Seminário Batista do Sul do Brasil por quatro décadas e esteve sobre o comando d’O 

                                                
31 MESQUITA, op. cit, 1962, p. 16.  
32 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 

CPDOC-FGV, v.  2, n.  3, 1989, p.10. 
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Jornal Batista por vinte quatro anos. Reis Pereira era um erudito e bom pesquisador, de 

forma que, a partir dos livros Crabtree e Mesquita, e de pesquisa documental e entrevistas, 

pôde construir sua obra de panorama da presença batista no Brasil. Tais livros se tornaram 

referenciais tanto pela densidade das informações quanto pela extensão temporal da 

narrativa, já que o autor faz uma cronologia da história dos batistas no Brasil desde as 

primeiras intenções de envio de missionários ao país pelas instituições missionárias 

americanas. Trata-se, portanto, de uma obra de referência no assunto que será bastante 

utilizada neste trabalho.  

Além da produção bibliográfica citada acima, não seria adequado deixar de tratar 

do trabalho de Max Weber como sociólogo das religiões. A obra do autor sobre o 

protestantismo na América é uma das principais referências do assunto. Além do clássico 

A ética protestante e o espírito do capitalismo, publicado originalmente em 1905, quando 

o sociólogo deseja identificar os caracteres do capitalismo que que parecem similares no 

protestantismo reformado, Weber produziu um ensaio a partir de sua observação em 

cidades majoritariamente protestantes nos Estados Unidos chamado As seitas 

protestantes e o espírito do capitalismo. A intenção principal do texto é diferenciar a 

noção de seita e igreja em sua concepção e entender os reflexos da adesão de um indivíduo 

a uma “seita protestante”, como chama o autor, para o fiel e para a comunidade que o 

rodeia. Weber diferencia igreja e seita da seguinte maneira:  

Na verdade, uma Igreja é uma corporação que organiza a graça e 

administra os dons religiosos da graça, como uma fundação. A filiação 

a uma Igreja é, em princípio, obrigatória e portanto nada prova quanto 

às qualidades dos membros. A seita é, porém, uma associação 

voluntária apenas daqueles que, segundo o princípio, são religiosa e 

moralmente qualificados. Quem encontra a recepção voluntária da sua 

participação, em virtude da aprovação religiosa, ingressa na seita 

voluntariamente.33 

A denominação principal desse ensaio é a batista. No contexto socio-religioso em 

que o autor observa, os batistas eram maioria e, portanto, o ingresso em uma das 

congregações era muito rígido em relação a moralidade, prosperidade financeira e 

relacionamento familiar. Entretanto, os ganhos de capital social e credibilidade pública 

acompanhavam tamanho esforço para ser aceito em uma igreja batista. No caso do 

                                                
33 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Editora LTC, 5ª ed., 1982, p.351. 
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protestantismo brasileiro, a análise das mais diferentes áreas da vida do solicitante de 

membresia também era realizada, mas, em vez de conquistar algum tipo de recompensa 

por conseguir ser inserido em uma congregação protestante, o indivíduo participante de 

uma denominação protestante, pelo menos no recorte temporal do presente trabalho, 

provavelmente sofreria restrições, perseguições ou algum tipo de retaliação. Ou seja, o 

trabalho de Weber sobre os batistas americanos pode nos auxiliar como antítese dos 

fenômenos que normalmente aconteciam no Brasil.  

A problemática de pesquisa: centralização x autonomia 

A problemática de pesquisa proposta por esse trabalho busca analisar como a 

teologia e a eclesiologia batistas, em um aspecto aparentemente paradoxais, resolveram 

um impasse na experiência da denominação no Brasil. O paradoxo que se apresenta é: os 

batistas eram uma das denominações protestantes que mais pregaram liberdade e 

autonomia e, simultaneamente, são os que criaram instituições centrais de controle e 

gerência das igrejas e de seus fiéis mais bem estabelecidas, tal qual a Convenção Batista 

Brasileira, a qual é o fio condutor do trabalho. Desejamos entender como autonomia e 

liberdade se associaram com institucionalização e comando na experiência batista, 

admitindo que a CBB é quem converge esses dois extremos. O primeiro desses lados 

tentaremos relacionar agora, é a questão da liberdade. 

Os relatos mais antigos que possuímos sobre os batistas datam do início do século 

XVII, especialmente na Inglaterra e nos Países Baixos. A vertente filosófica 

predominante nesse contexto era o liberalismo, sendo seu expoente o filósofo John Locke. 

A teoria política oriunda da reflexão do pensador, chamada depois de liberalismo, tocava 

também em aspectos religiosos, ainda mais que o contexto sócio-político do autor era 

marcado pela agitação originada pela chegada das ideias da Reforma Protestante em um 

Estado de tradição católica como a Inglaterra.  

Locke afirmou em sua Carta Acerca da Tolerância, de 1689, que "o cuidado da 

alma de cada homem pertence a ele próprio e deve ser deixado por conta dele [...] Além 

disso, mesmo Deus não salvará os homens contra a vontade deles"34. Já podemos perceber 

nessa asserção que, na visão do “pai do liberalismo”, a iniciativa humana seria a 

protagonista de todas as principais atividades das pessoas, inclusive a disposição em 

relação a religião. Desse princípio os batistas foram herdeiros, de forma que “a ênfase 

                                                
34 LOCKE, John. Carta Acerca da Tolerância. Retirado de: 

http://dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/edh_locke_carta_tolerancia.pdf, p.9.  

http://dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/edh_locke_carta_tolerancia.pdf
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[batista] na liberdade individual e no princípio da separação entre igreja e estado são uma 

evolução do puritanismo ou uma apropriação do liberalismo”35. Alguns autores chegam 

a afirmar que o protestantismo e o liberalismo têm uma relação tão próxima, que são “dois 

lados de uma mesma moeda”36.  

O conceito “liberalismo” é possivelmente um dos mais polissêmicos das ciências 

humanas. No entanto, podemos defini-lo de forma mais generalizada e simples pelas 

palavras de David Koyzis:  

O primeiro e mais básico princípio do liberalismo é: cada um é 

proprietário ou dono de si mesmo e, portanto, deve ser livre para 

governar a si mesmo de acordo com as suas próprias escolhas, desde 

que essas escolhas não infrinjam o igual direito dos outros de fazer o 

mesmo. Se meus atos violam o direito de propriedade que os outros têm 

sobre si próprios, eu transgredi o primeiro preceito liberal e devo ser 

responsabilizado pelo que fiz37.  

Apoiado na emancipação liberal, um dos mais importantes princípios da Reforma 

Protestante foi o “sacerdócio universal dos crentes”, que defendia que todo cristão tinha 

a competência de se achegar a Deus por si só e sem intermediação eclesiástica, tem marca 

expressiva do liberalismo do século XVII. Ambos oriundos do humanismo, liberalismo e 

protestantismo contêm muitas interlocuções. Sobre isso, Israel Belo de Azevedo faz um 

bom resumo: 

De igual modo, assim como os liberais viam na razão o elemento capaz 

de dar unidade à vida, os protestantes tinham (e ainda têm) na Bíblia a 

fonte capaz de trazer a certeza do reto crer e do reto proceder. Se a 

razão, no liberalismo clássico, era a expressão maior da imanência de 

Deus, a Bíblia, segundo os protestantes, era o lugar onde se encontrava 

a vontade transcendente desse mesmo Deus.  O modo protestante de 

pensar é um modo liberal de pensar38. 

                                                
35 AZEVEDO, Israel Belo de. A celebração do indivíduo: a formação do pensamento batista 

brasileiro. Vida Nova: São Paulo, 2004, p.12.  
36 ARAUJO, João Pedro Gonçalves. Histórias, tradições e pensamentos batistas. Fonte Editorial: 

São Paulo, 2015, p. 22. 
37 KOYZIS, David T. Visões e ilusões políticas: uma análise e crítica cristã das ideologias 

contemporâneas. São Paulo: Vida Nova, 2014, p.57.  
38 AZEVEDO, op. cit., p. 187. 
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De fato, a teologia e os princípios batistas prezam pela liberdade individual acima 

da submissão a um soberano, uma hierarquia ou uma instituição, assim como o 

pensamento liberal. Segundo o protestantismo geral, e inclusive o batista, a Bíblia é a 

regra de fé e prática a ser seguida, de forma que o homem, livre para examiná-la, deve 

orientar suas ações por sua própria vontade, mas baseado nas Escrituras. É preciso notar 

que o princípio da Reforma que norteou essa máxima não se baseia na livre interpretação, 

mas no livre exame do texto bíblico. Nesse sentido, ainda há uma forma de 

disciplinarização da liberdade individual em favor de uma uniformidade exegética 

bíblica.  

Na tradição batista, muitos autores chamaram o conceito que tratamos até agora 

como “liberdade individual” por muitas formas de se chamar diferentes, tais quais, 

“consciência individual”39, “competência da alma”40 e “soberania do homem”41, de forma 

que, por muitas maneiras a mesma ideia de uma autonomia individual para orientação da 

vida, da vontade e das decisões foi denominada. 

O Jornal Batista, órgão criado em 1901 para divulgar material teológico, para ser 

um meio de comunicação da denominação no país e para atender as demandas 

institucionais que eram solicitadas pelos missionários espalhados pelo território 

brasileiro, ao tratar da questão da liberdade de consciência, afirma que era abominável 

um homem “explorar seus semelhantes à sombra do nome bendito de Deus! Pois se Deus 

mesmo criou a consciência do homem mais livre o que os pássaros que voam no espaço, 

como poderia depois quererem escraviza-la? Satanás e o mundo é que são os inimigos da 

liberdade de consciência”.42 Tal forma de pensar articulava a emancipação da mente 

humana ao próprio Deus, fator que, de forma bem clara no excerto, associava a imagem 

da tutela, do controle e da exploração à imagem do mal, na tradição cristã personificada 

na figura de Satanás. Portanto, se é comum na teologia cristã tratar a doutrina da Criação 

do Universo e da humanidade por Deus como o mais bem feito e original ato da história, 

atentar contra a liberdade de consciência significava vilipendiar o próprio Deus, pois a 

liberdade dada por ele ao homem estaria sendo violada. A vontade humana deveria ser 

                                                
39 CRABTREE, A. R. História dos batistas no Brasil até 1906. Casa Publicadora Batista: Rio de 

Janeiro, 1962, p.32. 
40 MULLINS, E. Y. Os axiomas da religião. 3ª ed. Casa Publicadora Batista: Rio de Janeiro, 1956, 

p. 63. 
41 LANGSTON, A.B. O princípio de individualismo em suas expressões doutrinárias. Rio de 

Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1933, p. 19, 20 e 21 apud AZEVEDO, Israel Belo de. A celebração do 

indivíduo: a formação do pensamento batista brasileiro. Vida Nova: Rio de Janeiro, p. 120 
42 O Jornal Batista. Pelo Mundo Secular. Rio de Janeiro: 29 de julho de 1909, p.1. 
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preservada a qualquer custo, pois ela dizia diretamente ao caráter de Deus na Criação da 

humanidade.  

Em relação aos batistas brasileiros, essa forma de interpretação da realidade foi 

sistematizada por John Landers. O teólogo batista afirmou em seu livro Teologia dos 

princípios batistas, o qual foi escrito para ser uma obra norteadora da estrutura doutrinária 

da denominação, que a responsabilidade individual de se encontrar com Deus ou a 

consequência do não-encontro são humanas43. O poder de decisão sobre a própria vida é 

totalmente individual, na medida em que Deus está disponível para todos e todos são 

aptos e capazes para acessá-lo diretamente, e deve ser respeitado como tal, não tendo 

ninguém o “direito de interpor-se entre o indivíduo e Deus”44. Isso não significa que a 

autonomia humana diz respeito apenas a decisões religiosas, espirituais ou interiores, mas 

em todas as demais que os indivíduos têm que tomar.  

Landers também desenvolve a ideia de que o homem é o único agente do que 

acontece nas sociedades. Segundo ele, um olhar mais profundo para os fenômenos 

humanos desvela o imperativo de que a operação livre e autônoma da vontade humana é 

a força motriz das sociedades. Para atender a essa característica, para o autor, Jesus foi 

claro e direto, pois sua mensagem, “embora tendo profundas implicações para a sociedade 

e para o curso da história, foi dirigida, em primeiro plano, ao indivíduo”45. Isso justifica 

o apelo individual e íntimo do proselitismo batista no Brasil, pois entende-se que a única 

fonte de mudança é o interior do homem. Se ele mesmo, por si só, não efetuar a tomada 

de decisões em favor de suas vontades, nada muda. Israel Belo de Azevedo também 

disserta sobre esse assunto ao afirmar que a experiencia da conversão individual foi a 

grande protagonista do trabalho batista no país, já que as formas de governo, as próprias 

igrejas e as estratégias têm pouco valor para um batista se o coração do homem não for 

alterado por sua própria e livre vontade46.  

Como foi dito anteriormente, não só os indivíduos na tradição batista devem ser 

mantidos livre e autonomamente, mas também as igrejas locais. Landers alerta que “é 

mister ressalvar que o princípio da competência do indivíduo não indica que o crente 

                                                
43 LANDERS, John. Teologia dos Princípios Batistas. Série Os Batistas. JUERP: Rio de Janeiro, 

1986, p.35. 
44 LANDERS, op. cit., 35.  
45 LANDERS, op. cit., 37. 
46 AZEVEDO, op. cit., p.179. 
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dispensa a igreja”47, ou seja, que a autonomia do indivíduo deve se coadunar com a 

necessidade de que o fiel esteja em comunhão com outros indivíduos que compartilham 

de sua fé. Para garantir tal permanência, a maioria das igrejas procurou criar diversas 

formas de inserção do indivíduo na comunidade local para que ele, embora autônomo e 

independente, não deixasse de congregar, como departamentos nas igrejas e atividades 

específicas para as diversas faixas etárias e gêneros. 

Desde suas primeiras confissões de fé os batistas entendem as igrejas locais 

também deviam ser autônomas de qualquer poder centralizador, seja ele civil, eclesiástico 

ou político, pois “cada igreja tem o poder que lhe é dado por Cristo para seu bem-estar, a 

fim de escolherem entre eles pessoas capazes”48. A igreja local batista tem primazia sobre 

suas decisões e é independente de todas as outras. Aliada a ideia do individualismo, 

explicada acima, uma outra ênfase teológica contribuiu para que as igrejas se tornassem 

cada vez mais independentes. Antônio Gouvêa Mendonça chama essa ênfase de “teologia 

do pacto”: 

 É importante não esquecer que na base dessas organizações 

eclesiásticas estava a teologia do pacto: cada congregação é composta 

por “santos visíveis” que tem um pacto individual com Deus e com mais 

ninguém. A congregação é que determina quem são os santos, 

estabelece a disciplina e exclui seus membros quando julga necessário49 

Tal forma de desenhar a distribuição de poder nas igrejas levou muitas 

comunidades locais a rejeitarem associações e outros tipos de trabalho em conjunto com 

outras igrejas de mesma fé e ordem50. Por esse motivo, muitas igrejas batistas se 

mantiveram pouco colaborativas e com baixo potencial de associação mesmo com outras 

comunidades de confissão similar. Conexões com outras denominações, em igrejas desse 

perfil, foram muito raras e escassas.  

As igrejas batistas entendiam que todos os indivíduos são livres e iguais entre si. 

Mesmo os pastores ou diáconos, que operam certas funções diferentes dos demais 

membros das igrejas, tinham o mesmo poder e, na eclesiologia batista, eram vistos como 

                                                
47 LANDES, op. cit., p.45. 
48 BETTENSON, Henry. Documentos da igreja cristã. Trad. Helmuth A. Simon. São Paulo: Aste, 

1963, p. 283 apud AZEVEDO, op. cit., p.35. 
49 GOUVÊA, Mendonça, Antônio. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no Brasil — São 

Paulo: Ed. Paulinas, 1984, p.38. 
50 Cf. ARAUJO, João Pedro Gonçalves. Histórias, tradições e pensamentos batistas. Fonte 

Editorial: São Paulo, 2015, p. 18. 
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equivalentes. Por esse motivo o sistema de voto era o mais comum entre os batistas para 

que as decisões coletivas fossem tomadas. Ninguém poderia exercer poder sobre a 

congregação, pois cada igreja gere a si mesma, escolhe sua liderança e planeja seu 

programa e calendário através do voto individual de cada membro51. No contexto 

brasileiro, especialmente no período imperial e na Primeira República, provavelmente a 

maioria dos membros vivesse dentro das igrejas batistas uma democracia mais bem 

desenvolvida e igualitária do que a maioria do país em relação à política institucional. 

Teoricamente, entre os batistas não há privilégios e nem hierarquia, pois “é a igreja e não 

o pastor que tem a última palavra na solução de qualquer problema”52. No entanto, esse 

trabalho desvelará relações de poder desreguladas no interior das igrejas e das 

organizações denominacionais motivadas por diversos fatores, como a diferenciação 

entre leigos e ministros e as relações de autoridade entre americanos e brasileiros.   

E. Y. Mullins teve uma importância muito grande para os batistas do sul dos 

Estados Unidos e, por consequência, para os batistas brasileiros no período em que esse 

trabalho se debruçará. Além de ter sido presidente do Southern Baptist Theological 

Seminary, escola que formou vários dos missionários batistas que no Brasil atuaram, 

escreveu uma obra de muita relevância e utilização entre os batistas nas primeiras décadas 

do século XX, a saber, Os Axiomas da Religião, publicado em português pela primeira 

vez em 1908. Nesta obra, Mullins, entre diversos outros assuntos, trata da questão da 

colaboração entre igrejas batistas. O autor pergunta-se como “com a nossa doutrina da 

independência, como podemos nós conseguir, de maneira adequada, o princípio 

complementar da interdependência?”53 Mullins já percebia que a ênfase teológica e 

eclesiológica na autonomia do indivíduo e da igreja poderiam recair sobre uma tendência 

de isolamento tanto dos indivíduos das comunidades locais quanto das igrejas entre si. 

Muitos autores defendem que tais traços da cosmovisão denominacional contribuíram 

para uma “cultura fragmentária batista”54 que os levou a acreditar em uma “democracia e 

igualitarismo radicais”55. 

                                                
51 Cf. LANDERS, op. cit., p.125. Nas igrejas batistas, a membresia de algum indivíduo se dá pela 

confissão de fé sucedida do batismo (no caso de não batizados por imersão em outra igreja evangélica) ou 

transferência da “carta” – o registro de filiação – da igreja anterior para a atual (no caso de membros 

batizados de outras igrejas batistas). 
52 CRABTREE, op. cit., p.29.  
53 MULLINS, op. cit., p. 36.  
54 NOVAES, Carlos. Vocação para a intolerância: controvérsias e cisões na história dos batistas. 

In: PINHEIRO, Jorge; SANTOS, Marcelo (Org.). Os batistas: controvérsias e vocação para a intolerância. 

São Paulo: Fonte Editorial, 2012. p. 9. 
55 ARAÚJO, Histórias, tradições e pensamentos batistas, op. cit., p.18. 
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Diversas igrejas conviviam com este paradoxo: eram comunidades independentes, 

autônomas e autogeridas, mas sofriam sérias carências e falta de apoio tanto em relação 

às suas questões institucionais quanto à disciplina de seus membros. A saída para tal 

dificuldade foi, segundo nossa análise, continuar a pregação e o ensino do princípio da 

autonomia da vontade, mas, ao mesmo tempo, criar aparelhos, instituições, regras e 

condições para que tal individualismo não criasse obstáculos nas mais diversas áreas da 

igreja, na medida em que tudo deveria ser discutido, analisado em conjunto e votado. 

Observando tal fenômeno, Marli Teixeira afirma que “o uso da liberdade individual 

perante Deus só é possível se o homem não pertence à Igreja. Fora dela, o homem pode 

aceitar ou não a salvação [...] Dentro dela, só lhe resta um caminho: o de anular-se para 

que seja possível sua total submissão à instituição”56. Pensamos que tal declaração é 

demasiadamente categórica em se tratando de um universo tão diversificado de igrejas e 

ocorrências. Havia igrejas mais liberais quanto a autonomia dos membros e igrejas mais 

rígidas. No geral, foi gestada uma conjunção, tensa e moldada de acordo com os anos, 

entre os imperativos liberdade individual e pertencimento à igreja. Esse trabalho se 

debruçará a estudar como a conciliação de tais princípios foi construída na prática entre 

a denominação, principalmente a partir da emergência da CBB.   

Muitas instituições foram fundadas para equilibrar a autonomia do indivíduo. Ou 

seja, no caso batista brasileiro, em que o discurso da liberdade e autonomia individuais 

era muito atraente – tendo em vista o recente passado escravista do período que será 

recortado para este trabalho -, não foi preciso desfazer-se dele, até por que isso 

representaria um grande descolamento da cosmovisão teológica batista em todo o mundo. 

Consciente ou inconscientemente, o que iremos investigar neste trabalho, um aparato 

institucional foi sendo montado para refrear o radicalismo do individualismo batista. Tal 

estratégia pode ser melhor explicada por Peter Berger em seu clássico da sociologia da 

religião O Dossel Sagrado: 

instituições [...] reservam-se o direito de não só ferirem o indivíduo que 

as viola, mas ainda o de repreendê-lo no terreno da moral [...] 

geralmente exprime-se num estímulo bastante eficiente, representado 

                                                
56 TEIXEIRA, Marli G. Os batistas na Bahia: 1882-1925. Um estudo de história social. 

Dissertação de Mestrado em Ciencias Humanas da UFBA. Salvador, 1975.  
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pela sensação de vergonha e, por vezes, de culpa, que se apossa do 

infrator57. 

Muitas igrejas desenvolveram formas de constrangimento institucional para 

cercear a liberdade do indivíduo, como listas de chamada nominais nas reuniões e equipes 

de visitações aos faltosos58. Entretanto, para estar filiado a alguma das igrejas batistas 

brasileiras no período deste trabalho, os indivíduos deveriam se comprometer a obedecer 

ao Pacto das Igrejas Batistas, um documento que explicava, entre outras coisas, como 

funcionavam as relações de poder e autoridade entre as igrejas e internamente a elas. 

Dentro das normas estabelecidas por tal documento, assinado por todas as igrejas e todos 

os membros, haveria liberdade para que os indivíduos desenvolvessem sua autonomia. 

Entretanto, práticas como a ausência injustificada, visitas em outras igrejas e negação a 

algum tipo de serviço seriam motivos para exclusão do arrolamento de membros. Quanto 

menor o grupo, mais apuradas e eficientes eram as formas de controle e disciplina59.  

Se tal controle era necessário no interior das igrejas, era também ele necessário 

entre as próprias igrejas, já que não havia uma liderança geral sobre as igrejas batistas no 

Brasil. Também nunca houve uma liderança tradicional ou histórica em que os batistas se 

apoiassem, como John Wesley era para os metodistas, por exemplo. Tal ausência pode 

ter contribuído para o avanço de uma teoria muito popular sobre a história e a datação do 

“marco inicial” dos batistas no mundo chamada landmarkismo, que se desenvolveu e 

espalhou muito no século XIX. Israel Belo de Azevedo explica um pouco tal ausência 

para os batistas:  

No caso dos batistas, até a história denominacional teve que ser 

reescrita. Quando no século XVII, as denominações começaram a se 

desenvolver, e teve início um processo de competição, cada uma se 

apresentava como superior. Um dos indícios desta superioridade estava 

na antiguidade de sua constituição e na representatividade do seu 

fundador. Os presbiterianos tinham João Calvino, os luteranos tinham 

Martim Lutero, os metodistas tinham João Wesley. Os batistas não 

tinham ninguém. Foi preciso inventar: os batistas não tinham fundador, 

porque surgiram no período do Novo Testamento. Assim, todos aqueles 

                                                
57 BERGER, Peter L. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. 

Paulinas: São Paulo, 1977, p. 193. APUD: ARAÚJO, Histórias, tradições e pensamentos batistas, op. cit., 

p. 23 
58 ARAÚJO, Histórias, tradições e pensamentos batistas, op. cit., p. 23 
59 ARAÚJO, Histórias, tradições e pensamentos batistas, op. cit., p. 72. 
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que, ao longo da história, não transigiram com o catolicismo, foram 

batistas60. 

O landmarkismo61 era uma leitura da história dos batistas baseada em uma teoria 

conhecida como “Jerusalém-Jordão-João”, JJJ, a qual defendia que os batistas são os 

únicos cristãos que têm um parentesco com as igrejas primitivas do tempo dos apóstolos. 

Isto quer dizer que desde os tempos apostólicos pessoas se recusaram a aceitar heresias e 

falsificações de um suposto verdadeiro Evangelho e esses, embora não fossem chamados 

assim, eram muito próximos ao que os batistas eram já no século XVIII. Tal teoria surgiu 

principalmente pela ideia de sucessão apostólica e pelo exclusivismo e sectarismo 

característicos do movimento evangélico estadunidense. O sucessionismo não foi 

entendido pelos landmarkistas necessariamente em termos históricos, mas em relação a 

perseverança em todos os períodos desde os apóstolos de um “remanescente” que se 

manteve fiel a doutrina apostólica. O próprio A. R. Crabtree afirmou que "a sucessão 

apostólica dos batistas não depende da continuação ininterrupta de igrejas batistas desde 

o tempo apostólico até o presente, mas sim da aceitação e da prática das doutrinas e 

princípios apostólicos"62.  

O expoente da literatura landmarkista foi J. M. Carroll, que publicou em 1931 a 

obra mais popular sobre esse assunto, O Rastro de Sangue. A maioria dos batistas que 

aqui no Brasil chegaram vindos dos Estados Unidos como missionários compartilhavam 

dessa concepção, tendo influenciado também as igrejas que aqui abriram.  

O landmarkismo foi responsável pelo isolamento batista em relação às outras 

denominações protestantes, o qual foi se acirrando com o decorrer dos anos e à medida 

que os batistas precisavam menos da cooperação interdenominacional por já terem 

desenvolvido certa infraestrutura denominacional. Por vezes os batistas eram 

considerados “os mais sectários dentre as denominações protestantes”, pois “não são 

dados à cooperação com outras denominações; às vezes, nem mesmo entre suas próprias 

igrejas”63. 

                                                
60 AZEVEDO, op. cit., p.169.  
61 O termo “landmarkismo” vem do vocábulo inglês landmark, que significa “marco de terra”. Tem 

a ver com o texto bíblico de Deuteronômio 19,14, que fala para o povo de Israel não remover os marcos 

“que os antigos fixaram”. As ideias landmarkistas foram espalhadas, a partir de 1846, através do jornal 

“The Tennessee Baptist”. Cf. OLIVEIRA, Zaqueu Moreira de. Um povo chamado batista: história e 

princípios. Recife: Kairós Editora, 2010. p. 91 
62 CRABTREE, A.R. História dos baptistas no Brasil até o ano de 1907. Rio de Janeiro: Casa 

Publicadora Baptista, 1937, p.7 apud AZEVEDO, op cit., p.117.  
63 ARAÚJO, Histórias, tradições e pensamentos batistas, op. cit., p. 140.  
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Como já foi dito, o isolamento entre as igrejas batistas foi oriundo de uma teologia 

centrada na autonomia das igrejas e dos indivíduos e em uma eclesiologia 

congregacionalista, ou seja, em um modelo de gestão das igrejas em que a congregação, 

os membros, são todos responsáveis pelas decisões. A. R. Crabtree, um dos principais 

pastores batistas brasileiros na década de 1930, já reconhecia que “com a independência 

absoluta da igreja batista local, é bastante difícil conseguir a cooperação que almejamos, 

mesmo que entre os próprios batistas”64 e, de certa forma, deixaria as comunidades locais 

mais expostas a conflitos internos, visto que não havia uma instituição ou liderança 

reconhecida por todas as igrejas. Houve diversos tipos e experiencias de dissidências entre 

os batistas brasileiros no recorte deste trabalho e em todos os níveis, sobre os quais 

trataremos adiante. Há relatos tanto de igrejas que tentaram criar associações cismáticas 

quanto indivíduos desviantes e outsiders dentro das igrejas. Muitas também foram as 

formas de controle criadas pelas mesmas para tentar minimizar os efeitos de tais casos. A 

estratégia principal nesse sentido foi a criação de instituições eclesiásticas. 

Como fizeram as outras denominações, à medida que as igrejas iam 

surgindo foram organizando a estrutura eclesiástica nacional, em torno 

de juntas executivas setoriais, mantida a independência de cada igreja 

local, segundo o princípio batista. O esforço cooperativo visava apoiar 

as igrejas locais em duas tarefas básicas: a captação e o treinamento de 

membros. Este apoio se restringiu praticamente a duas estratégias: a 

manutenção de um programa de publicações (livros, jornais, revistas, 

Bíblias e hinários) e a instituição de um programa de formação de 

líderes (através de estabelecimentos regulares de ensino, como 

seminários e institutos)65. 

O apoio citado acima se divide em dois aspectos fundamentais para a unidade das 

igrejas batistas e, sobretudo, da Convenção Batista Brasileira: a atividade editorial e a 

formação de liderança. Ambas foram prioridade para a denominação nos 50 primeiros 

anos de presença batista no país, pois eram entendidas como os melhores mecanismos de 

manutenção da identidade e da cooperação batista. Jornais, seminários e escolas foram 

abertos nas primeiras décadas de presença batista para suprir tal carência.  

O trabalho que será desenvolvido nas páginas subsequentes procurará 

dimensionar como o paradoxo entre liberdade e autonomia do indivíduo e da igreja local 

                                                
64 CRABTREE, op. cit., p.251 apud ARAÚJO, Batistas: dominação e dependência, op. cit., p. 105. 
65 AZEVEDO, op. cit., 195.  
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se combinou com a criação de instituições centrais, normas, regras e departamentos tão 

bem estabelecidos, operantes e intervencionistas nas atividades das igrejas locais. 

Entendemos que a fundação da Convenção Batista Brasileira e sua atuação nas mais 

diversas frentes é o ponto nodal do trabalho. Por esse motivo, tentaremos responder a 

problemática de pesquisa seguindo o caminho da construção e do estabelecimento da 

CBB, seus departamentos e instituições afiliadas.  

Histórico: protestantismo de invasão 

A historiografia que estuda o protestantismo no Brasil convencionou qualificar as 

diferentes fases de inserção de trabalhos protestantes no país em três categorias: 

protestantismo de invasão, protestantismo de imigração e protestantismo de missão. Tal 

categorização não pode ser tão estanque, pois há variações e interseções entre uma e outra, 

mas funciona como um bom instrumento de compreensão e caracterização dos recursos 

e estratégias escolhidos pelas diferentes iniciativas protestantes na história do Brasil.  

Começaremos pelo chamado protestantismo de invasão, que se refere das 

tentativas de ocupação de territórios em terras brasileiras, as quais tinham também caráter 

religioso. A primeira dessas experiencias foi a invasão francesa à Baía de Guanabara em 

dezembro de 1555, que ficou conhecida como França Antártica. O empreendimento foi 

realizado por huguenotes, como eram conhecidos os protestantes franceses, que se 

instalaram em uma ilha no litoral carioca. Pouco tempo depois, uma segunda expedição 

desembarcou no Brasil para apoiar aos pioneiros. Essa segunda remessa de 

expedicionários trazia dois pastores enviados por João Calvino, os quais em 10 de março 

de 1557 celebraram o primeiro culto protestante nas Américas. Esse grupo ainda escreveu 

um documento doutrinário de teologia calvinista, A Confissão de Fé da Guanabara, em 

1558. Por divergências doutrinárias e políticas, deu-se uma perseguição muito grande 

entre os membros do próprio grupo, de forma que uma parte dos huguenotes conseguiu 

fugir para a França e outra foi executada no Brasil.  

A segunda experiência protestante de invasão ao Brasil foi a ocupação holandesa 

do Nordeste brasileiro no século XVII. Em 1630 a Companhia das Índias Ocidentais 

invadiu Olinda e Recife sob a liderança de João Maurício de Nassau-Siegen, instalando 

em seus domínios uma sociedade à moda holandesa no período. Tal transformação 

também contava com uma parte religiosa. Foi estabelecida uma igreja estatal aos moldes 

da Igreja Reformada Holandesa, mais parecida com o modelo presbiteriano. Muitas 

igrejas foram abertas durante a dominação holandesa e muitos pastores foram formados 
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na nova colônia. Nassau abandonou seu cargo devido a divergências com a direção da 

companhia e, no ano seguinte, começaram as investidas de reconquista portuguesas. Os 

holandeses puderam se manter em solo brasileiro até 1654, quando foram definitivamente 

expulsos, assim como as igrejas protestantes e seus ministros. Desse período até o século 

XIX, mais especificamente até a instituição da abertura dos portos efetuada pela família 

real portuguesa, em 1808, os protestantes estiveram afastados do Brasil, a não ser por 

visitas de viajantes, marinheiros e expedicionários não oficiais.  

Por muito tempo os missionários não puderam entrar em solo brasileiro 

oficialmente. Entretanto, como dito, com a abertura dos portos no Brasil e a partir de 

novas concepções evangélicas sobre missões religiosas e sobre o mundo considerado 

pagão pelos protestantes nos Estados Unidos e na Inglaterra, um novo discurso de 

transformação das sociedades não cristãs se tornou majoritário entre americanos e 

britânicos nas primeiras décadas do século XIX66. As primeiras iniciativas estimuladas 

por esses movimentos avivalistas em relação ao Brasil foi enviar exemplares da Bíblia 

para o país. Dez exemplares da Bíblia em português foram enviados ao capelão da cidade 

de Salvador em 1821 pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira67. Essa versão das 

Escrituras foi publicada pela instituição em 1819 e provavelmente foi a primeira remessa 

de Bíblias protestantes enviadas ao Brasil imperial. Imbuídas da missão de espalhar 

exemplares bíblicos por todo mundo, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e a 

Sociedade Bíblica Americana, órgãos independentes das estruturas eclesiásticas 

convencionais e interdenominacionais que trabalhavam apenas com o intuito de publicar 

o maior número de Bíblias ao menor custo possível e distribuí-las por onde pudessem, 

começaram uma estratégia de distribuição pagando vendedores ambulantes para 

revenderem os exemplares. Esses profissionais eram chamados de colportores. Em toda 

a América Latina eles chegaram antes dos missionários protestantes68. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a Bíblia protestante chegou antes do que a pregação sobre ela no 

continente sul-americano e no Brasil.  

As sociedades bíblicas não contavam com o apoio da Igreja Católica, pois esta não 

estimulava a leitura individual da Bíblia, muito menos o cânon protestante, o qual era 

diferente do católico. Como esse era um valor inegociável para os protestantes, a lida dos 

                                                
66 MENDONÇA, op. cit., p.51. 
67 GIRALDI, Luiz Antônio. História da Bíblia no Brasil. 2ª ed. Sociedade Bíblica do Brasil: 

Barueri, 2013, p. 46.  
68 AZEVEDO, op. cit., p.182-183. 
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colportores era vista pelas sociedades bíblicas como essencial. Embora de origem 

protestante, as sociedades bíblicas também enviavam exemplares de traduções católicas, 

como a versão produzida pelo padre português Antônio Pereira de Figueiredo, traduzida 

da Vulgata Latina, a edição em latim dos originais, os quais foram escritos em hebraico, 

aramaico e grego, e acrescentada dos chamados “livros apócrifos” pelos protestantes, que 

não os reconhecem sua autoridade como os demais. Já a versão protestante mais vendida 

pelos colportores era a tradução iniciada pelo pastor protestante João Ferreira de Almeida 

(1628-1691) e posteriormente revista inúmeras vezes por outros biblistas, a mais utilizada 

entre os evangélicos brasileiros até hoje. Pode causar espanto colportores protestantes 

distribuírem uma versão católica da Bíblia, entretanto, muitos preferiam assim proceder 

a não vender nada, pois a versão católica não sofria oposição de párocos e padres e tinha 

menos resistência e desconfiança dos fiéis.  

Os colportores circulavam tanto em cidades grandes, como era primordialmente a 

estratégia da Sociedade Bíblica Americana (que “desde a sua organização, em 1816, a 

Sociedade B. Americana mandou aos negociantes estrangeiros nas maiores cidades do 

Brasil exemplares para distribuição entre o povo”69), como em  

pequenas cidades, vilas, sítios e fazendas, onde as pessoas nunca tinham 

ouvido falar do evangelho. Como ainda não havia comunidades 

evangélicas, foram os colportores os primeiros evangélicos a chegarem 

às cidades e aos povoados mais distantes dos grandes centros, e 

enfrentaram uma forte oposição. Viajando pelos sertões do Brasil, e 

transportando livros no lombo de mulas ou em carroças, os colportores 

prepararam o caminho para a chegada dos primeiros missionários 

protestantes70. 

Embora haja muitos relatos de perseguição a colportores71, há também notícias de 

que “os distribuidores de bíblias encontraram simpatias e facilidades por parte de 

membros das várias camadas da sociedade, que manifestavam boa vontade em recebê-

las”72. Tal afirmação pode ser verossímil, muito embora não saibamos quais são os 

parâmetros do autor – nem dos próprios colportores – para considerar que alguém foi 

                                                
69 CRABTREE, op. cit., p.45. 
70 GIRALDI, Luiz Antonio. A Bíblia no Brasil Império: como um livro proibido durante o brasil 

Colônia tornou-se uma das obras mais lidas nos tempos do Império. Sociedade Bíblica do Brasil: Barueri, 

2012, p.227.  
71 Cf. GIRALDI, 2013 e GIRALDI, 2012.  
72 MENDONÇA, op. cit., p.22. 
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receptivo à sua mensagem e à sua visita. Talvez por isso que em pouco tempo as 

sociedades bíblicas aqui instaladas tivessem aumentado a carga de Bíblias e excertos 

bíblicos enviados para o país e tivessem investido mais em evangelização direta, além, 

obviamente, do serviço original, que era a venda de impressos. Crabtree afirma que “mais 

tarde as mesmas sociedades ajudavam também na evangelização, por intermédio de um 

bom número de colportores, alguns dos quais se desenvolveram em pregadores eficientes 

do evangelho”73.  

Protestantismo de imigração no Brasil imperial 

A partir da década de 1820, imigrantes europeus começaram a chegar ao Brasil 

em busca de novas condições de vida e trabalho. As primeiras levas de imigrantes 

chegaram algumas décadas antes dos missionários e influenciaram diretamente o culto 

protestante que posteriormente seria orientado pelas missões aqui estabelecidas. A 

historiografia especializada chama de “protestantismo de imigração” as vertentes 

protestantes trazidas pelos imigrantes que chegaram ao Brasil em busca de trabalho. Os 

primeiros imigrantes protestantes a desembarcarem no Brasil foram suíços e alemães, que 

se estabeleceram principalmente no Rio de Janeiro e no Sul do Brasil.  

As igrejas alemãs e suíças geralmente eram igrejas étnicas, ou seja, estavam 

estabelecidas para manter as tradições e a unidade dos emigrados em torno de uma fé 

original de seus locais de proveniência. Os cultos continuavam a ser celebrados em suas 

línguas maternas e tinham pouco interesse em pregar para brasileiros ou diversificar a 

liturgia para atrair locais às igrejas. Somado a tais características das igrejas dos 

imigrantes, a Constituição de 1824 era clara quanto a exposição pública da fé não católica. 

Tais igrejas não poderiam utilizar espaços públicos para se manifestar, ao contrário, 

“todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular, em 

casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo”74. As igrejas 

protestantes não poderiam ser decoradas externamente, nem ter sinos ou cruzes, nem nada 

que as caracterizasse como uma igreja cristã não católica. De modo geral, as igrejas 

étnicas não cresceram numericamente no Brasil no período que esse trabalho se dedica e 

pouco realizaram quanto ao trabalho missionário, diferentemente de outras igrejas que 

chegaram a partir de meados do século XIX.  

                                                
73 CRABTREE, op. cit., p.46.  
74 Império do Brasil. Constituição de 1824. Artigo 5º.  
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Muitas denominações começam a enviar missionários ao Brasil com o intuito de 

“evangelizar”, pois viam o país como uma nação cristianizada e não convertida. Os 

protestantes chegaram ao Brasil na seguinte ordem: luteranos, congregacionais, 

presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais. Muitos dos missionários eram 

biocupacionais, dividindo suas vidas profissionais com seu ministério. Devido a 

escândalos morais quanto aos ministros do protestantismo de imigração, a geração 

seguinte, que chamaremos de “protestantes de missão”, era bem preparada 

teologicamente e se preocupava com um comportamento exemplar. O enfoque das 

pregações era a transformação nos hábitos e costumes, de forma que esses missionários 

“falaram pouco sobre justiça social e muito sobre conduta sexual. Enfatizaram a vida 

futura em detrimento da vida presente”75. 

Embora uma geração tentasse criar diferenças em relação a outra, a chegada dos 

protestantes de imigração já contribuiu para uma posterior aceitação dos protestantes de 

missão no Brasil. Protestantes de imigração e de missão não diferiam em sua teologia ou 

eclesiologia, mas nas suas intenções. Os primeiros desejavam a manutenção de sua fé, 

dos rituais e das tradições. Já os seguintes, desejavam expandir a fé, pregar e crescer 

numérica e simbolicamente no Brasil. A partir da chegada dos missionários protestantes, 

foi feita uma clivagem entre as igrejas protestantes étnicas e as igrejas missionárias. 

Embora teologicamente correlatas e organizadas semelhantemente quanto a cargos e 

poder, no geral não houve muita cooperação entre protestantes de missão e de imigração. 

No caso batista, os colonos americanos que ocuparam a região de Santa Bárbara foram 

hospitaleiros com o primeiro missionário batista enviado para pregar no Brasil, mas não 

houve nenhum tipo de trabalho em conjunto entre as duas gerações que se tornasse mais 

efetivo ou bem-sucedido.  

Os missionários, de maioria estadunidense, vieram ao Brasil insuflados por um 

“sentimento nacional expansionista combinado com motivos teológicos”76. O Brasil não 

era apenas, para eles, um país não evangelizado, mas um país de dimensões continentais, 

com uma monarquia relativamente liberal quanto a missionários estrangeiros e um centro 

cultural e religioso para toda a região. A vinda para o Brasil era, portanto, um passo 

estratégico da denominação em relação às missões não apenas no país, mas no continente 

                                                
75 CÈSAR, Elben M. Lenz. História da Evangelização do Brasil: dos jesuítas aos neopentecostais. 

Editora Ultimato: Viçosa, 2000, p.79.  
76 MENDONÇA, op. cit., p.57. 
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e, a longo prazo, um grande empreendimento para a expansão dos batistas pelo mundo. 

Além da esfera religiosa, o sentimento nacional dos missionários era imbuído da 

responsabilidade de universalização da democracia aos moldes estadunidenses77. Esse 

valor era caro para todas as denominações proeminentes da América e, ainda mais para 

os batistas, que tinham a democracia como um valor inegociável inclusive em suas 

relações religiosas e eclesiásticas.  

Thomas Jefferson Bowen no Brasil 

Os protestantes investiram muito na evangelização do Brasil a partir de meados 

do século XIX. Os batistas, seguindo essa tendência, embora mais reticentes que as outras 

denominações, mandaram também representantes. A Junta de Missões Estrangeiras da 

Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos mantinha no continente africano Thomas 

Jefferson Bowen, o primeiro missionário batista enviado para a África Central78, em 

1849. O pastor teve muitas dificuldades de adaptação e de administrar recursos em seu 

campo missionário, na atual Nigéria, e contraiu malária no local. Em viagem pelos EUA, 

em 1853, casou-se com Lurenna Bowen e ambos retornaram a África. Permaneceram 

entre os iorubá por mais três anos, voltando aos EUA por determinação da Junta, que 

temia que as doenças frequentes do casal causassem danos maiores.  

Bowen não desejava ficar nos Estados Unidos. Betty Antunes de Oliveira sugere 

que o missionário possa ter lido Brazil and Brazilians: portrayed in historical and 

descriptive sketches, publicado em 1857, de Daniel P. Kidder e James C. Fletcher, 

missionários presbiterianos que viajaram por todo o Brasil e fizeram um relato de viagem 

bem otimista quanto à possibilidade de missionários americanos se estabelecerem aqui e 

terem sucesso. Além disso, o livro era um relato de observação da cidade do Rio de 

Janeiro e suas circunvizinhanças, os costumes e hábitos dos cariocas e as características 

naturais brasileiras. Para Betty Antunes, o livro estava entre os sucessos editoriais na 

região sul dos Estados Unidos no período em que Bowen retornou definitivamente ao seu 

país de origem, de forma que, sendo ele um missionário, muito provavelmente a leitura – 

                                                
77 Esse trabalho não se debruçará sobre a democracia política americana em níveis macro, mas 

apenas nas relações sociais e institucionais. Quando usarmos o termo “democracia” no texto, estaremos nos 

referindo ao nível micro, interno as igrejas e associações, e não à política estatal ou a democracia política 

no sentido filosófico.  
78 OLIVEIRA, Betty Antunes de. Centelha em restolho seco: uma contribuição para a história 

dos primórdios do trabalho batista no Brasil. Ed. Vida Nova: São Paulo, 2005, p.106. 
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que pode ter acontecido ou não - pode ter influenciado Bowen a atentar para o Brasil 

como possível campo missionário79.  

O que sabemos é que o missionário escreveu uma carta à Junta de Missões 

Estrangeiras solicitando trabalhar no Brasil, pois desejava “preparar pregadores de cor 

negra”80. Seu pedido foi atendido, de forma que Bowen e sua família chegaram ao Rio de 

Janeiro em 21 de maio de 1860. Alguns dias depois, sua chegada foi anunciada no jornal 

Diário do Rio de Janeiro:  

Dizem-nos que um pastor americano procedente de Richmond, traz a 

intenção de converter as almas desgarradas às doutrinas da seita dos 

anabatistas, que professa. Começou já a exercer a sua missão pregando 

aos pretos-moinas, cuja língua fala perfeitamente, ao que nos informam. 

Espíritos supersticiosos e timoratos, esses pobres pretos começam a 

tributar uma profunda veneração pelo missionário. Tal pregação pode 

criar deveres prosélitos entre as inteligências broncas e incultas, e 

estabelecer no país uma seita cuja manifestação é inconvenientíssima. 

À autoridade compete a verificação deste fato81. 

Três dias depois, no mesmo jornal, Bowen parece pedir para que os editores 

apaziguassem ânimos levantados pela notícia anterior:  

O padre americano Bowen pede-nos uma retificação à notícia que 

demos de que vinha pregar e converter entre nós para a seita dos 

anabatistas. Diz-nos este pastor que fala, é verdade, a língua dos pretos-

minas, porque sendo natural do Estado da Geórgia, onde há escravatura, 

tem tido mais de uma ocasião de comunicar com esses pretos. Foi 

devido a esse conhecimento que alguns o têm procurado para receber 

notícias acerca de seu país. A missão que tem no Brasil é empregar na 

lavoura alguns escravos que possui na Geórgia, e não converter almas 

ou fundar seita. Estimamos que assim seja; e estimamos por nós e pelo 

digno pastor. Com a nossa primeira notícia indicávamos à autoridade 

um fato cuja veracidade nos afiançavam. Estamos convencidos de que 

o digno pastor fala pela sua consciência, com a qual esperamos que vai 

ser solidário o seu procedimento futuro82. 

                                                
79 OLIVEIRA, op. cit., p.112. 
80 OLIVEIRA, op. cit., p.112. 
81 OLIVEIRA, op. cit., p.113. 
82 OLIVEIRA, op. cit., p.115. 
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Bowen desejava pregar aos escravizados de origem africana no Brasil, e foi 

enviado para realizar tal tarefa, muito embora tenha ocultado essa informação em sua 

réplica a notícia veiculada pelo jornal. É interessante ressaltar que a primeira nota sobre 

os batistas no Brasil foi uma ameaça velada ao missionário e uma denúncia contra suas 

atividades.  A ocultação sobre seus reais propósitos no país por parte do pastor contraria 

o posicionamento da Junta de Missões Estrangeiras, que o havia enviado como 

missionário para evangelização, e não para “empregar na lavoura alguns escravos que 

possui na Geórgia” ou qualquer outro motivo. Tal postura por parte do missionário pode 

nos indicar que, estando sozinho em um ambiente hostil a sua fé, Bowen pode ter 

precisado omitir informações sobre seus interesses para se manter no país ou para desviar 

de si a atenção de líderes religiosos opositores ou a investigação de autoridades políticas.  

Sua intenção original era criar uma igreja de fala inglesa e uma igreja entre os 

escravizados com pregadores escravizados treinados por ele. Para isso, apresentou um 

plano de evangelização a seus líderes americanos que envolvia ter um estoque de Bíblias 

e bons livros para distribuição e venda,  alugar um espaço para reuniões para 30 ou 40 

pessoas, conservar diariamente o depósito para atendimento ao público, ter uma Escola 

Dominical, classe bíblica e reuniões de oração, visitar famílias para falar e orar com elas, 

ter uma escola, que poderia ser dirigida por sua esposa, fazer incursões na região para 

conversar, pregar e vender Bíblias e escrever tratados adaptados ao país, enfocando as 

doutrinas e princípios do cristianismo protestante. Com pouquíssimas e muitas sutis 

diferenças, tal plano foi utilizado pelos batistas brasileiros em toda a sua trajetória no país, 

desde a sua fundação até atualmente. Entretanto, Bowen e sua esposa estavam sozinhos 

e não tinham apoio de mais ninguém, de forma que “os obstáculos para o trabalho 

pareciam tão grandes e a perspectiva de superação era tão pequena, que antes que o Sr. 

Bowen retornasse, a Junta já considerava o abandono do empreendimento”83. Assim 

aconteceu: “os dois [o casal Bowen] adoecem e têm de regressar aos EUA. A experiência 

dos dois tira força do Brasil como um campo em potencial. Além disso, a Guerra de 

Secessão arrefece o ímpeto da Junta”84.  

                                                
83 WRIGHT, Mary Emily. The Missionary Of The Southern Baptist Convention. American Baptist 

Publication Society: Filadélfia, 1902, p.64. (tradução nossa) 
84 CRABTREE, op. cit., p.59. 
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Mudanças na década de 1870 e os imigrantes em Santa Bárbara 

Por pelo menos mais dez anos os batistas ficaram longe do Brasil. A Guerra de 

Secessão, conflito envolvendo estados do Sul e do Norte dos Estados Unidos foi uma 

marca muito severa a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e sua Junta de 

Missões Estrangeiras. Entretanto, as mudanças que ocorriam no Brasil durante a década 

de 1860 pareciam ser benéficas para a implantação do trabalho protestante. A vitória na 

Guerra do Paraguai, a introdução de indústrias, a expansão do café, as melhores condições 

de saneamento básico e pavimentação nas grandes cidades e a melhoria nos transportes e 

comunicação85, por exemplo, estimularam que muitos começasse a emigrar para o Brasil 

vindos da Europa e dos Estados Unidos. Betty Antunes de Oliveira sugere as estimativas 

mais verossímeis sobre o total de imigrantes americanos no Brasil contem entre 5 e 8 mil 

pessoas86. Dentre esses, a maioria era do Sul e muitos desses eram batistas. 

Muitos imigrantes estadunidenses chegaram ao Brasil a partir de 1865, “mas a 

mais próspera das colônias sulistas no país se instalou nas imediações de Campinas”87, 

mais especificamente em Santa Bárbara. Os americanos chegaram ao Brasil com 

inovações tecnológicas que não eram usadas aqui, principalmente na área da agricultura, 

como técnicas mais eficientes de transporte de carga e lavragem de terra, lâmpadas de 

querosene, máquinas de costura domésticas e de agrimensura. Dessa forma, como sugere 

H. B. Cavalcanti, os brasileiros, em contato com tais técnicas e máquinas, podem ter 

adquirido a impressão de que “coisas europeias ou americanas eram mais desenvolvidas, 

inclusive a fé”88, muito embora não tenhamos comprovações empíricas se esse tipo de 

concepção por parte dos nativos em relação aos imigrantes e sua fé pode ser confirmada. 

Tais fatores, conjugados ao momento histórico social propício, a aceitação da camada 

livre e pobre rural e a expansão cafeeira facilitaram a implantação do protestantismo em 

Santa Bárbara. Os imigrantes americanos que chegaram a região não foram muito 

operosos quanto à evangelização dos nativos, como a maioria dos imigrantes protestantes 

de outras nacionalidades e credos, nem sua importância se deu pelo estabelecimento fixo 

ou pela permanência, até porque “a maior parte dessas pessoas permaneceu no Brasil 

                                                
85 CAVALCANTI, H. B. The Right Fith at the Right Time? Determinantes of Protestant Mission 

Sucess in the 19th-Century Brazilian Religious Market. Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 

41, No. 3 (Set., 2002), p.425. 
86 OLIVEIRA, op. cit., p.31.  
87 BARBOSA, Celso Aloísio. AMARAL, Othon Ávila. O livro de ouro da CBB – epopeia de fé, 

lutas e vitórias. Rio de Janeiro: JUERP, 2007, p.21.  
88 CAVALCANTI, op. cit., p.429. (tradução nossa)  
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menos de cinco anos”89. Do mesmo modo, a propaganda que os atraiu não foi muito 

significativa nem no Brasil nem em sua terra natal:  

Os esforços do governo brasileiro para atrair imigrantes do sul dos 

Estados Unidos nos anos imediatamente após a Guerra Civil receberam 

pouca atenção nos anais de colonização naquele país. Freqüentemente, 

todo o assunto é destacado em uma ou duas frases; contas mais 

completas lidam em grande parte com as políticas do governo brasileiro 

que contribuíram para o fracasso desse projeto de imigração. Do lado 

norte-americano, o episódio inteiro é considerado um detalhe menor do 

período da Reconstrução, raramente mencionado em relatos gerais90. 

(tradução nossa) 

Entretanto, sua importância para a história dos batistas se deu pela preparação do 

“caminho para o desenvolvimento dum ambiente favorável ao evangelho”91. Foram 

organizadas igrejas na região. Em 1871, presbiterianas, depois uma metodista e, em 10 

de setembro, uma igreja batista. A última foi iniciada com 23 membros e seu primeiro 

pastor foi um dos colonos, Richard Ratcliff.  Esse pastor viera como colono, mas 

originalmente era pastor e havia se candidatado perante a Junta de Richmond para ser 

missionário no Oriente dez anos antes. Havia outros pastores batistas entre os imigrantes, 

mas a ele coube a organização e os serviços eclesiásticos. Ratcliff, através de cartas, pedia 

missionários à Junta de Richmond para lhe ajudar. Voltou aos EUA e se ofereceu a 

elaborar um relatório e explicar a volta de Bowen aos EUA, que fora enviado como 

missionário ao Brasil uma década antes. 

A Igreja Batista de Santa Bárbara, mesmo assim, era insistente em suas 

solicitações por missionários à Junta de Missões Estrangeiras. Em carta, de 12 de outubro 

de 1872, a igreja pleiteou: 

Passa à Macedônia e ajuda-nos. Não vos receberemos como foi 

recebido o grande apóstolo, mas as nossas casas vos serão abertas, o 

nosso progresso, a nossa influência e os nossos labores estarão a vosso 

dispor. Esperamos que uma boa comunidade batista nesse país seja 

acrescentada à grande família dos batistas do mundo, ensinando, 

pregando e praticando a fé uma vez para sempre confiada aos santos92. 

                                                
89 WEAVER, Blanche Henry Clark. Confederate Immigrantes and Evangelical Churches in Brazil. 

Houston: The Journal of Southern History, Vol. 18, No. 4 (Nov., 1952), p.446.  
90 WEAVER, op. cit., p.446.  
91 CRABTREE, op. cit., p.45. 
92 CRABTREE, op. cit., p.60.  
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E a Junta recebia tais pedidos, como registrado: 

Em 1873, um pedido foi apresentado à Junta de Missões Estrangeiras 

de uma pequena igreja de americanos organizada em Santa Bárbara, na 

província de São Paulo, para considerar o Brasil como campo 

missionário e a conveniência de enviar missionários para lá93. (tradução 

nossa) 

A igreja, percebendo que a Junta era reticente em relação ao enviar de 

missionários, mudou sua estratégia de associação com a instituição americana. Em vez 

de solicitar o comissionamento de ministros, a congregação passou a pedir para ser 

reconhecida como campo missionário daquela Junta, sem que a instituição se 

comprometesse com o sustento financeiro do pastor da igreja. Isso significaria em termos 

práticos que a igreja local seria admitida como uma das igrejas da Junta sediada em 

Richmond e, portanto, poderia aproximar seus interesses aos da instituição, poderia 

também ser apoiada e gerenciada mais proximamente e abriria espaço para que 

intercâmbios entre as igrejas americanas e brasileiras fossem estabelecidos. Tal pedido 

foi realizado em 1873, entretanto, somente na edição de agosto de 1879 a petição foi 

publicada no Foreign Mission Journal, publicação oficial da Junta. A instituição 

finalmente cedeu a esse apelo e Elias Hoton Quillin, então pastor da comunidade, foi 

nomeado missionário entre os brasileiros, em 1879. O pastor aceitou o compromisso sem 

remuneração pessoal e foi incumbido de pastorear a comunidade e enviar relatórios 

trimestrais do andamento da missão à Junta94. 

Tais relatórios foram usados posteriormente para justificar a intensificação do 

investimento e da atenção dos batistas do Sul dos Estados Unidos no Brasil. Nesse 

sentido, esses documentos produzidos por Quillin contribuíram para que a missão batista 

no Brasil fosse estabelecida posteriormente. Nos fins da década de 1870, um influente ex-

general confederado americano, chamado Alexander Travis Hawthorne, amigo de D. 

Pedro II, recebeu autorização do governo imperial para viajar pelo Brasil às custas do 

Estado, a fim de realizar uma prospecção em busca de uma terra aprazível para que fosse 

constituída uma colônia americana. O general escolheu terras no Vale do Jequitinhonha, 

Minas Gerais, e retornou aos Estados Unidos.  

 

                                                
93 WRIGHT, op. cit., p.213.  
94 WEAVER, op. cit., p.466.  
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Alexander Travis Hawthorne. Arquivo Betty Antunes de Oliveira. 

Em seu retorno, descobriu que sua filha falecera em sua terra natal. Hawthorne, 

então, passou por uma experiencia de conversão e pensou em virar missionário em tempo 

integral no Brasil. Contudo, já com cinquenta anos de idade, preferiu usar sua influência 

entre os batistas do Sul dos Estados Unidos para conquistar mais recursos americanos à 

obra batista no Brasil e para recrutar novos missionários e missionárias que estivessem 

dispostos a ser pioneiros no país. O papel principal do ex-general no processo de 

convencimento dos batistas americanos foi que “na reunião da Convenção Batista do Sul 

em maio de 1880, Hawthorne leu o relatório sobre missões sul-americanas que 

recomendou a abertura do trabalho no Brasil, trazendo seus sonhos para cumprimento”95. 

O relatório era composto das informações de Quillin e de Hawthorne e “afirmou que o 

tempo estava maduro para a mudança para o país, pois sua riqueza potencial logo 

permitiria a trabalhar para ser auto-sustentável”96. O texto também expunha que “são 

numerosas e facilmente indicáveis as vantagens que este campo oferece, e também as 

                                                
95 WEAVER, op. cit., p.466. (tradução nossa) 
96 WEAVER, op. cit., p.466. (tradução nossa) 
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razões que devem estimular o nosso coração e abrir o nosso bolso para esse serviço”97. 

Para o general, não havia local no mundo que oferecesse melhores resultados pelo mesmo 

investimento de recursos humanos e financeiros. A resposta da Junta chegou assim: 

A Comissão de Novos Campos, ao mesmo tempo, informou a 

Convenção: Quando a providência de Deus oferece um campo amplo e 

convidativo - que é suscetível de implicar uma pequena despesa de 

dinheiro - em um que já existe um por cento das pessoas que saíram do 

nosso próprio país, que falam nossa própria língua, e entre os quais 

existem números da nossa própria denominação em números que 

constituam centros de influência em vários pontos - parece que não nos 

deixam alternativa - e tal é a condição do Brasil. A "Primeira Igreja 

Batista no Brasil", perto de Santa Bárbara, na província de São Paulo, 

já é uma organização autossustentável, sob o pastoreio do Rev. E. H. 

Quillin, e expressou um desejo sincero de ser reconhecida pela nossa 

Junta, com o propósito de continuar o trabalho missionário no país 

vizinho, tanto entre os emigrantes dos Estados Unidos e brasileiros 

nativos [...] Em várias localidades não muito distantes de Santa Barbara, 

existem outras colônias dos Estados Unidos nas quais há alguns batistas 

que, sob o trabalho de um eficiente missionário, podem ser 

consolidadas como igrejas, e assim, em um comparativamente curto 

prazo, e por uma despesa moderada, incorporaria uma influência 

naquele país com vasta promessa de utilidade. O preliminar trabalho no 

Brasil já é realizado, e nós somos simplesmente convidados, de forma 

mais urgente, a ocupar o campo. Aqueles irmãos naquele campo 

distante desejam ser colocados em tal comunicação com a grande 

fraternidade batista a ponto de sentir as pulsações vivificantes da vida 

espiritual para fortalecê-los e incentivá-los para o trabalho ante eles98. 

(tradução nossa) 

A decisão acima comunicada gerou a vinda dos primeiros missionários batistas 

fixos ao Brasil. É evidente que Bowen e Quillin já inauguraram a categoria de 

missionários batistas no país, entretanto, Bowen permaneceu por dez meses no campo 

missionário e foi obrigado a voltar e Elias Hoton Quillin pastoreou uma igreja de 

                                                
97 CRABTREE, op. cit., p.62.  
98 BARNES, William Wright. The Southern Baptist Convention (1845-1953). Nashville: 

Broadman Press, 1954, p.72.  
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imigrantes que não tinha compromisso com a evangelização do Brasil. A partir da missiva 

acima exposta, a Junta de Missões Estrangeiras de Richmond começou a providenciar a 

vinda de um casal de missionários que começasse o trabalho de pregação aos nativos 

brasileiros e não mais de pastoreio de batistas estrangeiros.  

A confusão entre essas questões gerou uma celeuma muito grande na 

historiografia dos batistas brasileiros em relação ao marco inicial do trabalho batista no 

Brasil. É evidente que a igreja de Santa Bárbara do Oeste, fundada em 1871 pelos 

imigrantes americanos, foi a primeira igreja batista aberta em solo brasileiro. Entretanto, 

por não ser uma igreja missionária, não ter tido impacto sobre a sociedade em que estava 

inserida e ter fechado as portas menos de dez anos depois de sua fundação, por muitos 

autores na historiografia dos batistas no Brasil não foi considerada a pioneira. Ao 

contrário, muitos consideram a fundação da igreja batista da Bahia, em 1882, pelos 

primeiros missionários batistas americanos enviados ao Brasil como a primeira.  

Tal divisão sobre qual foi a primeira igreja batista do Brasil ganhou muito fôlego 

pela disputa de memória que cercava os trabalhos de José dos Reis Pereira e Betty 

Antunes de Oliveira99. O primeiro, como dito anteriormente, foi um dos pastores batistas 

mais influentes da segunda metade do século XX no Brasil. Reis Pereira teve diversos 

cargos nas instituições batistas mais importantes, como a Convenção Batista Brasileira. 

Foi provecto pastor no Rio de Janeiro e desenvolveu um ministério bastante atuante na 

denominação. Reis Pereira, na obra História dos batistas no Brasil, publicado em 1981, 

defendeu a ideia, que já perdurava desde os livros pioneiros de Crabtree e Mesquita, de 

que a Igreja Batista da Bahia foi a primeira igreja batista aberta em solo brasileiro pois os 

imigrantes de Santa Bárbara eram uma igreja étnica, sem compromisso com a ideologia 

missionária característica dos batistas do período e que durou poucos anos, 

descaracterizando-os como batistas originais.  

Em oposição a essa interpretação, Betty Antunes de Oliveira, esposa de pastor 

batista, descendente de uma das famílias de imigrantes de Santa Bárbara, ao procurar 

dados e registros sobre tal grupo se deparou com uma igreja estabelecida, com atividades 

                                                
99 Estivemos pesquisando sobre a história dos batistas nos arquivos compilados por Betty Antunes 

de Oliveira, os quais estavam sob a guarda de Betty, sua filha homônima, em Curitiba. Fomos mui 

gentilmente acolhidos e pudemos perceber que a historiadora era muito dedicada à pesquisa documental e 

histórica sobre os primórdios dos batistas no Brasil. O acervo de Betty Antunes de Oliveira muito 

provavelmente é o fundo particular de maior valia sobre a história dos batistas no Brasil, tendo em vista 

que a historiadora compilou fotos, cartas, diplomas, documentos e até objetos físicos dos principais pastores 

batistas por muitos anos.  
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rotineiras e muitas carências, que, pelas tais, não pôde prosseguir. A autora trabalhou por 

décadas coletando informações, fontes primárias, fotos, cartas e outros materiais tanto no 

Brasil quanto no exterior e escreveu Centelha em restolho seco: uma contribuição para 

a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil, onde demonstrava 

documentalmente a história das duas primeiras igrejas batistas no Brasil, em Santa 

Bárbara d’Oeste e Americana, fundadas por imigrantes estadunidenses. A obra é, na nossa 

opinião, o mais importante livro de toda a historiografia batista brasileira por sua 

densidade, pelo esforço de pesquisa e sua validade frente à bibliografia sobre o tema. 

Embora a tese de Betty Antunes seja atualmente reconhecida como mais fundamentada, 

a controvérsia sobre o marco inicial batista continua100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Cf. SANTOS, Marcelo. O marco inicial batista: uma discussão historiográfica sobre os 

primórdios do trabalho batista no Brasil. Convicção Editora: Rio de Janeiro, 2011 e YAMABUCHI, 

Alberto Kenji. O debate sobre a história das origens do trabalho batista no Brasil: uma análise das 

relações e dos conflitos de gênero e poder na Convenção Batista Brasileira dos anos 1960-1980. São 

Bernardo do Campo, SP, 2009. Tese de Doutorado. Universidade Metodista de São Paulo. 
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CAPÍTULO 1 - A primeira parte do eixo: a autonomia batista 

As primeiras igrejas 

Neste capítulo iremos analisar a construção do trabalho batista missionário no 

Brasil. A intenção desta parte é caracterizar o crescimento da denominação no país a partir 

da chegada do casal William e Anne Bagby e oferecer os elementos necessários à 

institucionalização dos batistas brasileiros, consolidada com a fundação da Convenção 

Batista Brasileira, em 1907. Daremos enfoque, principalmente, à abertura e ao 

fortalecimento das primeiras igrejas e das primeiras instituições denominacionais e nos 

debruçaremos sobre a formação de um grupo de pastores batistas, composto por 

estrangeiros e nacionais, que coordenaria todo o trabalho nas seguintes décadas e 

estabeleceria o padrão de atuação, culto, doutrina e crescimento da denominação. 

Entendemos que a edificação da denominação batista no Brasil foi iniciada entre os anos 

de 1882, quando a missão batista no Brasil foi inaugurada, e 1907, quando a Convenção 

Batista Brasileira foi fundada. Esses foram os anos de estabelecimento dos alicerces do 

trabalho batista no país, de fixação dos fundamentos. Nesse período foram percebidas 

todas as demandas que a denominação teria e foi formada a geração de líderes que 

espalhou igrejas batistas por todo o Brasil. Foi também um período de fortalecimento da 

atuação individual e local das igrejas. Em nosso eixo de trabalho, sobre o qual os batistas 

flutuavam, a saber autonomia-centralização, a fase que trataremos nesse trabalho diz 

respeito a um momento de valorização da liberdade das igrejas, da atuação livre dos 

pastores e missionários e da formação de uma concepção de autonomia por parte dos 

membros, os quais, nesse período precisavam ser proativos, diligentes e de iniciativa. Por 

esses motivos, além de outros, entendemos que os anos entre 1882 e 1907 são os anos de 

lançamento dos alicerces do “edifício” batista na “terra do Cruzeiro do Sul”.  

Em relação a problemática de pesquisa do trabalho, neste primeiro capítulo iremos 

analisar como o princípio da autonomia individual e das instituições foi precioso para o 

desenvolvimento dos primeiros líderes e suas igrejas, de forma que fosse criado um 

estereótipo do fiel batista saudável, seguro e produtivo. Em uma fase incipiente do 

trabalho, era preciso indivíduos e igrejas atuantes, autogeridas e proativas, de forma que 

a ideologia da autonomia foi muito importante para os avanços denominacionais.  

Como foi exposto anteriormente, Alexander Travis Hawthorne foi o grande 

incentivador das missões estrangeiras no Brasil na Convenção Batista do Sul dos Estados 

Unidos, em 1880. O general havia recentemente conseguido o reconhecimento do Brasil 
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entre as missões oficiais da Junta de Missões Estrangeiras, o órgão responsável por apoiar, 

fomentar e coordenar os missionários fora dos Estados Unidos que eram oficiais da 

Convenção supracitada. Esse status à missão brasileira abriria portas para que a instituição 

enviasse missionários para o Brasil a fim de começar um novo trabalho. Nesse propósito, 

Hawthorne ficou sabendo que uma jovem professora da Baylor High School, em Waco, 

no Texas, tinha o desejo de se tornar missionária integral na Birmânia, atual Mianmar, no 

sul da Ásia. Ela se chamava Anne E. Luther, tinha 21 anos e era filha de pastor batista. A 

jovem estava noiva de William Buck Bagby, de 25 anos, formado teólogo batista pela 

Waco University. Bagby não tinha interesse no trabalho missionário, mas afirma que sua 

“atenção foi direcionada ao Brasil, primeiro, pelo General A. T. Hawthorne, quem viajou 

por essa terra nas montanhas imediatamente após nossa Guerra Civil, e ficou grandemente 

impressionado tanto pelas virtudes quanto pelos vícios do povo brasileiro”101.  

Após um período de estudo sobre o Brasil, quando também leu Brazil and 

Brazilians: portrayed in historical and descriptive sketches (O Brasil e os brasileiros: 

restratado em esboços históricos e descritivos), de Fletcher e Kidder, o jovem decidiu 

acompanhar Anne Luther em sua empreitada no Brasil. Os dois se casaram em 21 de 

outubro de 1880 e se apresentaram à Junta. A organização aceitou-os como missionários 

oficiais e se comprometeu a assumir suas despesas pessoais e enviar recursos materiais e 

humanos para o início da obra batista no Brasil.  

                                                
101 TUPPER, H. A. A Decade of Foreign Missons (1880-1890). Foreign Mission Board: Richmond, 

1891, p.164. (tradução nossa) 
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William e Anne L. Bagby (1886). Arquivo Betty Antunes de Oliveira. 

O casal Bagby embarcou em 12 de janeiro de 1881 em Baltimore, no veleiro 

Yamoyden, com destino ao Rio de Janeiro. Chegaram em 2 de março de 1881, após 

quarenta e oito dias de viagem. Bagby se encantou com as belezas naturais do Rio de 

Janeiro à sua primeira vista e descreveu o que viu e o impressionou ao chegar à cidade:  

É o mais lindo panorama que os meus olhos já contemplaram. Não 

posso descrever a beleza desta auréola de montanhas, enroupadas de 

verde e entremeadas de vilas e capelas. Nunca vi a baía de Nápoles nem 

a (Golden Horn) de Constantinopla, mas esta certamente deve ser rival 

das paisagens encantadas do mundo. Olhando, porém, esta noite para o 

lindo panorama de luzes cintilando à beira do mar, ao lado das 

montanhas e quase confundindo-se com as estrelas, entristece-se o meu 

coração por haver aqui milhares de almas sem Deus e sem esperança, 

sob a sombra triste de um eclipse! Ó Deus, conceda eu tua verdade, 

como está em Cristo Jesus, encha esta terra, de norte a sul, e do 

Atlântico aos Andes!102 

Embora tenham chegado e se maravilhado com o Rio de Janeiro, então capital do 

Império, os Bagby foram levados a Santa Bárbara, onde já havia duas igrejas batistas 

instaladas. A primeira, em Santa Bárbara, tinha dez anos de fundação, e a segunda, em 
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um local chamado Station, hoje município de Americana, tinha dois anos de abertura. 

Crabtree afirma que as duas igrejas estavam com pouca membresia e funcionando apenas 

com as atividades regulares quando o casal chegou. Poucos membros frequentavam o 

culto e muitos outros frequentavam outras igrejas. Segundo ele, inclusive, “um dos 

pregadores havia abandonado a fé e migrado para o espiritismo”103. Apesar de chegar 

para apoiar a igreja, o casal não ficou na cidade por muito tempo, mas logo se transferiu 

a Campinas para estudar português. A estadia em Santa Bárbara, mesmo que curta, lhes 

rendeu o contato com um colégio presbiteriano campinense, onde foram recebidos e 

entraram em contato com um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, o qual 

lhes ensinou o básico da língua portuguesa. 

Antônio Teixeira de Albuquerque, alagoano, nascido em 1840, matriculou-se no 

Seminário Católico de Olinda ainda adolescente com o objetivo de ser pároco. As 

narrativas sobre sua conversão contam a história de que o então estudante “descobriu 

muitas coisas que não estavam conforme o ensino ministrado por seus professores”104 a 

respeito da Bíblia enquanto a lia sozinho. Ainda assim, continuou o curso, formou-se e 

foi cuidar de uma paróquia em sua província natal. Entretanto, dizia que sua consciência 

o pesava. Sob a acusação das autoridades católicas de que eram falsas as Bíblias 

protestantes, foi estudar todas as versões disponíveis a luz do original em grego. Sobre 

isso, escreveu posteriormente: 

Tive uma hora feliz: compenetrei-me do dever de estudar séria e 

cuidadosamente a Palavra de Deus, ora confrontando as diversas 

versões para certificar-me se havia Bíblia falsa, ora meditando sobre 

cada mandamento de Deus, ensino e preceito de Jesus Cristo. Fiquei 

surpreendido, pois todas as versões vinham do mesmo original (grego) 

e eram iguais. Não havia Bíblia falsa. Essas coisas eram inteiramente 

novas para mim.105  

Logo após essa experiência deixou a batina e fugiu de Maceió para o Recife. Foi 

recebido por uma amiga, com a qual se casou posteriormente, e fugiram para São Paulo. 

Lá, se filiaram a uma igreja metodista. Entretanto, Albuquerque, que continuou a estudar 

o Novo Testamento, entendeu que o verdadeiro batismo seria por imersão. Ao conhecer 

as doutrinas batistas, especialmente a do batismo, e saber que existia uma colônia batista 

                                                
103 CRABTREE, op. cit., p.67. 
104 BARBOSA; AMARAL, op. cit., p.25. 
105 BARBOSA; AMARAL, op. cit., p.25. 



 

56 

 

em Santa Bárbara, Albuquerque se dirigiu até lá e pediu que fosse batizado. Tal cerimônia 

foi realizada por Robert Thomas, então pastor batista local, e, na mesma ocasião, 

Albuquerque foi consagrado ao ministério batista, em 20 de junho de 1880. Até hoje é 

comum se afirmar que Albuquerque foi o primeiro batizado batista brasileiro e sem 

ascendência estrangeira. Também, consequentemente, foi o primeiro pastor batista 

brasileiro106. 

Nesse ínterim, os Bagby chegaram ao colégio em que Albuquerque lecionava e 

começaram uma amizade com o ex-padre. Ambos compartilhavam do desejo de expandir 

a pregação pelo Brasil e multiplicar as igrejas e os fiéis além das fronteiras da colônia de 

Santa Bárbara. Entretanto, a equipe até então era composta apenas pelos três, os quais se 

sentiam desamparados. William Bagby enviava cartas frequentemente a Richmond, sede 

da Junta de Missões Estrangeiras, solicitando reforço na equipe: 

Seria de muita vantagem se pudéssemos começar o nosso trabalho com 

diversos pregadores. Não será possível mandar, em breve, outros para 

este campo? O trabalho é urgente. Muitas cidades ao alcance das 

estradas de ferro nunca ouviram o evangelho na sua pureza. Onde está 

o irmão Z. C. Taylor? Precisamos dele aqui107. 

 O Z. C. Taylor mencionado acima era Zachary (ou Zacarias, como virou ao se 

mudar para o Brasil) Clay Taylor. Taylor nasceu em Jackson, estado do Mississipi, nos 

Estados Unidos, em 1851. Era filho de um diácono batista que por questões de trabalho 

teve que levar sua família para o Texas em 1865. Zachary foi com eles. Lá se converteu, 

aos 18 anos, e entrou na Waco University como estudante do curso de literatura. 

Transferiu-se depois para a Baylor University, onde se formou, em 1879. Nesse período 

conheceu Kate Stevens Crawford (Taylor), uma filha de pastor batista muito com uma 

erudição diferenciada dos demais jovens do período. Era muito versada em línguas e 

habilidosa na matemática. Formou-se como professora normalista e pós graduou-se em 

educação108.   

Zachary matriculou-se no Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos 

em 1881, quando também passou a se comunicar por cartas com Richard Ratcliff, pastor 

da igreja batista de Santa Bárbara. Ainda não havia missionários no Brasil, de forma que 

                                                
106 BARBOSA; AMARAL, op. cit., p.25. 
107 CRABTREE, op. cit., p.68.  
108 TUPPER, op. cit., p.163. 



 

57 

 

o jovem seminarista continuou seus “estudos com especial referência ao Brasil, coletando 

entretanto informações sobre aquele país das últimas enciclopédias, artigos presbiterianos 

e metodistas e o livro Brasil e os brasileiros, de Kidder e Fletcher (Ed. de 79), circulando 

estes trabalhos, e fazendo o meu melhor para conseguir que outros fossem”109. Nesse 

contexto conheceu William Bagby, que partiu acompanhado de Anne em 1881 para o 

Brasil. Quando o pioneiro chegou a Santa Bárbara, logo enviou cartas a Hawthorne e 

Taylor solicitando a transferência do jovem e sua esposa para serem também missionários 

no Brasil. Kate e Zachary se casaram em 25 de dezembro de 1881 e partiram em 2 de 

janeiro de 1882 para o Brasil na companhia do general Hawthorne.  

Nesse período, Bagby havia aceitado o pastorado das duas igrejas dos imigrantes 

americanos em Santa Bárbara e Americana. Pregava duas vezes ao mês em cada uma. 

Seis novos membros foram batizados nos primeiros meses e uma dúzia de outros 

convertidos que se juntaram a igreja batista oriundos de igrejas metodistas e 

presbiterianos. No fim do ano de 1881 já havia pregado quatro sermões em português nas 

referidas igrejas.  

Quando a equipe missionária ficou completa, com os Bagby, os Taylor e 

Albuquerque, o grupo começou a pensar em sair de Santa Bárbara para outro lugar. Bagby 

pensava inclusive em fechar as igrejas da cidade pela inatividade e acomodação dos 

membros. Os missionários, então, partiram para uma viagem a fim de conhecer as várias 

províncias do Império, especialmente Minas Gerais, onde preferiam que o trabalho fosse 

aberto. Entretanto, escolheram se estabelecer em Salvador, com o consentimento da 

Junta, que fora convencida por Hawthorne de que “não há lugar no Brasil que ofereça 

mais incentivos para a localização de missão permanente do que a Bahia”110. A escolha 

por Salvador foi originada pelos seguintes motivos: 1) era uma cidade de mais de 

duzentos mil habitantes e muito povoada ao redor. 2) era a maior cidade do Brasil à 

exceção da capital, Rio de Janeiro. 3) era costeira e tinha linhas de ferrovias que cortavam 

a província e outros locais. 4) foi por eles chamada de “capital eclesiástica do país”, pois 

abrigava o arcebispo primaz católico do Brasil. 5) Tinha apenas dois missionários 

presbiterianos trabalhando na cidade, enquanto em outras do mesmo porte, como o Rio 

de Janeiro, por exemplo, oito missionários já tinham aberto igrejas evangélicas. 6) a 
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110 TUPPER, op. cit., p.250. (tradução nossa) 
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maioria dos missionários protestantes tinha escolhido cidades do Sul ou Sudeste 

brasileiro111.  

As famílias chegaram a Salvador em 31 de agosto de 1882, em doze pessoas, pois 

os Bagby já tinham uma filha, chamada Ermine, os Albuquerque tinham quatro, e havia 

ainda uma empregada. O grupo conseguiu alugar um sobrado para morar e reunir os fiéis 

que chegariam. Todos moravam no andar de cima e o salão de culto era a nível térreo, o 

qual comportava duzentas pessoas sentadas. Em 15 de outubro de 1882 foi fundada a 

Primeira Igreja Batista da Bahia por cinco membros fundadores: os dois casais 

americanos e Albuquerque112. Abaixo reproduzimos um excerto da ata de fundação da 

igreja:  

Ata primeira da sessão de instalação da Primeira Igreja Batista na cidade da 

Bahia, 1882. 

No dia 15 de outubro de 1882 da era cristã, estando nesta cidade da Bahia, no 

lugar denominado Canela, às 10 horas da manhã os abaixo-assinados, 

membros da Igreja Batista de Sta. Bárbara, na província de São Paulo, tendo-

se retirado daquela província para esta, uniram-se à Igreja Batista, fazendo a 

sua instalação legalmente. São os seguintes: Sr. Antônio Teixeira de 

Albuquerque, Sr. Z. C. Taylor, D. Catharina Taylor, Sr. W. B. Bagby, D. Anna 

L. Bagby. 

(...) 

Depois de instalada a igreja, com os cinco membros supracitados, adotamos 

unanimemente a Confissão de Fé, chama-se “The Neu [sic] Hampshire” 

Confissão de Fé, como praticada geralmente pelas igrejas batistas missionárias. 

Adotamos o seguinte pacto: o Sr. Bagby foi eleito por unanimidade de votos – 

moderador – o Sr. Antônio Teixeira de Albuquerque – idem – secretário. O 

nome da igreja foi intitulado: Primeira Igreja Batista da Bahia. Por 

unanimidade de votos, foi designado o 2º domingo de cada mês para Ceia do 

Senhor, depois da pregação às 11 horas da manhã. – Foi designado que haveria 

reunião da igreja para oração e negócios da igreja. 

Encerrada a sessão, tem em seguida: culto, pregação do Evangelho e 

celebração da Ceia do Senhor.  

Eu secretário a escrevi e assino-me, 

                                                
111 CRABTREE, op. cit., p.73-74. BARBOSA; AMARAL, op. cit., p.30. 
112 Sua esposa, chamada Senhorinha Francisca de Jesus, embora presente, ainda não era batista. 
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Antônio Teixeira de Albuquerque 

Bahia, 10 de maio de 1883113 

Carecemos esclarecer alguns conceitos utilizados pelo redator da ata acima para 

que possamos compreendê-la em sua integralidade. Em primeiro lugar, documento afirma 

que foi adotada a Confissão de Fé de New Hampshire como o credo oficial da 

congregação. Na história das igrejas cristãs, diversas confissões de fé ou credos foram 

redigidos para expressar um consenso doutrinário entre determinado grupo, denominação 

ou tradição religiosa. As confissões de fé ou credos expressam direta e sistematicamente 

quais são as doutrinas centrais dos grupos para que, quando tal coletividade se deparar 

com alguma celeuma doutrinária ou quando precisar ser diferenciado de outro, tais 

documentos devem ser os referenciais dogmáticos. Escrever confissões e publicá-las foi 

uma prática muito comum dos protestantes tanto por sua diversidade doutrinária e 

eclesiológica quanto pelo caráter sectário e enfocado na ortodoxia doutrinária das igrejas 

locais. Os batistas, por exemplo, têm confissões de fé desde seus primeiros anos. Sua 

primeira confissão foi a Confissão de Fé Batista de Londres, publicada em 1644.  

A Confissão de Fé de New Hampshire foi um documento escrito por John Newton 

Brown, em 1833, e publicada no estado que leva o nome do documento. Pouco tempo 

depois, tal credo já era aceito pela maioria das igrejas batistas estadunidenses, de forma 

que se tornou a confissão mais utilizada pelos missionários batistas enviados ao Brasil no 

final do século XIX. No Brasil passou a ser chamada de Declaração de Fé das Igrejas 

Batistas do Brasil.  

Em segundo lugar, faz-se necessário que expliquemos o que significa ser 

“moderador” e “secretário” de uma igreja batista. A figura do moderador geralmente 

existe pela necessidade civil de existir um responsável legal pela instituição. Ou seja, o 

moderador, que geralmente é o pastor principal da igreja, é quem responde à sociedade e 

ao Estado pela igreja, por seus encargos e responsabilidades. Já a figura do secretário se 

faz necessária como aquele que é responsável por redigir e assinar todas as atas das 

assembleias dos membros, atualizar o hall de membros e gerenciar as atividades cartoriais 

e jurídicas das igrejas. Destarte, faz sentido que William Bagby fosse eleito o moderador, 

                                                
113 REILY, Alexander Duncan. História Documental do Protestantismo no Brasil – 3ª ed – São 

Paulo: ASTE, 2003, p.148. 
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pois era o pastor principal da igreja, e Albuquerque o secretário, pois era o único membro 

brasileiro e o que melhor escrevia em português até então.   

É possível perceber uma desconformidade entre a data de fundação da igreja e a 

data disposta na ata. Provavelmente a ata foi escrita e assinada no dia de fundação da 

igreja, mas oficializada em cartório e registrada em algum livro oficial da instituição 

alguns meses depois. Nesses primeiros meses o trabalho foi sendo ajustado pelos 

missionários. Bagby pregava e Taylor lia e escrevia sermões em português para dominar 

melhor a língua. As duas missionárias desejavam “formar classes bíblicas femininas, 

visitar lares nativos e fazer serviços religiosos legalmente”114. Albuquerque recepcionava 

os visitantes e conversava com as pessoas nas ruas. As três famílias pareciam se coordenar 

bem no trabalho. Todas as segundas-feiras tinham uma reunião missionária, para estudar 

como iam progredindo na sua missão. Em uma dessas reuniões de segunda-feira, 

deliberaram sobre como deveriam evangelizar o Brasil, à luz de uma leitura do livro de 

Atos dos Apóstolos. Chegaram à conclusão de que era necessário que se espalhassem. 

Dessa reunião William Carey Taylor, filho do casal Taylor, relembra que os missionários 

tinham um sentido de urgência quanto ao Rio de Janeiro: “Deve haver trabalho na capital 

do país. Quem iria? Afinal, Bagby se manifestou como pronto para ir, e Taylor pronto a 

ficar, e assim foi resolvido, o ex-padre também tendo uma chamada para Maceió, onde 

vivera duas vezes, a última como padre”115. Assim planejaram, mas continuaram 

trabalhando em Salvador até a data que considerassem, eles e a Junta, apropriada.  

No relatório do primeiro trimestre, que compreendia o período entre outubro de 

1882 e janeiro de 1883, enviado à Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, Bagby 

afirmou que:  

No segundo Dia do Senhor, em janeiro, iniciamos cultos públicos em 

nosso salão de pregação. Desde então, tenho pregado em todo domingo, 

menos um. Estou adquirindo algum desembaraço no falar e pregar em 

português, mas pode ser que eu demore alguns anos até que possa usar 

a língua com perfeita fluência. Espero logo poder falar totalmente sem 

manuscrito. Domingo à noite tivemos cerca de setenta pessoas 

presentes. Nossa influência parece estar sempre aumentando. Muitos 

estão lendo os tratados e folhetos que distribuímos. Os sacerdotes nos 
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115 TAYLOR, William Carey. Zachary Clay Taylor: uma biografia. Rio de Janeiro, 1953, p. 83.  
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denunciaram publicamente, e advertiram o povo contra a assistência aos 

nossos cultos, apesar disto eles vêm116. 

O trabalho crescia a despeito da reduzida equipe, do pouco investimento e da 

oposição católica. Em um ano, a PIB da Bahia já tinha 25 membros e 35 alunos de Escola 

Bíblica Dominical117. O plano de crescimento numérico dos batistas foi claro e todos os 

esforços da igreja da Bahia e das demais que seriam fundadas adiante eram os mesmos: 

pregação direta com ênfase no conversionismo. Tal artifício diferenciou-se de outras 

denominações, como os metodistas, por exemplo, “que organizaram escolas visando 

influenciar as futuras gerações”. Já o proselitismo batista cingiu “sua estratégia em função 

daquilo que chamaram de evangelização direta, confrontando as pessoas e exigindo delas 

uma decisão imediata”118.  

No ano seguinte, em 1884, o número de batistas crescia em Salvador, segundo o 

livro produzido pela Junta de Missões Estrangeiras que dava relatórios anuais das missões 

da instituição119. Agora os pastores pregavam entre seis e oito sermões por semana em 

seis locais diferentes da cidade. As conversas na rua e as visitas aumentaram a frequência, 

muito porque as pessoas demonstravam curiosidade em saber o que acontecia entre os 

protestantes. A igreja prosperava e a Junta de Richmond começou a ter a missão brasileira 

com novos olhares. William Bagby também. O missionário, depois de fixada a igreja, 

começou a almejar reproduzir o que foi feito em Salvador em outras cidades do país. O 

Rio de Janeiro era a principal cidade candidata. Bagby explicava que uma igreja na capital 

era muito desejada por sua equipe missionária pois “o sucesso imediato do trabalho e a 

demora na chegada de outros missionários levaram-nos a pensar na abertura de uma nova 

frente. Já desde 1882, pensavam em ampliar a missão, abrindo uma nova frente no Rio 

de Janeiro, de onde se poderia pastorear também Santa Bárbara, agora reduzida a apenas 

uma igreja”120. 

O casal Bagby, sua filha Ermine, e Mary O’Rorke, empregada de origem escocesa 

da família, chegaram ao Rio de Janeiro, então com pouco mais de 400 mil habitantes, em 

                                                
116 REILY, op. cit., p.149. 
117 A escola bíblica dominical (EBD) é uma prática muito comum entre os protestantes, 

especialmente os históricos (batistas, metodistas, presbiterianos e congregacionais). Trata-se de classes 

divididas por faixas etárias com o objetivo de se ensinar a Bíblia. Acontecem nos domingos anteriormente 

aos cultos e se tornaram a mais importante estratégia de ensino e catequese protestante. Para frequentá-la, 

assim como os cultos, não é preciso ser membro da igreja. Por isso a disparidade no dado citado.  
118 AZEVEDO, op. cit., p.190.  
119 TUPPER, op. cit., p.286.  
120 AZEVEDO, op. cit., p.194.  
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24 de julho de 1884. A família foi recebida em uma pensão de uma senhora inglesa que, 

além de oferecer um quarto, lhes franqueou uma sala de visitas para as reuniões. “Assim, 

após algumas reuniões em que Bagby pregava em inglês [pois sua família, a anfitriã e os 

outros visitantes eram anglófonos], foi constituída a 24 de agosto [de 1884], na pensão, a 

Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro”121, a segunda aberta pelos missionários batistas 

no Brasil. Logo depois, os esforços se direcionaram para Alagoas, sendo fundada em 17 

de maio de 1885 a PIB de Maceió. Albuquerque assumiu a igreja, que se iniciou com 10 

membros. Em seguida, foi a vez de Recife, fundada com seis membros fundadores em 4 

de abril de 1886. Ambas as igrejas começaram a ser pastoreadas por locais pouco 

preparados e não consagrados ao ministério ainda. Essa era uma grande preocupação de 

Taylor, que já era pastor da PIB da Bahia e supervisionava as duas novas frentes 

missionárias. Em correspondência com Richmond, o pastor alertava que “ambas as 

igrejas [Maceió e Pernambuco] vão cair se a ajuda não chegar logo. Eu não pude visitá-

los durante o ano”122. Não temos relatos de como membros ou líderes locais de tais igrejas 

enxergavam a situação das congregações. É possível que o tom alarmado da carta de 

Taylor à Richmond tenha sido exagerado para que a Junta de Richmond atentasse mais 

para as necessidades das igrejas brasileiras. De todo modo, mesmo que a situação das 

igrejas não fosse tão débil quando Taylor descreveu, é flagrante a vulnerabilidade da 

presença batista no período e o quanto as igrejas eram inteiramente dependendes da 

atuação do núcleo de missionários estrangeiros aqui instalados. 

Todos os missionários solicitavam apoio à Junta, tanto coletivamente quanto 

individualmente, pois sentiam que a demanda já era muito maior do que a mão de obra 

para realizá-la, entretanto, “o mais insistente nisto foi o dr. Taylor. Ele declarou, numa 

carta, que a evangelização do país podia ser feita melhor pelo pregador nacional do que 

pelo missionário”123. Há uma aparente contradição entre o temor de Taylor de que as 

igrejas de Maceió e Recife se enfraquecessem pois estavam entregues às mãos dos nativos 

e a aspiração de que a denominação crescesse pela operação de pregadores nacionais. Tal 

demanda retornará com muita força quatro décadas depois, também no nordeste 

brasileiro, especificamente em Recife, com o cisma chamado de Questão Radical, que 

aprofundaremos no terceiro capítulo.  

                                                
121 AZEVEDO, Israel Belo de. Coluna e firmeza da verdade: história da Primeira Igreja Batista 

do Rio de Janeiro. Vol. 1: 1884-1927. Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 1988, p.21.  
122 TUPPER, op. cit., p.830. (tradução nossa) 
123 TAYLOR, op. cit., p.85. 
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O que parece é que Taylor, nos primórdios do trabalho, já se preocupava com a 

formação de pastores locais, principalmente através de seminários e escolas de pastores. 

Para ele, os americanos seriam insuficientes para pastorear os brasileiros que se 

converteriam e os locais eram despreparados para assumir tal tarefa. Uma saída mais 

inteligente para o missionário era preparar os locais em detrimento de importar pastores 

preparados. A problema, portanto, não era que os líderes das igrejas de Maceió e Recife 

eram locais, mas que eram despreparados para tal serviço. Por diversos motivos, como a 

primazia dos trabalhos na África e na Ásia frente às missões nas Américas e o aguardo 

pela estabilização da missão no Brasil, a solicitação de investimentos para a preparação 

de pregadores locais só se tornou uma pauta para a Junta de Richmond vinte anos depois, 

quando começaram a ser formados os primeiros seminários batistas no Brasil.  

A igreja do Rio de Janeiro solicitou ajuda para se mudar da pensão para um salão 

de culto. Entretanto, a Junta de Richmond negou o pedido respondendo: “Como pode um 

homem e um pregador nativo suprir três cidades e três ou quatro estações?”124. A 

instituição desejava reforçar o Brasil a partir deste momento com novos quadros que 

pudessem, assim que preparados e experimentados, assumir os pontos de pregação que 

foram abertos e os que estariam por ser fundados. Cinco rapazes texanos tinham suas 

fichas sendo analisadas para serem enviados ao Brasil, entretanto não foram enviados por 

motivos desconhecidos. Em fevereiro de 1885, Bagby escreveu à Junta dizendo: “Meu 

coração irá saltar de alegria quando eu receber um homem para Santa Barbara, e dois para 

o Rio, com uma moça para ajudar”125.  

Mesmo ainda não recebendo tal apoio, Salomão Ginsburg, que foi peça chave no 

crescimento batista posterior, afirmou que “os batistas no Rio de Janeiro foram muito 

ativos na propagação dos seus princípios distintivos e, consequentemente, muitos dos 

convertidos de outras igrejas evangélicas foram atraídos para o rebanho batista.”126. 

Segundo os dados de movimento de membros da PIB do Rio de Janeiro, 56 pessoas 

entraram no hall de membresia por carta no período entre 1884 e 1895 enquanto 105 

pessoas foram batizadas na igreja no mesmo período. Isso quer dizer que, provavelmente 

muitas pessoas oriundas de outras igrejas evangélicas pediram transferência à PIB do Rio 

                                                
124 TUPPER, op. cit., p.380. “Estações” era a forma de se chamar os pontos de pregação fixos onde 

ainda não havia sido formada uma igreja. Os cultos nas estações, na maioria das vezes, eram realizados em 

locais públicos ou em domicílios, mas ainda não havia templo nem pastor específico para tal grupo de fiéis.  
125 TUPPER, op. cit., p.378. (tradução nossa) 
126 GINSBURG, Salomão. A missionary adventure: An Autobiography of Solomon L. Ginsburg. 

Baptist Sunday School Board: Nashville, 1921, p.27. (tradução nossa) 
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de Janeiro e suas “cartas” foram aceitas, confirmando a afirmação de Ginsburg acima.  

Em agosto de 1885, Herbert Soper, que era missionário junto aos marinheiros ingleses no 

Rio de Janeiro, foi consagrado pastor por William Bagby. Soper começou a auxiliar 

Bagby na PIB do Rio de Janeiro, mas logo foi transferido para Santa Bárbara para 

pastorear a igreja que, desde a ida dos missionários para Salvador, em 1882, ainda não 

tinha experimentado um pastorado contínuo. 

O primeiro período do trabalho batista missionário no país, de 1882 a 1886, como 

foi descrito acima, foi caracterizado pela separação da equipe missionária pela 

consolidação das quatro primeiras igrejas abertas, Salvador, Rio de Janeiro, Maceió e 

Recife. Os missionários, além de tentarem fortalecer as quatro bases de atuação e 

supervisionar as igrejas anteriormente abertas em Santa Bárbara, realizavam incursões 

aos sertões de seus respectivos estados para pregar, distribuir Bíblias e folhetos e abrir 

pequenos pontos de pregação. No geral, essa foi a atividade dos primeiros cinco anos de 

trabalho da equipe, onde o primordial era a expansão numérica das igrejas e o 

estabelecimento das casas de culto.  

Novos campos, novos missionários 

Já entre 1886 e 1900, uma nova fase de atuação batista se inaugurou. Nesse 

período, as principais mudanças são decorrentes do reforço da equipe missionária, 

principalmente com a chegada de Francisco Soren, Salomão Ginsburg, J. J. Taylor, 

Theodoro Rodrigues Teixeira, Edwin Herbert Soper e Edward Allen Puthuff, por 

exemplo. Além disso, foram iniciadas as primeiras instituições batistas de apoio às 

igrejas, todas elas abertas por iniciativas individuais ou de igrejas isoladas, nunca em 

esforço colaborativo ou associativo. Uma dessas instituições, criada por iniciativa de 

Zacarias Taylor, foi O Echo da Verdade, primeiro jornal batista brasileiro. Ele era um 

veículo das igrejas batistas do Nordeste, sendo publicado “em papel grosso e tipo largo, 

mais ou menos mensalmente. No fim do ano, encadernou 200 exemplares do Echo e os 

vendeu como livros. O Echo é simplesmente encantador. Os artigos são curtos e ainda 

atraem a atenção, ao ponto de querermos ler tudo”127. Taylor amava os impressos e achava 

que eles poderiam ser uma das principais artimanhas dos batistas para que se tornassem 

conhecidos na cena pública. De fato, a publicação de impressos foi uma das maneiras que 

a denominação utilizou para se fazer conhecida e grande parte dessa publicação foi 

originária dos escritos de Zacarias Taylor. Durante o ano de 1886, Bagby retornou aos 

                                                
127 TAYLOR, op. cit., p.77.  
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Estados Unidos pois foi acometido de febre amarela, uma doença que amedrontava muito 

os brasileiros e ainda mais os estrangeiros. Assumiu seu lugar Herbert Soper como titular 

da PIB do Rio de Janeiro e Antônio Neves de Mesquita, que já foi citado na introdução 

deste trabalho, era o auxiliar do trabalho. Em 1888, abriu-se missão em Alagoinha, na 

província de Pernambuco. Em 1889, abriu-se em Juiz de Fora e em Valença, na Bahia. 

Até 1893 a Junta já havia enviado 20 missionários ao Brasil, sem contar as esposas 

missionárias e as crianças. Esse grupo se tornou a equipe pastoral dos batistas até então, 

mas eram pouco colaborativos entre si, de forma que cada missionário gerenciava sua 

igreja ou pequena instituição. 

Em 10 de junho de 1890, Salomão Ginsburg chegou ao Brasil vindo de Portugal, 

onde estivera para aprender a língua. Ginsburg era judeu russo convertido ao cristianismo 

e ministro protestante. Viera ao Brasil para trabalhar na Igreja Evangélica Fluminense, a 

primeira igreja evangélica fundada no Rio de Janeiro, pelo pioneiro congregacional 

Robert Reid Kalley. Ginsburg afirmou em sua autobiografia que “não tinha convicções 

definidas nem ideias assentadas a respeito das denominações [...] visto como me converti 

mediante um trabalho interdenominacional”128. Nesse sentido, a chegada para apoiar a 

Igreja Evangélica Fluminense foi oportuna, pois tal igreja não carregava nenhum nome 

denominacional conhecido devido às convicções de seu fundador sobre os prejuízos do 

sectarismo religioso.  

Salomão Ginsburg afirmou que dois fatores contribuíram decisivamente para que 

se convertesse às doutrinas batistas. O primeiro foi uma discussão que entrou com 

William Bagby por causa da questão do batismo por imersão. Ambos utilizavam jornais 

como forma de pregação. Ao publicar um artigo sobre o batismo que considerava o 

biblicamente correto, Ginsburg recebeu uma “carta acrimoniosa” de Bagby que lhe 

causou furor. A partir desse momento, Ginsburg disse que passou a estudar 

“definitivamente a questão do batismo e proclamar os erros dos batistas e seus malfeitos 

em todo o mundo”129. E descreve como chegou a uma conclusão: 

Sabia que os batistas baseavam os seus argumentos na Bíblia, e que a 

Bíblia era o melhor livro para decidir esta questão, e assim foi à Bíblia 

que recorri. Não demorou muito para descobrir que a palavra ‘batismo’ 

                                                
128 GINSBURG, Salomão L. Um judeu errante no Brasil: autobiografia. 2ª edição. Rio de Janeiro: 

Casa Publicadora Batista, 1970, p. 47. 
129 Ibid, p.63.  
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no Velho Testamento significa imersão, como no caso de Naamã, que 

foi mergulhado sete vezes no rio Jordão (II Reis 5:14). Encontrei a 

palavra usada pelo grande erudito greco-hebreu, Dr. David G. 

Ginsburg, em sua tradução do Velho Testamento Grego na língua 

hebraica. Também me lembrei que na sinagoga onde meu pai às vezes 

ensinava e pregava existia um batistério no qual eu mesmo e muitos 

outros fomos imergidos muitas vezes. A questão estava então 

estabelecida130. 

Ginsburg então abandonou a igreja que já pastoreava em Recife e a denominação 

que lhe sustentava financeiramente por causa, segundo seus relatos, de uma convicção 

acerca da doutrina do batismo por imersão. O pastor então notificou a igreja batista no 

Recife que desejava ser rebatizado. Viajou à Bahia para se encontrar com o pastor batista 

responsável pois, como foi dito, nesse período, Zacarias Taylor era pastor da igreja de 

Salvador e supervisionava a igreja pernambucana. Ao chegar à capital baiana, Taylor já 

estava inteirado do assunto e preparado não só para batizá-lo, mas também para ordená-

lo como pastor batista, cerimônia que aconteceu em 19 de dezembro de 1891. Ginsburg 

foi um dos principais pastores batistas do período. Dele ou nos grupos e que ele era peça 

chave foram originadas todas as principais instituições dos batistas brasileiros, como O 

Jornal Batista, a Convenção Batista Brasileira e o Cantor Cristão. Esse último se trata de 

um hinário produzido por Ginsburg, inicialmente com dezesseis hinos num pequeno 

folheto, publicado originalmente em 1891, em Pernambuco. Tal hinário se tornou a 

principal coletânea de hinos cantados pelos batistas e se espalhou de tal forma que 

praticamente todas as igrejas batistas do Brasil entoaram suas melodias. Com o passar 

dos anos o Cantor Cristão foi sendo complementado com diversos outras canções. 

Dezesseis anos depois, por exemplo, o Cantor Cristão já apresentava trezentos hinos e 

onze músicas. Por serem ainda tão dispersos e pouco colaborativos em seus primórdios 

no Brasil, a unificação teológica e doutrinária era uma preocupação entre os pastores e 

líderes, de forma que d’O Jornal Batista, do Cantor Cristão e do material teológico para 

ensino nas Escolas Bíblicas Dominicais os batistas dependiam sua unidade. Sobre tais 

publicações estavam assentadas as características comuns a todas as igrejas batistas no 

país, de forma que ambos tomaram importância crucial para a denominação logo em seus 

princípios. No último capítulo, que trata das dissensões ocorridas no interior da 

                                                
130 GINSBURG, Um judeu errante no Brasil, p.63. 
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denominação na década de 1920, poderemos perceber a importância dessas publicações 

– que se tornaram instituições batistas – para a unificação denominacional.  

No ano de 1891 o trabalho batista ganhou outros campos no Brasil, principalmente 

pela anexação de Eurico Alfredo Nelson aos quadros denominacionais. Nelson era um 

missionário sueco que trabalhava como pregador itinerante, junto com sua família, no 

Pará. O colportor vendia Bíblias e impressos religiosos pelos rincões do estado por sua 

própria conta. Sabendo da publicação do Echo da Verdade, Nelson entrou em contato 

com a redação, chefiada por Zacarias Taylor, e pediu apoio em seu trabalho. O 

missionário americano concordou com a petição de Nelson e solicitou à Junta de 

Richmond a inserção do pregador em seus quadros. Nelson não era ordenado, de forma 

que, ao visitar Pernambuco, se encontrou com Ginsburg e W. E. Entzminger, missionário 

americano recém-chegado para pastorear a igreja recifense. Ambos combinaram uma data 

para um exame doutrinário e moral do candidato. Uma banca examinadora foi formada 

por Ginsburg e Entzminger. O judeu russo posteriormente afirmou que 

o irmão Nelson foi examinado na doutrina e julgado como homem de 

proceder correto e a igreja votou em favor de sua ordenação. Essa foi 

uma ocasião para nunca ser esquecida e um abençoado privilégio. O 

irmão Nelson foi enviado de volta ao vale do Amazonas alegremente. 

O trabalho que ele fez desde então nesse extenso campo, atesta a 

correção de nossa ação e recomendação131. (tradução nossa) 

O início da institucionalização 

Na década final do século XIX os batistas sofreram perseguições como nunca no 

Brasil. Tal período se caracterizou pelo aumento dos casos de perseguição aos batistas e 

pela capilarização de igrejas pelo território nacional. Durante tais anos, Bagby tomou uma 

pedrada na cabeça durante um batismo no mar. Taylor foi lançado em um rio. Ginsburg 

ficou dez dias preso por pregar publicamente. Perseguições se agravavam, em particular 

em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Talvez a explicação mais provável para 

os casos de perseguição religião terem aumentado se dê pela expansão da relevância dos 

batistas em relação ao mercado socio-religioso. Nessa década, os batistas receberam e 

produziram muito mais pastores e abriram pontos de pregação e igrejas em locais bastante 

estratégicos, como Manaus, Niterói e Campos, no estado Rio de Janeiro, por exemplo. A 

esse tempo os batistas já tinham igrejas em muitas capitais, como Rio de Janeiro, Natal, 

                                                
131 GINSBURG, A wandering jew in Brazil, p.101.  
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São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife, Belém e outras. Em vista 

disso, mesmo mediante a algum grau de perseguição, as missões iam de vento em popa.  

Outro evento muito importante aconteceu em 20 de junho de 1892. William 

Bagby, que então morava em Niterói e pastoreava as igrejas do Rio de Janeiro e da cidade 

onde residia, organizou em sua casa um encontro para todos os missionários batistas no 

Brasil. Todos estiveram presentes à exceção de Zacarias e Kate Taylor. Nessa reunião foi 

planejado todo o trabalho missionário, alguns pastores foram remanejados, como 

Ginsburg, que foi da Bahia para Niterói, e os novos missionários foram enviados para 

campos ainda sem ministro. Tratou-se também da abertura do trabalho no Espírito 

Santo132.  

 

Foto da primeira reunião de missionários batistas do Brasil, 1892. Sentados (da esquerda para a direita): 
Henry Soper, William Bagby e Sra. Taylor. Em pé (atrás dos sentados. Da esquerda para a direita): Sra. Soper, Sra. 

Downing, J. L Downing, Anna Bagby, Emma Morton e J. J. Taylor. Sobre o degrau (de baixo para cima): Graça 
Entzminger, W. E. Entzminger, Sra. Ginsburg e Salomão Ginsburg. Arquivo Betty Antunes de Oliveira.  

                                                
132 PEREIRA, José dos Reis. História dos Batistas no Brasil. 3ª ed. Ampliada e atualizada. JUERP: 

Rio de Janeiro, 2001, p.124. 
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A tônica que desejamos ressaltar nesse capítulo é a livre agência dos missionários 

e pastores batistas no período e os efeitos do princípio da autonomia na prática nos 

primeiros anos do trabalho batista no país. Os efeitos principais foram a proliferação de 

igrejas em cidades ainda não alcançadas pela denominação, como já falamos, a formação 

de um elite eclesiástica batista, ou seja, de um grupo com certo entendimento entre si, 

mas ainda disperso, e o princípio das instituições e organizações batistas, que atuavam de 

forma autônoma, autogerida, focadas em questões locais e com pouca capacidade de 

universalização para a denominação como um todo. Nesse sentido, os batistas começaram 

a investir na educação básica. Algumas missões criaram escolas de pequeno porte e 

creches. As mais duradouras surgiram no Rio de Janeiro, em Campos e em Belo 

Horizonte. Na Bahia foi fundada uma escola industrial que alfabetizava os operários para 

que pudessem ler, especialmente a Bíblia, sozinhos. O Colégio Americano Taylor Egídio, 

iniciado em 1898, se tornou um importante centro de educação, principalmente a partir 

de 1922, quando se transferiu para Jabaquara, bairro da cidade de São Paulo. Essa 

instituição tivera êxitos no início do século XX e tornou-se notória no meio educacional 

paulistano. Outro colégio fundado foi o Colégio Progresso Brasileiro, também em São 

Paulo, em 1902, por Ana Bagby, com 60 alunos de famílias abastadas que se interessavam 

por uma educação orientada por americanos. Em 1904 o colégio tinha 90 alunos, em 1906, 

130, e em 1907, 165. Tornou-se depois o Colégio Batista Brasileiro, e teve cursos 

superiores, convertendo-se em um pequeno polo universitário133.  

Em 1900, William Bagby pediu exoneração da Primeira Igreja Batista do Rio de 

Janeiro dando lugar a Francisco Fulgêncio Soren. Esse novo pastor era brasileiro, carioca, 

e se convertera na mesma igreja. Foi batizado em 1890 por William Bagby. Em 1894, foi 

encaminhado pelos missionários J. L. Downing e J. J. Taylor para os Estados Unidos, 

para que fizesse uma graduação. Foi para o William Jewell College, de Liberty, no 

Missouri, onde se formou como Bacharel em Artes, em 1899, aos 30 anos. Em seguida, 

foi para o Seminário de Louisville, mas não chegou a terminar o curso. Durante sete anos 

esteve nos Estados Unidos, regressando para o Brasil pouco antes de assumir a PIB do 

Rio de Janeiro. A partir de seu retorno, Soren se tornou um dos principais pastores batistas 

do Brasil, tendo atuação central em todas as grandes questões da denominação até 1933, 

                                                
133 LÈONARD, op. cit., p. 176.  
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quando faleceu. Nesse trabalho mostraremos um pouco da importância de Soren para a 

denominação, especialmente nos capítulos a seguir134. 

Bagby, na virada do século, escreveu um folheto de apresentação do campo 

missionário brasileiro às igrejas americanas chamado Brazil: its people and their 

evangelization, o qual ficou muito conhecido nas igrejas batistas do sul dos Estados 

Unidos. Obviamente, o folheto consistia num pedido de mais investimento no Brasil, e 

por isso deveria manter alguns silêncios em relação aos problemas das missões no país, 

entretanto, destacamos um fragmento que pode ilustrar bem a forma como o pastor 

enxergava o desenvolvimento do trabalho oito anos depois de ter sido iniciada a primeira 

igreja: 

No Rio de Janeiro, depois de anos de labuta e espera, estamos colhendo 

uma colheita abençoada e a perspectiva é uma de muitas promessas. 

Com um novo missionário no campo, e um homem forte para o 

pastorado da igreja [Soren na PIB do Rio de Janeiro], nossa causa deve 

progredir rapidamente nesta metrópole do Brasil. Sua população é 

agora quase 800.000 almas. As quatro denominações evangélicas em 

ação estão fazendo excelentes progressos e relatam grande e crescente 

participação religiosa nos serviços. Em São Paulo, a segunda cidade do 

Brasil em população e riqueza, e o primeiro provavelmente na educação 

e em progresso, nosso trabalho está em último começo, e com uma força 

no trabalho nesse centro podemos confiantemente procurar grandes 

resultados pela bênção de Deus. Na região em torno de Campos, na 

parte leste do estado do Rio de Janeiro, nossa causa é muito próspera. 

Quinhentos crentes batistas são encontrados agora nesse distrito, e estão 

zelosamente evangelizando nas cidades e aldeias ao redor deles. Dentro 

do norte do Brasil, três grandes centros abrem luz para as regiões sobre 

eles. Enquanto tristemente colegas de trabalho para os vastos campos 

de desolação moral e espiritual que cercam eles, ainda nossos irmãos na 

Bahia, Pernambuco, e Pará estão lutando bravamente para dar o 

conhecimento da salvação para as mentes escuras e corações desse 

vasto mundo trópico. No alto da Amazônia, Eurico Nelson está 

carregando Bíblias e folhetos e pregando o Evangelho. Enquanto ele 

viaja, Z. C. Taylor faz extensa viagens para o interior do Estado da 

                                                
134 Para conhecer um pouco mais da trajetória de Francisco F. Soren, recomenda-se BRATCHER, 

L. M. Francisco Fulgêncio Soren: intérprete de Cristo em muitas terras. Rio de Janeiro: JUERP, 1984.  
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Bahia, e chamadas estão vindo continuamente a ele para visitar outras 

cidades e aldeias distantes. Entzminger está tornando conhecida adiante 

as doutrinas da cruz no interior do Estado de Pernambuco.135 (tradução 

nossa) 

Bagby parecia ver o trabalho como frutífero e desejava pintar um quadro de 

otimismo em relação a evangelização do Brasil, visando mais recursos estadunidenses e 

esperando que outros avanços acontecessem adiante, como mostra o excerto a seguir: 

Quando, aproximadamente 20 anos atrás, começamos nossa vida 

brasileira, havia muito para dificultar e desanimar o trabalhador cristão. 

Uma tirânica Igreja Estatal dominava a terra. A intolerância e a 

perseguição nos encontraram em todos os lados. Pedras foram atiradas 

em nós e nossas vidas estavam em perigo constante. As pessoas em 

geral não eram ansiosas para ouvir nossa mensagem. Poucos leram 

nossos tratados e Evangelhos. Foi um período árduo muito trabalho e 

poucos frutos. Grandes mudanças ocorreram. A monarquia e a Igreja 

do Estado se foram e acreditamos que para sempre. Um novo dia 

amanheceu no Brasil. As pessoas agora têm vontade e até mesmo estão 

ansiosas para ouvir à pregação do Evangelho, e em quase toda parte, 

apesar de ainda sofrermos muita oposição de sacerdotes e outros 

romanistas fanáticos, nossas salas de pregação estão bem cheias várias 

vezes por semana com ouvintes sinceros. No ano passado nós relatamos 

quase trezentos batismos nas nossas vinte e três igrejas. Estas agora 

esticam em uma linha fina do Vale Amazônico a São Paulo, e de volta 

ao interior do Centro e Sul do Brasil. Este ano os indícios apontam para 

grandes resultados – muitas conversões e a edificação das igrejas136. 

(tradução nossa) 

Foi possível perceber até agora que os batistas brasileiros se espalhavam pelo 

território, estando cada vez mais difícil uma comunicação direta entre as mais distantes 

bases de trabalho.  Dois jornais existiam e estavam em funcionamento no período: O Echo 

da Verdade, publicado em Salvador, e As Boas Novas, fundado em 1894, por Salomão 

Ginsburg, em Campos dos Goytacazes. Bagby já defendia que “os brasileiros são um 

povo leitor, e a imprensa é um grande poder. Nós precisamos de um fundo publicador, 

                                                
135 BAGBY, William Buck. Brazil: its people and their evangelization. Foreign Mission Board: 

Richmond, 1900, p.6.  
136 BAGBY, op. cit., p.5.  



 

72 

 

como não há literatura batista em português, e devemos publicar o que precisamos”137. 

Essa demanda ocasionou o surgimento de alguns jornais regionais editados por batistas, 

mas nenhum deles atendia a proposta de um jornal que pudesse unificar a voz batista 

brasileira.  

Ebenézer Ferreira afirma que W.E. Entzminger, missionário no Rio de Janeiro, era 

um “diplomata”, um “homem com um tato conciliador impressionante”138. Entzminger 

conseguiu a unificação do jornalismo batista que desejava, convencendo os editores dos 

dois jornais que seria mais saudável que tais periódicos deixassem de existir em 

detrimento da criação de um jornal que uniformizasse a voz da denominação em todo o 

território nacional. Tal conquista se consolidou em 1 de janeiro de 1901, quando a 

primeira edição da publicação unificada foi lançada, sob o novo nome de O Jornal 

Baptista139.  

A primeira edição do jornal afirmava que a iniciativa teria o objetivo de 

“evangelizar os não-crentes, instruir os crentes e defender a Causa Batista, uma empresa 

publicadora tornava-se uma necessidade imperiosa. Ficou resolvido então o 

estabelecimento de a Casa Editora Batista”140. A administração da publicação d’O Jornal 

Batista e de outras publicações que haveriam de ser lançadas nos próximos anos, como 

livros e folhetos evangelísticos, foi legada à Casa Editora Batista, logo transformada em 

Casa Publicadora Batista, uma espécie de editora denominacional, sediada no Rio de 

Janeiro. Entzminger, o entusiasta do desenvolvimento das letras na denominação, recebeu 

a direção desse órgão e de sua publicação principal, O Jornal.  

O Jornal Batista foi criado em 1901, no Rio de Janeiro, a partir da doação de 

máquinas tipográficas, acervo patrimonial, papel de jornal, uma guilhotina de papel e um 

montante de dinheiro oriundos do trabalho do antigo jornal O Echo da Verdade por 

Salomão Luz Ginzburg e Zacarias Clay Taylor à W.E. Entzminger e Theodoro Rodrigues 

Teixeira141. Foi resolvido que os primeiros esforços de funcionamento do jornal seriam 

                                                
137 TUPPER, op. cit., p.287. (tradução nossa) 
138 FERREIRA, Ebenézer. História dos Batistas Fluminenses: 1881-1991. JUERP, Rio de Janeiro, 

1991, p.69. 
139 O nome “O Jornal Baptista” será disposto dessa maneira apenas nesse fragmento do trabalho. 

Depois, usaremos “O Jornal Batista” tanto pela adequação à regra ortográfica atual da língua portuguesa 

quanto por respeito ao nome atual da publicação, que ainda está em atividade. As outras citações que não 

estiverem adaptadas a nova regra ortográfica também serão adequadas sem prejuízos a compreensão das 

mesmas.  
140 CRABTREE, A. R. História dos Batistas no Brasil: até o ano de 1906. Casa Publicadora 

Batista: Rio de Janeiro, 1962, pág. 191 
141 Editorial. O Jornal Batista - Edição 02, Domingo 11.01.2015 
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sustentados por pedidos de ajudas nas congregações. O jornal começou a funcionar nos 

fundos do terreno na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, à época na Rua Sant’ana 

nº 25, no centro da cidade.  

Em meados de 1903, a “meia água”, edificação simples composta por uma metade 

de uma casa comum, em que funcionava a redação do jornal já não suportava mais a 

demanda de produção. Foi decidido que a sede seria transferida para junto dos escritórios 

da Casa Publicadora Presbiteriana, na Rua São José. Um ano depois, novamente o jornal 

careceu de mais espaço, se transferindo agora para um compartimento em um prédio da 

Rua da Quitanda, todos esses no centro do Rio de Janeiro. Em julho de 1905, após uma 

viagem aos Estados Unidos, Entzminger importou uma máquina tipográfica, a qual 

passou a servir o jornal, de forma que os serviços de impressão não foram mais 

terceirizados a partir desta data. A primeira edição d’O Jornal Batista confeccionada por 

esse maquinário foi publicada, pela oficina da Casa Editora Batista, em 15 de julho de 

1906.142  

Respondendo a uma das mais básicas preocupações da denominação, que é o rigor 

doutrinário dos fiéis, O Jornal Batista se tornou uma fonte importante para os batistas já 

no início da década de 1910, também porque era editado por renomados quadros da 

denominação e porque conseguia atingir locais mais distantes do centro político e 

econômico do Brasil, como Manaus e o sertão nordestino, locais onde talvez os livros não 

chegassem com tanta facilidade. No primeiro ano, 1901, O Jornal Batista lançava edições 

todos os dias 10, 20 e 30 do mês, com quatro páginas. Já em 1902, a publicação virou um 

semanário. No ano seguinte, retornou ao modelo de publicação a cada dez dias, mas a 

partir de então com oito páginas por edição. Ao longo dos anos seguintes, O Jornal foi 

expandindo seu tamanho por edição e se adequando ao modelo semanário, sob o qual se 

mantém até hoje.  

                                                
142 CRABTREE, A. R. História dos Batistas no Brasil: até o ano de 1906. Casa Publicadora 

Batista, Rio de Janeiro, 1962. 
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A primeira sede d'O Jornal e seus fundadores143 

Podemos perceber que O Jornal Batista se constituiu como um instrumento de 

uniformização da denominação batista no Brasil. Os líderes desse grupo consideravam o 

crescimento denominacional uma prova de que estavam no caminho certo, de obediência 

a Deus. Entretanto, esse crescimento deveria ser acompanhado de um rigor doutrinário e 

eclesiástico. O medo de uma expansão desordenada das igrejas pelo território nacional 

contribuiu para a criação de algumas instituições, como O Jornal Batista e a Casa 

Publicadora Batista, em 1901, visando a formação de uma denominação unificado no 

Brasil.  

Outras instituições foram criadas para diminuir o efeito do isolamento entre as 

igrejas criado tanto pelas distâncias quanto pela doutrina batista da autonomia local da 

igreja, tratada na introdução deste trabalho. Essas instituições foram basicamente 

organizações de igrejas específicas para cooperação mútua. Tais associações eram a 

União Batista Leão do Norte (1901); a União Batista Paulistana (1904); a União Batista 

Alagoana (1906); a Convenção Batista do Vale do Amazonas (1906); a Associação 

Batista Fluminense (1907) e a Convenção Batista do Distrito Federal (1908). Surgiram 

também sociedades missionárias estaduais: Bahia (1898); Distrito Federal (1904); Vitória 

(1904); Recife (1906). A primeira dessas instituições, na verdade, foi a União das Igrejas 

                                                
143 CRABTREE, A. R. História dos Batistas no Brasil: até o ano de 1906. Casa Publicadora 

Batista, Rio de Janeiro, 1962. 



 

75 

 

em Cristo do Sul do Brasil, fundada na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, em 

1894. Porém, pelo pouco sucesso que tal instituição teve em seu trabalho, logo caiu no 

ostracismo.  

Embora houvesse muitos avanços, os batistas sofriam resistências internas e 

externas. O ano de 1903 foi emblemático nesse sentido. Na região de Campos, no estado 

do Rio de Janeiro, vivia um polemista batista chamado Antônio Ferreira Campos. O 

escritor polemizava pelo Boas Novas com católicos e aspercionistas144. Em certa feita, 

entrou em celeuma com o presbiteriano Álvaro Reis, um dos mais exponenciais pastores 

brasileiros no período, de forma que toda a denominação batista ficou comprometida 

pelas palavras de Antônio Campos. Como líder oficial da missão e pastor decano dos 

batistas brasileiros, Bagby teve de escrever uma justificativa afirmando não endossar a 

linguagem de Antônio Campos em relação ao ministro presbiteriano.  

Campos preferiu, vendo a mobilização em torno do debate, desistir da discussão 

com os presbiterianos. Bagby, então, escreveu uma carta a Campos o elogiando pela 

atitude, mas essa foi extraviada a Nova Iorque e nunca chegou às mãos do destinatário. 

Simultaneamente, o missionário americano escreveu ao Puritano, jornal presbiteriano, 

pedindo que desconsiderasse as notas de Campos. O jornal publicou a carta de Bagby 

antes que chegasse o bilhete extraviado às mãos de Campos. Esse último, vendo a situação 

e se sentido desprestigiado, rompeu relações com os missionários batistas e fundou uma 

organização de igrejas independente, cujo nome seria União Batista Fluminense, com as 

igrejas ligadas a Missão Campista: Campos, São Fidélis, Guandu, Ernesto Machado, 

Macaé e Paciência. Antônio Campos queria livrar a igreja dos missionários estrangeiros. 

Sua associação proibiria a atuação de não-nacionais. O grupo de Antônio Campos passou 

a se reunir na igreja da Rua Formosa e os outros foram se reunir, liderados pelo 

missionário Dunstan, então pastor da igreja de Campos, na casa do Sr. Julião Guedes 

Pereira, na Serraria da Coroa. Reagindo a isso, os pastores W. E. Entzminger, F. F. Soren, 

Florentino Rodrigues da Silva, W. B. Bagby, A. B. Deter, Herman Gartner, José Nigro e 

Alberto Lafayette e Dunstan fizeram publicar pelo jornal O Monitor Campista, no mês 

de abril de 1903, uma Declaração e Protesto contra a reintegração de A. F. Campos ao 

ministério em qualquer tempo e em qualquer parte do mundo como empregado da missão. 

                                                
144 O aspercionismo é a prática do batismo cristão realizado pela aspersão de água na cabeça do 

fiel, ao contrário do imersionismo, do qual os batistas são partidários, que diz respeito a imersão total do 

batizando em água. 
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A cisão foi desfeita no dia 7 de dezembro de 1903, quando as exclusões foram anuladas 

pela igreja. A igreja de Campos convidou novamente Dunstan ao ministério, o qual 

prontamente aceitou. Horácio de Souza disse sobre o acontecimento: “Vários membros 

deixaram a denominação: Antônio Melo, pouco depois faleceu e o ex-pastor A. Campos 

foi para São Pulo e lá se fez católico"145. Segundo Léonard várias querelas entre pastores 

batistas aconteceram a partir de 1885. Não foram poucos os casos de divisões causados 

pelo, segundo ele, sistema eclesiástico congregacionalista, que permitia muito movimento 

entre as igrejas e seus pastores146. 

As resistências externas foram muitas, como já falado acima. Muitos dos pastores 

citados sofreram perseguições religiosas diretas ou indiretas sobre si ou suas igrejas. O 

mais “excitado desses batistas ‘dramáticos’ era o Rev. Salomão Ginsburg, que provocou 

muitas vezes a perseguição contra ele movida”147. O caso de perseguição mais midiático 

de Ginsburg foi a grande controvérsia pública nos jornais pernambucanos entre ele e o 

Frei Celestino de Padovani, que criou a “Liga contra os protestantes”, em Pernambuco. 

A atividade desse grupo era queimar Bíblias protestantes em praça pública, impedir 

cerimônias e cultos protestantes, o que aconteceu em algumas oportunidades, e promover 

o antiprotestantismo na capital pernambucana. Ambos os lados cederam e o assunto foi 

sendo amenizado com o decorrer do ano de 1903.  

Entretanto, Ginsburg foi o grande idealizador de uma instituição que unificasse 

todos os batistas sob a mesma coordenação no território nacional. Os batistas já tinham 

convenções estaduais bem estabelecidas, sociedades missionárias, seminários de 

formação de pastores, hinários, escolas, igrejas na maioria dos estados no Brasil e não 

tinham ainda uma coordenação geral. A exceção das publicações, todas as instituições 

elencadas nesse capítulo tinham caráter local e não conseguiam ter abrangência nacional.  

Talvez tal caracerística tenha se dado pelos princípios da autonomia do indivíduo e, 

principalmente, pela autonomia da igreja local. Ginsburg desejava que todas as igrejas 

cooperassem de acordo com as suas possibilidades para que, unindo os esforços, outros 

campos missionários fossem abertos no Brasil e no mundo. Esse também era um desejo 

de William Bagby, que pensava a organização denominacional  

                                                
145 FERREIRA, op. cit., p.74. 
146 LÉONARD, op. cit., p.167. 
147 LÉONARD, op. cit., p. 368.  
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como fizeram as outras denominações, à medida que as igrejas iam 

surgindo foram organizando a estrutura eclesiástica nacional, em torno 

de juntas executivas setoriais, mantida a independência de cada igreja 

local, segundo o princípio batista. O esforço cooperativo visava apoiar 

as igrejas locais em duas tarefas básicas: a captação e o treinamento de 

membros. Este apoio se restringiu praticamente a duas estratégias: a 

manutenção de um programa de publicações (livros, jornais, revistas, 

Bíblias e hinários) e a instituição de um programa de formação de 

líderes (através de estabelecimentos regulares de ensino, como 

seminários e institutos) 148. 

 Tal instituição se concretizou em 1907, com a fundação da Convenção Batista 

Brasileira, que será o tema do próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
148 AZEVEDO, A celebração, p.195. 
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CAPÍTULO 2 – A movimentação no eixo: a centralização batista 

O planejamento da centralização 

O capítulo que se inicia aqui terá por objetivo descrever a instituição que foi criada 

para centralizar os esforços batistas que se espalharam pelo Brasil no ultimo quartel do 

século XIX e nos primeiros anos do século XX, a Convenção Batista Brasileira. Tal 

instituição se tornou o cérebro das convenções estaduais, algumas delas precedentes à 

organização nacional, as quais, por sua vez, coordenavam as igrejas locais. Além disso, 

o capítulo dará enfoque à formação de um grupo de pastores que, além de liderarem suas 

igrejas, se tornaram oficiais denominacionais, também conhecidos pela categoria 

“homens da denominação”.  

A fundação da CBB não significou apenas uma institucionalização de um 

movimento religioso. Tampouco trata-se apenas de um sistema de gestão de uma seita. A 

criação da Convenção foi um movimento na teologia batista, de forma que novas 

concepções de governo de igrejas, sistemas eclesiásticos e da função de cada comunidade 

local precisaram ser formadas. Além disso, e principalmente, foi um impulso em direção 

à autonomia e à identidade batista brasileira, tanto em relação aos batistas americanos, 

que iniciaram os trabalhos no Brasil, quanto ao sistema religioso brasileiro, de forma que 

“constitui, portanto, o primeiro passo maior na nacionalização dos batistas brasileiros e 

na busca de uma verdadeira autonomia como denominação nacional”149. 

Como dito anteriormente, nos primeiros anos do século XX contavam os batistas 

com certa infraestrutura. Já havia igrejas abertas em todas as regiões do país, escolas 

primárias, um seminário e algumas publicações. O trabalho já não era apenas uma missão 

como outrora e era visto como um empreendimento fixo e bem estabelecido. Uma prova 

desse status da denominação no Brasil é o fato de que ela se fez representada no primeiro 

congresso da Aliança Batista Universal150, realizado em Londres, entre 11 e 18 de julho 

de 1905. Salomão Ginsburg e Zacarias Taylor foram os representantes dos batistas 

brasileiros. Taylor escreveu sobre a reunião que  

o Reverendo Salomão L. Ginsburg, que se achava presente, levantou-

se falando do progresso batista no Brasil e cantou em português o hino 

Haverá Chuvas de Bênçãos. Neste ponto todo o auditório cantou com 

                                                
149 REILY, op. cit., p.178.  
150 Logo depois tornou-se Aliança Batista Mundial, como ainda é chamada. 
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ele encerrando-se a sessão inaugural, que não obstante ter durado quatro 

horas, os assistentes sentiram-se presos desde o princípio até o fim151.  

O Jornal Batista noticiou as atividades do Congresso nas edições de 15 e 30 de 

agosto de 1905. Segundo a matéria do dia 30, John Clifford152, “sobejamente conhecido 

em todo o mundo protestante”153, foi eleito o primeiro presidente da instituição. Além 

dele, foram eleitos 25 vice-presidentes, dentre os quais Zacarias Taylor, missionário no 

Brasil.  

É possível perceber que a denominação batista no Brasil crescia internamente e já 

atraía a atenção de batistas estrangeiros. Os primeiros vinte e cinco anos de trabalho foram 

dedicados ao crescimento numérico e ao alargamento geográfico dos pontos de pregação 

e igrejas. Em matéria escrita em 1907, no Foreign Mission Journal, publicação mensal 

sobre os campos missionários sustentados pela Junta de Missões Estrangeiras da 

Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, Zacarias Taylor afirmou que os “relatórios 

mostram cerca de 100 igrejas e 5000 membros em todo Brasil”154 (tradução nossa). 

Ademais, nos primeiros anos do século XX, as convenções estaduais já se coordenavam 

e gerenciavam as igrejas, dando certo suporte a algumas atividades comuns entre igrejas 

locais e à cooperação mútua regional. Entretanto, como Mesquita afirma, os batistas já 

haviam identificado a carência de uma instituição que coordenasse os programas 

evangelístico e educacional em nível nacional e internacional, um órgão que reunisse as 

aspirações esparsas das mais distantes igrejas de forma que todas se sentissem incluídas. 

Em suas próprias palavras, o historiador declarou que “na maior parte dos campos 

missionários daquela época, ou missões como eram chamados, já haviam organizações 

vazadas nos moldes das nossas convenções atuais, mas faltava-lhes a amplitude do 

programa das de hoje, limitando-se aos problemas locais”155. 

As principais fontes sobre o surgimento da CBB156 citam Arthur Berriah Deter, 

missionário oriundo do Missouri, Estados Unidos, como o idealizador da Convenção nos 

moldes em que foi fundada. Deter chegou ao Brasil em meados de 1901 enviado pela 

Junta de Richmond, a fim de ajudar William Bagby no campo paulista. Tal estado era 

                                                
151 AMARAL, Othon Ávila. Marcos Batistas Pioneiros. Mesquita: Edição do autor, 2001, p. 168.  
152 John Clifford (1836-1923) foi um ministro batista inglês muito conhecido por sua atuação 

política na Grã-Bretanha em favor da educação denominacional. Foi presidente da Aliança Batista Mundial 

entre 1905 e 1911 e teve grande fama entre evangélicos no período.  
153 O Jornal Batista. Rio de Janeiro: 30 de agosto de 1905, p. 4. 
154 Foreign Mission Journal, Richmond: setembro de 1907, p. 81. 
155 MESQUITA, op. cit., p. 19. 
156 PEREIRA, 2001, p. 141-2; MESQUITA, op. cit., p. 20. 
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visto como um território ainda pouco explorado e que possuía um grande potencial de 

evangelização, já que a sua população figurava entre as maiores do país e sua economia 

se mostrava pujante e próspera. Além disso, os protestantes viam com bons olhos regiões 

que abrigavam colônias de imigrantes, como era o caso do estado de São Paulo. Helen 

Bagby, filha do casal pioneiro, à época com três anos de idade, afirmou posteriormente 

que “em julho de 1901, chegou a São Paulo o casal A. B. Deter, trazendo rara energia e 

entusiasmo. Aprendeu a língua sem demora e, depois de cinco meses, mudou-se para 

Campinas, onde achou uma nova igreja”157. Deter se tornou um nome influente nos 

círculos batistas nacionais rapidamente. Conta-se que a ideia de uma convenção nacional 

surgiu em uma conversa entre Entzminger, então editor d’O Jornal Batista, e Deter. O 

primeiro imaginava uma organização que reunisse os missionários, como houvera em 

1892158, enquanto o segundo preferia uma instituição que agrupasse todos os esforços 

batistas brasileiros. A discordância entre os dois missionários impediu que o projeto se 

desenvolvesse nos anos seguintes. Os fatores decisivos para a efetivação do plano foram 

o adoecimento e o retorno aos Estados Unidos de Entzminger, que foi substituído por 

Deter na direção da Casa Publicadora Batista e na edição do jornal. Deter se encontrou 

com Ginsburg e Taylor, até que este último sugeriu a criação de uma convenção de 

batistas brasileiros.  

Uma convenção nesses moldes já havia sido esboçada em 1894, no Rio de Janeiro. 

O próprio Salomão Ginsburg havia apresentado a ideia de ser criada uma associação de 

igrejas batistas brasileiras, entretanto, não foi possível realizá-la nas dimensões que o 

missionário imaginava. O que foi viável no momento foi iniciar “uma pequena 

Convenção de igrejas do Rio, Estado do Rio e Estado de Minas”159. A organização foi 

chamada de Associação Batista do Sul do Brasil (ou Associação Evangélica Batista) e 

passou a funcionar como “um corpo jurídico nominal”160 que daria suporte para as novas 

propriedades que estavam sendo adquiridas em nome da denominação. Francisco de 

Miranda Pinto, um dos maiores expoentes leigos batistas no período, então presidente da 

Associação, em assembleia extraordinária, em 27 de junho de 1935, indicou que  

                                                
157 HARRISON, Helen Bagby. Os Bagby do Brasil: uma contribuição para o estudo dos primórdios 

batistas em terras brasileiras. Rio de Janeiro: JUERP, 1987, p. 64. 
158 PEREIRA, op. cit., p. 141. 
159 PEREIRA, op. cit., p. 141.  
160 HARRISON, op. cit., p. 57.  
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a ideia de sua organização nasceu na necessidade de se assegurar às 

igrejas que estavam sendo organizadas a aquisição de casas, por doação 

ou compra, onde pudessem ter os seus cultos. A Denominação Batista 

no Brasil estava lançando os seus fundamentos em um meio que 

oferecia grandes dificuldades que precisavam ser contornadas. A 

Associação foi a entidade civil adequada aos fins [...] A Associação 

vem resolvendo diversos problemas para as igrejas como questões de 

foro, cobrança de impostos e infrações de posturas municipais e 

contribuindo de várias maneiras para a Causa Batista161. 

Cinco anos depois de sua fundação, em 1899, William Bagby escreveu sobre o 

funcionamento da entidade: 

Em agosto de 1894162, as seis igrejas nacionais de nossa fé no sul do 

Brasil mandaram mensageiros, que se reuniram no Rio de Janeiro e 

organizaram a primeira associação batista do Brasil. Isto é um passo 

para a frente e será forte fator no desenvolvimento das igrejas brasileiras 

na direção da manutenção própria. Nós ansiosamente esperamos o dia 

quando as nossas igrejas vivam só de sustento próprio e constantemente 

trabalhamos para esse fim, procurando impressionar os nossos irmãos 

(os convertidos) quanto à grande importância dessa posição e quanto 

valerá para a futura evangelização do país163.  

No mesmo ano, na publicação dos balanços anuais das missões sustentadas pela 

Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, foi noticiado um trecho sobre a 

Associação que dizia:  

Associação Batista do Sul do Brasil — Esta Associação das nossas 

igrejas reuniram-se com a igreja do Rio de Janeiro em julho e tiveram 

sessão proveitosa e prazerosa. As discussões foram escriturais, 

minuciosas e com um espírito muito fraterno. Muitos batismos foram 

relatados pelas igrejas. Uma igreja foi organizada e uma igreja 

construída durante o ano164. (tradução nossa) 

                                                
161 CRABTREE, op. cit., p. 103. 
162 A maioria dos relatos atribui a fundação da Associação a 11 de dezembro de 1894.  
163 HARRISON, op. cit., p. 57. 
164 ANNUAL of the Southern Baptist Convention: containing the proceedings of the forty-fourth 

session, fifty-fourth year. Atlanta: The Franklin Printing and Publishing Company, 1899, p. XXVI.   
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Dessa forma, a Associação Batista serviu para fins jurídicos e de registro oficial 

das propriedades denominacionais, mas pouco colaborou com a agenda, comunicação, 

gestão e planejamento da denominação. Talvez por isso haja poucas informações 

disponíveis sobre os membros e atividades da instituição, na medida em que se tratava de 

uma comissão jurídica encarregada de administrar as propriedades e fundos batistas. Nem 

mesmo A. R. Crabtree, um dos primeiros historiadores dos batistas brasileiros, 

escrevendo em 1937, pode coletar mais informações sobre a Associação. Sobre isso, o 

escritor afirmou  

não podemos precisar os nomes dos fundadores, mas sabemos do 

preambulo dos Estatutos da Associação, publicados em 1906, que os 

irmãos William B. Bagby, William E. Entzminger, Arthur B. Deter, F. 

de Miranda Pinto, Libeurn C. Irvine, Alberto L. Dunstan, Francisco F. 

Soren e Salomão L. Ginsburg eram os membros da Associação naquela 

data165. 

A. B. Deter fazia parte da Associação em 1906, quando escreveu aos responsáveis 

da Junta de Missões Estrangeiras dos Estados Unidos sobre o desenvolvimento da 

denominação no Brasil, dizendo que “este ano tem sido para nós um ano de transição de 

governo estrangeiro para governo doméstico”166. A Associação cumpria seu papel e as 

convenções estaduais estavam gerenciando as igrejas, mas o missionário desejava a 

criação de uma instituição de unificação da agenda batista brasileira de forma que o 

protagonismo nas decisões e atividades batistas passasse dos missionários estrangeiros 

para os líderes nativos. E nesse mesmo ano já havia convencido os principais líderes da 

denominação à época de que uma nova convenção se fazia necessária. Zacarias Taylor, 

da Bahia, Salomão Ginsburg, de Pernambuco, e William Bagby, de São Paulo, 

comungavam da mesma ideia. A exceção era Francisco Fulgêncio Soren, pastor da PIB 

do Rio de Janeiro, que não concordou alegando o mesmo argumento de Entzminger, que 

a convenção deveria ser de missionários e não de batistas brasileiros. Segundo Mesquita, 

Soren só foi convencido pois Deter enviou correspondências para pastores de todas as 

regiões do Brasil convencendo-os da ideia e pedindo que repassassem a proposta ao pastor 

carioca167.  

                                                
165 CRABTREE, op. cit., p. 103.  
166 MESQUITA, op. cit., p. 20. 
167 MESQUITA, op. cit., p. 20. 
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As distâncias e a escassez de recursos financeiros tornaram-se obstáculos a uma 

reunião de líderes e pastores de todo o país, já que cada participante deveria custear suas 

despesas, embora a sede tenha se proposto a fornecer hospedagem gratuita e os 

transportes dentro da cidade de Salvador168. A capital baiana foi escolhida como sede pois 

era o centro do trabalho batista no Brasil até o momento, era a matriz clerical do país e 

era mais acessível tanto aos que vinham do norte quanto do sul. A preparação para a 

assembleia foi extensa, acontecendo também reuniões regionais que filtrassem os 

assuntos pertinentes a reunião nacional, de forma que pautas locais ou de pouca relevância 

não tomassem espaço na agenda do evento169. As expectativas para o encontro eram 

grandes e mobilizavam toda comunidade batista brasileira. William Bagby escreveu, 

como pioneiro da evangelização batista no Brasil, ao Foreign Mission Journal, um relato 

sobre os anseios dos missionários quanto à reunião: 

Nós estamos ansiosos para um grande e excelente encontro na Bahia 

neste mês. Esperamos que reunamos forças e organizemos o trabalho 

espalhado por todo Brasil. Temos uma nobre equipe de missionários 

nesse país (o que escreve, certamente, de fora), e Deus está 

graciosamente abençoando seu trabalho. Não conheço nenhum ruído 

entre eles170. (tradução nossa) 

A efetivação da Convenção Batista Brasileira 

A primeira assembleia da Convenção Batista Brasileira foi aberta em 22 de junho 

de 1907, no prédio da Primeira Igreja Batista da Bahia. A chamada foi feita contendo 43 

representantes de 39 igrejas. Os estados representados foram Alagoas, Amazonas, Bahia. 

Distrito Federal (então Rio de Janeiro), Espírito Santo, Estado do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Paraíba, Piauí e São Paulo171. 

                                                
168 FOREIGN MISSION JOURNAL. Richmond, Virgínia: Foreign Mission Board, Southern 

Baptist Convention, v. 59, set. 1907. Mensal. p. 81. 
169 MESQUITA, op. cit., p. 25.  
170 FOREIGN MISSION JOURNAL. Richmond, Virgínia: Foreign Mission Board, Southern 

Baptist Convention, v. 58, ago. 1907. Mensal. p. 53. 
171 AMARAL, op. cit., p. 172.  
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Delegados da Primeira Convenção172. 

Durante os trabalhos, foi eleita a primeira diretoria da organização. Escolhida por 

unanimidade, foi composta por Francisco Soren, do Distrito Federal, como presidente; 

Joaquim F. Lessa, do Estado do Rio, como 1º Vice-Presidente; João Borges da Rocha, de 

Recife, como 2º Vice-Presidente; Theodoro Rodrigues Teixeira, do Distrito Federal, 

como 1°  Secretário; M. Sampaio, da Bahia, como 2º Secretário e Zacarias Taylor, da 

Bahia, como Tesoureiro. Pode-se perceber que a tendência de nacionalização da liderança 

batista foi levada em conta na eleição da primeira diretoria, na qual apenas o tesoureiro 

não era brasileiro. Com certeza a tesouraria era um seção muito importante da instituição, 

especialmente pois os batistas ainda não dispunham de muitos recursos financeiros no 

período e precisavam ser austeros em relação as finanças denominacionais, mas já 

podemos perceber certa tendência de nacionalização da liderança.  

Além disso, a assembleia aprovou a Constituição Provisória da Convenção das 

Igrejas Batistas do Brasil. Selecionaremos alguns dos pontos mais relevantes do 

documento para a presente pesquisa. Em primeiro lugar, a Constituição afirma que a 

função da organização que estava sendo criada era “unir todas as forças batistas do Brasil 

em uma organização nacional maior, para o desenvolvimento e eficácia da pregação do 

                                                
172 FOREIGN MISSION JOURNAL. Richmond, Virgínia: Foreign Mission Board, Southern 

Baptist Convention, v. 59, set. 1907. Mensal. p. 80. 
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Evangelho de Jesus Cristo”173, ou seja, se tratava claramente de uma instituição para 

gestão e aproximação dos esforços evangelísticos da denominação.  

A participação das igrejas na Convenção estava condicionada à contribuição 

financeira com a instituição, que, de acordo com a contribuição, poderia receber um ou 

mais delegados da contribuinte na assembleia anual:  

Art. 3º - A Convenção compõe-se de irmãos que contribuam, ou que 

sejam enviados por corporações que contribuam para a manutenção do 

trabalho regular da Convenção, na proporção de um mensageiro por 

cada 50$000 entregues ao tesoureiro da junta sob direção da 

Convenção, durante cada ano financeiro próximo findo; e também se 

compõe de mensageiros de cada organização missionária geral, 

composta de igrejas batistas da mesma fé e ordem174. 

Pode-se perceber que a Convenção já criava os limites de cada igreja local, no 

texto chamadas de “corporações, nas decisões institucionais, embora tenha sido 

claramente expresso que a organização tomaria todas as suas resoluções “respeitando-se 

a soberania das igrejas e igualdade de direitos umas para com as outras”175. A existência 

da Convenção e os limites de cada comunidade e representante nas deliberações gerais 

não poderia ferir o princípio fundamental batista da liberdade do indivíduo e da igreja 

local, como exposto na primeira parte deste trabalho. Inclusive as instituições batistas 

missionárias, como Juntas e entidades ligadas diretamente às igrejas locais ou às 

convenções estaduais, chamadas pelo termo “organizações missionárias gerais”, 

poderiam enviar representantes para as assembleias da CBB.  

A Convenção elegeu dois grupos de representantes que foram decisivos no 

prosseguimento da reunião e na divisão de cargos e responsabilidades. A primeira 

comissão era chamada de Comissão de Programa, formada por William Bagby, Salomão 

Ginsburg, Arthur Deter e Zacarias Taylor, os articuladores da instituição. Tal 

representação era responsável por gerir os prosseguimentos e o desenvolvimento da 

reunião, ou seja, se tratava de um comitê organizador da assembleia, uma mesa diretora. 

Além dessa, foi escolhida a Comissão de Indicações, ou Comissão Central, que analisava 

                                                
173 Art. 1º. Actas da 1ª reunião da Convenção Baptista Brasileira, 1907. APUD REILY, op. cit., p. 

178. 
174 Actas da 1ª reunião da Convenção Baptista Brasileira, 1907. APUD REILY, op. cit., p. 178 
175 Art. 2º. Actas da 1ª reunião da Convenção Baptista Brasileira, 1907. APUD REILY, op. cit., p. 

178 
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os nomes indicados para cada cargo segundo as qualificações, perfil e habilidades de cada 

candidato, formada por William Bagby, Zacarias Taylor, Salomão Ginsburg, Theodoro 

Rodrigues Teixeira176 e Daniel Frank Crosland177. Tal comitê fazia uma triagem dos 

candidatos ao cargo, indicando ou excluindo concorrentes do pleito por questões de perfil 

e enquadramento institucional. De certa forma, já podemos localizar, através da atuação 

dessa comissão, uma sobreposição da centralização ao princípio democrático batista, no 

sentido de que os candidatos não poderiam livremente concorrer a determinados cargos 

sem que seus nomes passassem pela aprovação da Comissão de Indicações.  

Segundo Mesquita, foi enviado a Afonso Pena, então presidente da República, um 

telegrama contento a seguinte mensagem: "A primeira Convenção Batista Brasileira, 

comemorando o 25º aniversário da entrada dos primeiros evangelizadores no território 

nacional, felicita a nação em V. Ex., fazendo votos a Deus pela prosperidade e grandeza 

do Brasil, (aa) Bagby e Taylor"178. Não se tem relato de resposta, entretanto, tal atitude 

por parte dos líderes denominacionais no momento pode caracterizar um desejo de 

aproximação da instituição às autoridades republicanas, ainda mais que os batistas foram 

entusiastas da instauração do regime republicano no Brasil por julgarem que as 

democracias republicanas favoreciam a liberdade religiosa, valor fundamental dos 

batistas. Talvez por essa tentativa de manter boas relações com autoridades civis que 

Mesquita também tenha relatado que a primeira Convenção tenha tido boa receptividade 

e assiduidade:  

Pelas atas que temos, e informações vindas de várias fontes, a 

Convenção foi honrada com a presença de representantes das classes 

armadas, do país, altas autoridades civis, institutos de ensino, etc., ao 

mesmo tempo que o povo em geral saudava com a sua presença a 

grande companhia batista.179 

                                                
176 Theodoro Rodrigues Teixeira (1871-1950) foi um dos leigos mais influentes das primeiras 

décadas dos batistas no Brasil. Foi por várias décadas secretário de redação d’O Jornal Batista, onde 
assinava uma famosa coluna intitulada “Perguntas e Respostas”, onde TRT, como assinava no jornal, 

dialogava com os leitores e respondia questionamentos enviados ao jornal sobre a Bíblia. Foi diácono da 

Primeira Igreja do Rio de Janeiro e membro fundador da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. 
177 Missionário oriundo da Carolina do Sul, enviado ao Brasil pela Junta de Richmond em 1905. 

Crosland passou os cinco primeiros anos de seu ministério no Brasil servindo no Rio de Janeiro. Depois de 

1911, foi enviado para Minas Gerais e Goiás. Fundou diversas igrejas em cidades do interior mineiro e 

goiano, além de ter assumido cargos denominacionais. Faleceu Daniel Crosland em Belo Horizonte, no dia 

28 de dezembro de 1947, com 76 anos de idade. 
178 MESQUITA, op. cit., p. 25 
179 MESQUITA, op. cit., p. 26. 
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Notícias sobre a Convenção Batista Brasileira foram veiculadas em algumas 

publicações, tanto denominacionais quanto seculares. O Foreign Mission Journal 

noticiou que a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira 

presentearam a nova instituição com caixas de bíblias e tratados. Além disso, o jornal 

publicou a recepção dos batistas brasileiros a doação enviada pelo secretário da Junta de 

Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos de quatrocentos 

mil dólares, valor esse recebido na reunião convencional e exposto “para o deleite de 

todos”180. 

O Jornal Batista, que foi usado como veículo de campanha para a realização da 

Convenção, acompanhou todo o processo dos trabalhos da assembleia e as repercussões 

da reunião na denominação. Em 4 de julho de 1907, Theodoro Rodrigues Teixeira 

escreveu longa coluna sobre o evento, dando um panorama das atividades, das discussões, 

das diretrizes e decisões tomadas na assembleia. Segundo o cronista, a Convenção havia 

sido bem-sucedida pois  

o resultado desta 1ª Convenção foi além da expectativa de todos. 

Sentiu-se que o Espírito do Senhor estava sobre nós, e apareceu-nos 

pela primeira vez, como nunca antes, como é que as igrejas batistas 

independentes e soberanas, segundo os preceitos da Escritura, se unem 

e cooperam na difusão do Evangelho de Jesus Cristo, em obediência ao 

Mestre que disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a 

criatura. O regime democrático batista é o regime por excelência porque 

é o regime divino181. Sem uma alta corte, sem uma cabeça visível, sem 

uma corporação que legisle sobre as igrejas batistas, os batistas se unem 

nas empresas mais estupendas, como sejam missões, colégios, 

hospitais, etc. É assim que são governados cinco milhões de batistas nos 

Estados Unidos, quase meio milhão na Inglaterra, etc. Assim em todo o 

mundo, assim estamos fazendo aqui. Os batistas se reúnem e combinam 

operar juntos, por isso se chamam convenções: convenções distritais, 

convenções estaduais, convenções nacionais, etc.182   

                                                
180 FOREIGN MISSION JOURNAL. Richmond, Virgínia: Foreign Mission Board, Southern 

Baptist Convention, v. 59, set. 1907. Mensal. p. 81. 
181 Dessa afirmação de Theodoro Rodrigues Teixeira foi tirado o título da dissertação, pois o autor 

considerava o regime democrático das igrejas batistas uma forma de se organizar as igrejas oriunda 

diretamente de Deus e, portanto, efetiva, pura e replicável.  
182 O Jornal Batista. Rio de Janeiro: 27 de junho de 1905, p. 2. 
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A convicção de que a Convenção estava sendo fundada sob as bases democráticas 

da tradição batista enchia os participantes de esperança de que a instituição prosperaria. 

Para os fundadores, tal eclesiologia – ou seja, a forma de se gerir uma instituição religiosa 

– não se tratava apenas de uma escolha fundamentada em noções e sistemas humanos ou 

sociais de organização, mas em princípios divinos, orientados por Deus. A eleição 

democrática da liderança não representava apenas a participação dos votantes e dos 

representantes na escolha dos diretores, mas também a eliminação de um sistema clerical 

ou hierárquico que, segundo os batistas do período, era nocivo à autonomia do indivíduo, 

das instituições e igrejas locais, e, portanto, contrário ao “regime divino”. Além disso, 

seguindo a tradição, os batistas brasileiros consideravam as experiências americana e 

inglesa de democracia institucional bem-sucedidas, as quais poderiam ser plenamente 

replicáveis no Brasil.  

Assim também enxergaram as instituições batistas americanas sobre a fundação 

da CBB, que publicaram relatos e notícias em suas publicações. O Foreign Mission 

Journal publicou, em setembro de 1907, uma crônica escrita por Zacarias Taylor sobre a 

assembleia realizada. O missionário descreveu as atividades da Convenção e considerou-

se satisfeito pelas resoluções. Abaixo destacaremos um excerto do texto: 

Nossa primeira Convenção Batista Brasileira foi um glorioso sucesso. 

Todos os missionários e todas as missionárias estiveram presentes, a 

não ser cinco [...]. Enviamos telegramas a vocês e ao Presidente do 

Brasil. Sua resposta chegou do Kentucky (Mayfield) dois dias depois. 

Foram feitos convites a todas as autoridades civis e militares, a diretores 

de escolas etc. O Governador recebeu bem a comissão enviada a ele. 

[...] Todos os jornais da cidade publicaram o processo da Convenção. 

Multidões se reuniram nos encontros e uma velha Bahia foi despertada 

como nunca antes [...] Nós adotamos a Constituição da Convenção 

Batista do Sul dos Estados Unidos provisoriamente, a ser alterada para 

se adequar o espírito de uma nova causa e uma nova terra. Não houve 

um voto negativo ou uma nota baixa durante a Convenção183. (tradução 

nossa) 

Muito além de ser concebida como um instrumento de uma denominação para seu 

crescimento numérico e simbólico ou de uma gerência administrativa das igrejas, o trecho 

                                                
183 FOREIGN MISSION JOURNAL. Richmond, Virgínia: Foreign Mission Board, Southern 

Baptist Convention, v. 59, set. 1907. Mensal. p. 80-81. 
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acima nos mostra que a Convenção Batista Brasileira também foi concebida para ser a 

corporação principal de relação dos batistas com o Estado e com a sociedade civil. 

Podemos perceber tal característica da instituição tanto quando envia saudações ao 

presidente do Brasil, chefe de Estado em posse no momento, quanto pela repercussão da 

criação da CBB nos jornais.  

No anuário de 1908 da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, o qual 

tratava sobre as atividades do ano anterior, foi exposto outro comentário sobre a fundação 

da CBB. O tom do texto é otimista quanto aos avanços no ano e quanto a nova instituição 

fundada no Brasil, que gerenciaria todos os trabalhos batistas em funcionamento até 

então. O relatório afirma que  

a organização da Convenção Batista Brasileira em junho passado indica 

o movimento para a frente da nossa causa nessa terra. Os batistas 

brasileiros estão começando a perceber que têm uma dívida de amor às 

multidões não evangelizadas em seu próprio e outros países da América 

do Sul, e sob a sábia liderança de nossos missionários, eles estão 

buscando por cultura, consagração e organização se equipar para as 

grandes tarefas que estão diante deles. A Faculdade Batista do Rio de 

Janeiro teve um começo esperançoso. Nossa Editora está provando ser 

uma agência evangelística mais potente. As escolas da missão foram 

bem atendidas e estão crescendo em favor popular. Muitas novas 

estações foram abertas e muitas novas igrejas organizadas. Mil e oitenta 

e sete batismos foram relatados no ano184. (tradução nossa) 

Como se tratava de um resumo das atividades batistas no Brasil em 1907, muito 

provavelmente tal comentário fazia parte de um relatório enviado pelos missionários no 

Brasil à Junta de Richmond. Afirmamos isso pois Harvey Harold Muirhead, missionário 

americano chegado no mesmo ano, escreveu um texto sobre suas primeiras impressões 

ao chegar no Brasil. O texto começa declarando que “o irmão Ginsburg insiste que eu 

adicione a esse relatório algumas de minhas primeiras impressões”185 (tradução nossa), 

ou seja, quem coordenava o dossiê era Salomão Ginsburg, missionário no Brasil. Apesar 

de ser uma publicação da Southern Baptist Convention, possivelmente as informações 

eram todas vindas dos missionários no Brasil e sofriam poucos ajustes ao chegarem aos 

                                                
184 ANNUAL OF THE SOUTHERN BAPTIST CONVENTION - 1908: containing the proceedings 

of the fifty-third session sixty-third year and the reports of the boards of the convention general 

denominational statistics and list of active pastors. Nashville: Marshall & Bruce Co., 1908, p.70. 
185 ANNUAL OF THE SOUTHERN BAPTIST CONVENTION, op. cit., p. 96.  
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publicadores americanos, o que pode implicar em algumas imprecisões em relação à 

veracidade dos números, fatos, silêncios e discursos da publicação sobre o trabalho batista 

no Brasil, muito embora seja uma ótima fonte para a pesquisa. Além disso, tal atitude por 

parte dos batistas americanos quanto às informações veiculadas em suas próprias 

publicações pode sugerir uma confiança em relação aos brasileiros quanto ao que 

acontecia na missão no Brasil.  

 

Grupo Geral da 1ª Convenção B. Brasileira. Bahia, 1907, onde nasceram as Juntas de Mis. Nac. e Estr.            

Arquivo Betty Antunes de Oliveira, Curitiba, Paraná 

O design da CBB: as juntas setoriais 

A partir de agora trataremos das subdivisões institucionais as quais a Convenção 

Batista Brasileira foi submetida logo em sua fundação, durante a assembleia de 1907. 

Concordamos com Antônio Neves de Mesquita quando escreveu que “a vida da 

Convenção poderá melhor ser vista através das suas várias juntas”186, na medida em que 

as Juntas foram os braços organizacionais da instituição e a forma que a entidade se 

relacionou com suas bases. De certa forma, o esqueleto institucional da denominação foi 

lançado na primeira assembleia e pouco foi alterado depois. Inclusive as Juntas, que, 

                                                
186 MESQUITA, op. cit., p.26.  
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exceto por mudanças nos nomes ou na aglutinação de uma a outra, passaram apenas por 

transformações suaves com o passar do tempo. Por exemplo, em 1937, trinta anos após a 

fundação da CBB, Mesquita afirmou que “a Constituição adotada é a mesma, com ligeiras 

emendas, que a prudência e experiência mandaram fazer. As organizações geradas na 

Convenção ainda operam mais ou menos nos mesmos moldes”187. 

A Convenção foi fundada com seis juntas, que logo se tornaram cinco por 

aglutinação. As juntas iniciais foram: Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões 

Estrangeiras, Junta de Mocidade Batista, Junta de Escolas Dominicais, Junta de Educação 

e Seminário e Junta da Casa Publicadora. Cada uma dessas juntas era responsável por 

gerenciar uma parte do trabalho batista e traze-lo à tutela da CBB, que a partir de então 

coordenaria todas as iniciativas batistas antes dispersas e autônomas. Como percebemos 

no capítulo anterior, o princípio da autonomia do indivíduo e da igreja local colaboraram 

para que diversos tipos de empreendimentos iniciados por membros de igrejas batistas ou 

pelas próprias igrejas fossem abertos em nome dos batistas no geral, como denominação, 

mas com pouco potencial de generalização ou de expansão. Durante os primeiros vinte e 

cinco anos de presença batista no Brasil esse foi o padrão de atuação. A título de exemplo, 

diversos jornais haviam sido fundados para serem porta vozes das igrejas batistas, 

entretanto nenhum deles tinha abrangência nacional nem apoio generalizado. Eram 

publicações locais muito restritas as regiões onde haviam sido abertas.  

Com a fundação da CBB, uma nova categoria entra em cena em relação ao grupo 

religioso batista: a “denominação”. Agora institucionalizados, com uma organização 

central na qual, pelo menos teoricamente, todos poderiam participar da tomada das 

decisões e acessar os mais distantes rincões do território nacional, os batistas poderiam 

ver-se como um corpo um pouco mais coeso em suas atividades, até então espalhadas e 

pouco coordenadas entre si e, por isso, a narrativa da existência de uma “denominação”, 

ou seja, de uma comunidade harmônica e em sintonia, teria mais permeabilidade. Entra 

em cena nesse período também a categoria “homem da denominação”, que se tratava do 

pastor ou obreiro que dedicava sua atuação para o crescimento da denominação, que tinha 

cargos nas instituições e era delas representante. O imperativo dos “homens da 

denominação” e de suas instituições era levar todas as igrejas e membros a cooperar com 

a CBB e com suas juntas para que os batistas pudessem trabalhar em unidade. Nesse 

                                                
187 MESQUITA, op. cit., p.26. 
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sentido, a palavra de ordem não era mais a autonomia ou a liberdade do indivíduo e das 

igrejas, mas a centralização em torno da Convenção.  

Os “homens da denominação” não eram chamados assim à toa. Eram sempre 

homens. Embora outras denominações protestantes, especialmente pentecostais, fossem 

mais rigorosas quanto à participação feminina nos cultos, os batistas eram uma facção 

religiosa muito segregadora em relação ao gênero de seus membros e onde cada gênero 

poderia atuar188. Homens podiam alcançar certas posições e certos ofícios que as mulheres 

não poderiam. Um desses, e talvez o mais importante dentro da isonomia de relações 

batista, era o do pastorado. E os “homens da denominação”, via de regra, eram pastores. 

Além disso, essa categoria sempre era aplicada a alguém que possuía confiança tanto da 

liderança da CBB quanto da Southern Baptist Convention, no geral pastores americanos. 

Os brasileiros que se tornaram “homens da denominação” no período, como Francisco 

Soren e Antônio Neves de Mesquita, haviam estudado nos Estados Unidos em instituições 

da SBC, de forma que gozavam de certo prestígio frente aos americanos e, por 

consequência, aos brasileiros. Entretanto, nem todos os missionários estadunidenses 

residentes no Brasil eram considerados assim. Aqueles que não se dedicaram aos cargos 

denominacionais, não se inseriram nas campanhas e causas da CBB e que não 

frequentaram as assembleias anuais, por exemplo, não foram vistos dessa maneira. 

Portanto, em linhas gerais, os “homens da denominação” eram pastores americanos ou 

intimamente ligados as instituições batistas americanos, muito engajados com as 

atividades da CBB e que tivessem credibilidade para terem cargos denominaconais.  

Se tomarmos em perspectiva a história da denominação batista até 1907 em 

relação ao eixo deste trabalho, a saber o antagonismo entre a autonomia e a centralização 

na mentalidade e nas práticas batistas, podemos perceber que a fundação da CBB gerou 

um movimento em tal eixo. Quando da chegada dos primeiros missionários no Brasil, a 

partir de 1881, e o crescimento paulatino das igrejas e das primeiras instituições, a tônica 

do momento era o discurso da liberdade do indivíduo, da autonomia do cristão e da 

soberania da consciência. Nessa direção as primeiras igrejas foram formadas, segundo as 

ambições e os interesses de seus fundadores, tomando suas próprias decisões e agindo 

segundo o curso de seus anseios. Assim também aconteceu com as primeiras instituições 

e os primeiros jornais. Inclusive a focalização na autonomia era interessante no momento 

                                                
188 Cf. ARAUJO, João Pedro Gonçalves. Histórias, tradições e pensamentos batistas. As mulheres 

estejam caladas. Fonte Editorial: São Paulo, 2015, p.15-51. 
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pois geraria um sentimento nos convertidos de urgência na pregação e evangelização do 

país. Era preciso que se formasse o arquétipo do indivíduo batista ativo, que produzisse 

para a causa, que tivesse a iniciativa de assumir sua fé em um contexto hostil ao diferente. 

A autonomia e a proatividade individual e institucional eram vantajosas para um 

movimento tão incipiente e sem bases como os batistas eram no momento. Além disso, 

tal discurso, que enfatizava a competência da alma no relacionamento com Deus, era um 

apelo muito efetivo aos que viam a hierarquia clerical católica como um entrave a uma 

espiritualidade mais direta e sem mediadores. Nesse sentido, a liberdade individual era 

muito eficiente para o discurso batista.  

Os poucos esforços de cooperação e colaboração que existiam se davam em torno 

do relacionamento pessoal que os missionários tinham entre si. No entanto, não havia 

uma instituição que fizesse tal cooperação funcionar por bases jurídicas, protocolares e 

institucionais. Por essa perspectiva, a fundação da Convenção Batista Brasileira, nos 

moldes em que ela foi pensada e desenhada, foi um evento único na história da 

denominação, pois as decisões e as deliberações de toda uma diversidade de igrejas, que 

antes eram desconectadas e dispersas – e conduzidas segundo o conselho de seus líderes 

– agora passariam a ser tomadas por uma direção unificada e especializada. Além disso, 

as igrejas, que antes deveriam coordenar todas as suas áreas de funcionamento (como 

educação, mocidade, cultos, produção de material litúrgico, entre outras), com a 

concessão voluntária dessas atividades às Juntas, agora apenas receberiam tais materiais 

e direcionamentos convencionais e colocariam em prática com a membresia. A produção 

de muita atividades antes realizadas pelas igrejas agora seria delegada para a Convenção.  

Houve, portanto, um deslocamento do princípio da autonomia para a necessidade 

da cooperação e da centralização dos entes autônomos que pouco colaboravam entre si. 

Se pensarmos por tal perspectiva, podemos sugerir um postulado teórico baseado no caso 

concreto disposto acima, a saber o da mudança que o valor da liberdade sofreu a partir da 

necessidade de uma instituição como a CBB: em alguns casos, valores podem ser 

impactados pelo contexto histórico-social. Na experiência batista, o valor da autonomia, 

princípio formativo da denominação, foi severamente afetado pela carência de uma 

gerência denominacional, materializada na CBB. Isso não significou a derrocada ou o 

esquecimento do valor liberal da tradição batista brasileira, mas impôs ao princípio novas 

formas de ser aplicado de forma prática aos fiéis. A partir da CBB, as definições de 

liberdade para o grupo tiveram de se adaptar a existência e a atuação de uma instituição 



 

94 

 

centralizadora. Portanto, em termos teóricos, mesmo os valores mais pétreos e 

fundamentais podem sofrer interferências causadas pelas conjunturas social, filosófica, 

teológica, moral, econômica, política ou histórica.  

A primeira das subdivisões da Convenção a ser criada foi a que se dedicaria à 

evangelização no território brasileiro, primeiro chamada de Junta de Evangelização 

Nacional e depois de Junta de Missões Nacionais189. Foi eleita uma Comissão de Missões 

Nacionais, composta por Salomão Ginsburg, Joaquim Lessa, A. B. Deter, E. A. Nelson e 

E. A. Jackson. Tal comissão produziu um relatório e uma proposta na Convenção de 1907 

que dizia: 

Não podemos ficar estacionários. Como denominação temos que 

avançar, porém avançar com método, em ordem e acima de tudo, 

unidos. [...] Para realizar o alto desideratum que nos está proposto, isto 

é, conquistar o Brasil para Cristo, a comissão apresenta à convenção as 

sugestões seguintes que devidamente estudadas devem ser adotadas. A 

organização de uma Junta de Missões Nacionais com sede na Bahia, 

que, de acordo com a convenção, desenvolva a evangelização pátria, 

tendo para isto os poderes e meios necessários desde já190. 

 A atenção à evangelização nacional era a preocupação primordial dos batistas 

desde a chegada dos primeiros missionários. Não era de se esperar diferente, pois, embora 

a denominação estivesse criando instituições mais sólidas e consistentes, o trabalho ainda 

tinha intenções missionários e seu esforço principal era conversionista. Segundo 

Mendonça, a proselitismo protestante brasileiro “sempre foi tríplice avivalista, polêmico 

e moralista. O padrão avivalista tem por objetivo a conversão do indivíduo, o polêmico 

convencê-lo da verdade do protestantismo ante ao catolicismo e o moralista mostra e 

inculca os padrões de conduta diferenciadores da nova religião”191. A pregação era o 

motor de todas as outras atividades e, portanto, deveria ter um papel destacado na agenda 

da denominação. Além disso, segundo o parecer, era preciso evangelizar “com método”, 

ou seja, coordenados por um plano estratégico – e não de forma indiscriminada e arbitrária 

como era feito. Mais ainda, os batistas precisavam ser “unidos” em seu intento 

evangelizatório, pois as atividades nesse sentido, até então, haviam sido desassociadas.  

                                                
189 MEIN, David. O que Deus tem feito. Rio de Janeiro: JUERP, 1982, p.262.  
190 MESQUITA, op. cit., p.37. 
191 MENDONÇA, op. cit., p.207.  
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A sede da Junta foi estabelecida em Campos, estado do Rio de Janeiro, pois o 

secretário correspondente eleito foi o pastor Joaquim Lessa, missionário nativo da cidade 

do norte fluminense. Segundo Othon Ávila Amaral, Bagby gostaria de levantar uma 

quantia inicial para esta Junta. Propôs, então, logo nas primeiras sessões da assembleia 

em Salvador, uma multa de 5$000 destinada a Missões Nacionais para quem chegasse 

atrasado nas sessões. Segundo o historiador, na sessão seguinte nenhum representante se 

atrasou. Ainda assim, Bagby sugeriu que todos doassem a mesma quantia da multa para 

a Junta “para evitar que dissessem que eles não queriam contribuir para Missões 

Nacionais. E assim foi feito levantando-se a importância de 125$000, a primeira oferta 

na história da Junta de Missões Nacionais”192. Além disso, o pioneiro deu um parecer 

afirmando que a CBB deveria recomendar às igrejas adotar um sistema de contribuições 

a favor da Junta, que, segundo ele, “sem o qual é impossível realizar os planos da mesma, 

isto é, a evangelização da pátria brasileira”193. A partir desse parecer, O Jornal Batista 

noticiou que a CBB “também resolveu recomendar às igrejas para que tirem mensalmente 

uma coleta para missões nacionais”194. 

A Junta começou os trabalhos em 1908, logo após a Assembleia que se realizou 

no Rio de Janeiro, com o envio de missionários ao Acre. Crispiniano Silva foi enviado 

com apoio financeiro de 168 mil réis mensais195 da Convenção. O jornal Estado do Acre 

relatou a chegada do missionário com bastante simpatia:  

É sempre para nós cumprimento de dever informar o público sobre 

qualquer iniciativa útil e de largas consequências sobre o trabalho e 

espírito. É sempre motivo de entusiasmo nesta casa, noticiarmos 

qualquer movimento de progresso em nosso território, referindo-nos a 

qualquer empresa ou doutrinamento que nesse sentido guie o espírito 

do povo acreano. Em Parangaba, seringal, sob a direção do Cel. Arnaldo 

Machado Vieira, há muito que a religião protestante tem seus adeptos 

fervorosos, tal a faculdade que esse nosso amigo dá ao seu pessoal, para 

que cada um siga os ditames da sua consciência. É por isso que ali os 

cultos têm franco desenvolvimento, uma vez baseados na ordem, nos 

sãos princípios. A 14 de março próximo passado Crispiniano Silva 

instalava um templo, com grande concorrência, efetuando nessa ocasião 

                                                
192 AMARAL, op. cit., p.179.  
193 AMARAL, op. cit., p.180.  
194 O Jornal Batista. Rio de Janeiro: 27 de junho de 1905, p. 2. 
195 MEIN, op. cit., p.262.  
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muitos batismos. O templo está levantado a três dias de distância dos 

rios Iacó e Acre196. 

Também na Convenção de 1907, na sexta sessão, foi organizada a Junta de 

Missões Estrangeiras, com o objetivo de mandar missionários para o Chile. Lá havia um 

trabalho de pregação estadunidense chamado Missão da Aliança, que, Segundo Mesquita, 

baseando-se nas atas, já havia batizado mais de 900 pessoas, dentre elas pessoas que se 

diziam batistas e não tinham igreja batista para congregar197. Segundo Othon Ávila 

Amaral, tais batizados eram possíveis batistas alemães e seus descendentes instalados no 

Chile. Quem fez contato com esse grupo foi Carlos Roth, missionário alemão enviado 

pela Sociedade Missionária Germânica de Filadélfia, EUA. Após o contato, o missionário 

pediu apoio a Bagby, que leu um relato das atividades no Chile na Comissão de Missões 

Estrangeiras na Convenção de 1907 e citou “uma carta recebida [h]a pouco”, a qual, de 

acordo com Amaral, havia sido enviada por Roth198. O Foreing Mission Journal de 

setembro de 1907 também citou a correspondência e as consequências institucionais de 

tal contato:  

O irmão Bagby leu a carta mandada pelos oitocentos199 batistas no 

Chile, solicitando serem organizados em igrejas batistas regulares, e 

informações e fatos foram expostos sobre Portugal, as quais levaram à 

formação de uma Junta de Missões Estrangeiras com sede em 

Pernambuco para gerenciar o envio do evangelho a esses países200. 

David Mein afirma que dentre os 900 congregantes da Missão da Aliança, alguns 

se diziam batistas e não se sentiam mais confortáveis em manter a comunhão com a igreja 

que comungavam. Existia conflitos entre muitos desse grupo e o trabalho que os batizou 

a Missão da Aliança. Mein também conta que Bagby, ao estreitar os laços com esse 

pequeno grupo, recebeu uma carta que pedindo socorro aos brasileiros para os chilenos 

“se libertarem d’uma agremiação [a Missão da Aliança] à qual conscientemente não 

poderiam mais pertencer”201. Em resposta a essa solicitação, foi proposto e aprovado na 

Convenção de 1907 o envio de Bagby para visitar o Chile e acompanhar de perto os 

                                                
196 MESQUITA, op. cit., p.39. 
197 MESQUITA, op. cit., p.40. 
198 AMARAL, op. cit., p.183.  
199 Os números de quantos comungantes no geral e quantos desses eram batistas são imprecisos e 

de difícil verificação. Não sabemos quanto eram realmente e temos poucos relatos ou documentos que 

possamos conferir. 
200 FOREIGN MISSION JOURNAL. Richmond, Virgínia: Foreign Mission Board, Southern 

Baptist Convention, v. 59, set. 1907. Mensal. p. 81. 
201 MEIN, op. cit., p.256.  
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batistas que lá residiam. O missionário viajou à república andina e auxiliou os locais na 

fundação da União Batista Chilena, em 26 de abril de 1908. A instituição foi logo entregue 

à direção dos nacionais, muito embora, segundo correspondência de William MacDonald, 

missionário batista americano no Chile, os chilenos quisessem “eleger-me presidente, 

porém eu me opus a isso, visto desejar que a União ficasse inteiramente nas mãos dos 

nacionais”202. Pouco tempo depois da fundação já haviam cerca de 500 batistas e uma 

dezena de igrejas. Para apoiar o crescimento da denominação no Chile, os batistas 

brasileiros adotaram financeiramente dois pastores (Antônio Valdívia, chileno, e William 

MacDonald, estadunidense) no Chile que lideravam a União, de forma que os batistas 

chilenos puderam desligar-se da instituição interdenominacional que os acolhia, Missão 

da Aliança, e tornaram-se um trabalho autônomo ligado apenas financeiramente à CBB a 

partir de 1908203. 

Como foi dito acima, além da missão chilena, os batistas brasileiros, através da 

Junta de Missões Estrangeiras, enviaram apoio a Portugal. De modo semelhante ao 

procedimento em relação ao Chile, a Junta enviou Zacarias Taylor para o Porto, em 

Portugal, em 2 de novembro de 1908. Taylor foi visitar uma igreja que perdera seu pastor, 

“Sr. Young”, inglês, que voltara à sua terra natal por motivo de enfermidade. Taylor 

ajuntou os membros conquistados durante o trabalho de Young, batizou por imersão dez 

pessoas204, e organizou uma igreja, chamada de Primeira Igreja Batista do Porto, em 27 

de dezembro de 1908. Deixaram cuidando da igreja Jerônimo Teixeira de Souza, 

missionário brasileiro205. 

A terceira junta formada na Convenção de 1907 foi a Junta de Educação e 

Seminário. A organização foi fundada com três ramificações internas: a Junta 

Administrativa do Colégio e Seminário, a Junta de Educação, ambas nascidas na 

Convenção de 1907, e a Sociedade Educadora, que foi fundada posteriormente. A 

primeira seria a superintendente do funcionamento dos colégios e seminários batistas 

existentes e a entidade que planejaria os que seriam abertos. A segunda, Junta de 

Educação, seria responsável pelos programas de educação bíblico-teológica nas igrejas. 

Já a terceira, a Sociedade Educadora Batista do Brasil, “de difícil função, pretendia alistar 

todos os crentes por meio de contribuições mensais a fim de ajudar na educação dos filhos 

                                                
202 O Jornal Batista. Rio de Janeiro: 28 de maio de 1908, p.5.  
203 MEIN, op. cit., p.265.  
204 MEIN, op. cit., p.266. 
205 MESQUITA, op. cit., p.44. 
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dos crentes, além de outras particularidades do seu programa”206. A Sociedade foi 

integrada a CBB após a assembleia de 1908. As outras duas juntas relacionadas à 

educação passariam a ser subdiretorias da mesma Sociedade. Para tal intento, Mesquita 

afirma que “durante o resto do ano de 1908 foi feita grande propaganda a favor da 

Sociedade Educadora pelo presidente Dr. F. F. Soren, conseguindo-se o arrolamento de 

vários sócios contribuintes cujos fundos eram aplicados no auxílio a seminaristas”207.  

A ideia de criar uma instituição de arrecadação de fundos para créditos estudantis 

de jovens em escolas e seminários batistas parecia uma saída interessante para a 

denominação no período, já que as recém-criadas instituições não possuíam muitos 

recursos e o pouco de recursos que tinham já estava sendo destinado a outros fins, como 

a evangelização direta. Entretanto, Mesquita afirma que a iniciativa não prosperou. O 

historiador não se preocupa nem em explicar o fracasso da organização: 

Com as poucas linhas que aí ficam, damos por findas as atividades da 

Junta de Educação e Sociedade Educadora. Poderíamos nos períodos 

seguintes traçar aqui e ali a sua fraca atuação, procurando reagir contra 

os elementos que lhe minavam a existência, mas parece que isto será 

perfeitamente dispensável, uma vez que nenhum papel relevante elas 

tiveram depois do período em que nasceram208. 

Embora a Sociedade Educadora não tenha progredido, a Junta de Educação e Seminário 

registrou grandes avanços no período. A área educacional foi um problema a ser resolvido 

pelos batistas, pois muitos projetos haviam sido frustrados e muitas discussões 

aconteceram na Convenção de 1907 por esse motivo. Foi eleita uma comissão 

especializada no assunto para dar parecer sobre os trabalhos desenvolvidos até então na 

área educacional. A comissão foi formada por “João W. Shepard, W. Canadá, D. L. 

Hamilton e W. B. Bagby, exatamente os que tinham nos últimos anos estado à frente da 

educação, menos o Dr. Bagby que se tinha dedicado especialmente à evangelização”209. 

Foram acrescidos a esse grupo O. P. Maddox, A. B. Deter e Zacarias Taylor.  

Os batistas até a Convenção de 1907 possuíam um seminário de formação de 

pastores, sediado em Recife, chamado Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. 

A Comissão sugeriu que os batistas careciam de um seminário no sudeste brasileiro. 

                                                
206 MESQUITA, op. cit., p.45. 
207 MESQUITA, op. cit., p.46. 
208 MESQUITA, op. cit., p.47. 
209 MESQUITA, op. cit., p.27.  
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Nesse movimento, J. W. Shepard, pastor e professor do seminário recifense, se mudou 

para o Rio de Janeiro com sua família para abrir um colégio e um seminário batista na 

cidade. A estratégia do missionário foi fazer campanhas nas igrejas e n’O Jornal Batista 

para arrecadação de fundos. Mesquita conta que os objetivos de Shepard estavam bem 

estabelecidos no sentido de  

estabelecer uma academia e um Seminário Teológico no Rio de Janeiro. 

Cuidar de fortalecer os colégios nos diversos estados. Obter recursos, 

tanto de fontes nacionais como estrangeiras, para a fundação de uma 

grande academia-seminário no Rio de Janeiro. Para fortalecer os 

colégios nos diversos estados, como também para fundar escolas nas 

diversas localidades das igrejas210. 

Em 5 de março de 1908 foi fundado o colégio no Rio de Janeiro, chamado de 

Collegio Baptista Americano Brazileiro, em uma casa alugada no Largo da Segunda 

Feira, no bairro da Tijuca, pois “não possuíam os batistas, naquela época, um palmo de 

terra onde fundassem a instituição”211. Diversas instituições anunciaram a inauguração 

do colégio, começando pel’O Jornal Batista, que, em 2 de abril de 1908 publicou o 

discurso de inauguração da entidade, proferido por Luiz Frederico Sauerbronn Carpenter, 

notório jurista, professor de direito e fundador da Faculdade de Direito da atual 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

O periódico O Século também publicou uma notícia sobre o início das atividades 

do colégio afirmando que tal instituição seria um dos “efeitos de nossas relações com o 

grande povo da América do Norte” e o colégio seguiria “os moldes americanos, que 

sobrepõem a prática ao classicismo e à teoria”212. Para as elites do centro-sul do Brasil, a 

presença protestante seria interessante pois poderia ser uma forma de educar seus filhos 

aos moldes americanos e europeus diferentemente da educação católica oferecida no 

período, a qual sofria influências da antiga tradição educacional jesuítica. Portanto, a 

existência de um crescente mercado educacional protestante nas capitais do centro-sul 

contribuiu para uma maior tolerância da população em relação as denominações 

evangélicas no período213. A ideia de muitos missionários americanos no período em 

relação ao proselitismo protestante era de usar o sistema educacional como um 

                                                
210 MESQUITA, op. cit., p.28.  
211 MESQUITA, op. cit., p.28. 
212 O Século. Rio de Janeiro: 29 de janeiro de 1908, p.1. 
213 CAVALCANTI, H. B. O Projeto Missionário Protestante no Brasil do Século 19: Comparando 

a Experiência Presbiteriana e Batista. Revista de Estudos da Religião, São Paulo, v. 4, p.61-93, 2001, p.83.  
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mecanismo de pregação protestante eficaz e cm mais garantias de resposta do que os 

modelos de pregação tradicionais. No próximo capítulo discutiremos mais sobre como a 

percepção sobre tal assunto foi uma das pautas principais de rebelião dos batistas 

brasileiros em relação aos missionários americanos no país.  

O jornal O Escudeiro Batista, editado pela missão batista em Campos dos 

Goytacazes, em maio de 1909, publicou uma defesa apresentada por W. Canadá na 

reunião da Associação Batista Fluminense, que demonstrava a importância do colégio 

fundado no Rio de Janeiro para a denominação e anunciava a criação de uma ala de 

formação de professores normalistas na instituição. Segundo ele, o colégio, a partir de 

então ofereceria “um curso especial de pedagogia, que tem por fim principal preparar 

àqueles que queiram dedicar-se ao trabalho de ensinar pelos métodos melhores e mais 

bem aceitos empregados geralmente na educação moderna”214. Canadá conclui que a 

missão deveria enviar seus jovens para estudar no Rio de Janeiro pois “o evangelho 

forçosamente leva consigo a necessidade de ensino que por sua vez torna necessário as 

escolas, porém não pode haver escolas sem professores, nem professores sem preparo”215. 

Além dos jornais batistas, outros periódicos publicaram anúncios do colégio batista do 

Rio de Janeiro, como O Puritano216, jornal presbiteriano, a Gazeta de Notícias217 e o 

Correio da Manhã218, ambos não confessionais.  

Logo depois, a Junta de Educação e Seminário inaugurou o Seminário Teológico 

Batista do Sul do Brasil, em 15 de março de 1908, no Rio de Janeiro. As esperanças eram 

que o seminário “seria a instituição padronadora de tôdas as instituições dos batistas no 

Brasil”219, no sentido de que ele seria a entidade formadora das lideranças que guiariam 

os batistas nos anos subsequentes. O Seminário do Rio de Janeiro, ou Seminário do Sul, 

como ficou conhecido na denominação, tornou-se a principal instituição de formação de 

pastores batistas e a central de produção teológica batista no país em poucos anos. A 

existência e o crescimento do seminário estimularam o envio de mais missionários 

americanos para o Brasil e produziram mais ministros que assumiram novas frentes de 

pregação batistas.  

                                                
214 O Escudeiro Batista. Campos dos Goytacazes: maio de 1909, p.2 
215 O Escudeiro Batista. Campos dos Goytacazes: maio de 1909, p.2 
216 O Puritano. Rio de Janeiro: 3 de setembro de 1908, p.4 
217 Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro: 30 de janeiro de 1908, p.4. 
218 Correio da Manhã. Rio de Janeiro: 3 de março de 1909, p.8.  
219 MESQUITA, op. cit., p.31.  
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No mesmo ano foi aberta uma escola batista em Vitória, no Espírito Santo, por 

iniciativa do casal missionário local, Alice e Loren Reno. A escola começou como uma 

classe literária na própria residência dos missionários, a qual tinha o objetivo de infundir 

hábitos de leitura em pessoas de origem mais humilde que muitas vezes não tinham acesso 

a tal costume. Entretanto, a iniciativa teve crescimento rápido em seu número de 

frequentadores, de forma que foram criados um curso primário, um jardim de infância e 

um curso de inglês no mesmo local. Tal colégio, somado aos colégios batistas de 

Salvador, do Rio de Janeiro, de Recife e de São Paulo, e mais os seminários do Norte do 

Brasil (em Recife) e do Sul do Brasil, (no Rio de Janeiro) formaram o sistema educacional 

batista do período, totalmente gerenciado pela Junta de Educação e Seminário.  

A Junta seguinte foi a Junta da Casa Publicadora. Tal nome foi designado para a 

seção na primeira assembleia da CBB. A partir da segunda, em 1908, a organização se 

tornou Junta de Publicações. A missão da junta seria organizar o sistema editorial da 

denominação, gerir o funcionamento dos jornais e dos serviços gráficos e coordenar as 

publicações e a distribuição das obras literárias batistas pelas igrejas. O Jornal Batista 

passou a ser submetido a diretoria dessa junta, que, logo em seu ano de fundação 

aumentou o número de páginas do jornal de quatro para oito e seu preço de assinatura de 

5$ para 8$.  

A Junta de Publicações passou por um período de instabilidade institucional pois 

seu trabalho era muito correlato aos ofícios da Junta de Educação, que tinha outra diretoria 

e outros funcionários. Muitas vezes ambas realizavam as mesmas atividades sem uma 

definição de quem era a responsável pelo programa editorial e educacional da 

denominação. Além disso, a Junta de Publicações sofreu trocas muito frequentes em seus 

cargos diretores. O diretor d’O Jornal Batista no período da fundação da Junta, A. B. 

Deter, saiu logo após o fim da Convenção de 1907 pois retornou ao seu país natal. 

Contrariando as expectativas, William Enztminger, antigo diretor d’O Jornal, retornou 

dos Estados Unidos depois de se recuperar de uma enfermidade em agosto de 1907, 

motivo que o tinha levado a deixar o Brasil. Ao retornar e encontrar seu antigo cargo 

ocupado, Entzminger dividiu suas antigas atribuições com o então atual diretor, Alberto 

Dunstan. Dunstan ficou com a parte comercial e Entzminger com a redacional de todos 

os periódicos e publicações batistas. Entretanto, Dunstan só ocupou o cargo até novembro 

de 1907. 
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Na terceira assembleia da CBB, realizada em 1909, em Recife, O Jornal Batista 

foi elevado ao status de publicação oficial da Convenção. O periódico seria o veículo de 

divulgação das posições, determinações e agenda batistas de todo o Brasil. Além disso, o 

preço da assinatura anual foi baixado para 6$, “tendo em consideração a pobreza dos 

muitos leitores que o desejavam ler”220. A partir da fundação da Junta, a Casa Publicadora 

Batista, editora da denominação, passou a produzir obras muito importantes para o ensino 

e a comunicação da denominação, fator que tornou a entidade uma das principais e mais 

duradouras da denominação, pois dela dependiam a unificação doutrinária e de 

comunicação dos batistas. Além do jornal principal, O Jornal Batista, a Casa Publicadora 

Batista editava no período o periódico O Brasil Evangélico, um jornal evangelístico 

voltado para o público não batista. O objetivo de uma publicação como essa era a 

pregação e a apresentação das doutrinas, estilo de vida e cosmovisão batistas ao público 

leigo. Também eram impressos livretos de lições dominicais para adultos e crianças, as 

quais eram usadas nas igrejas nas escolas bíblicas dominicais, folhetos e encartes 

evangelísticos e o Cantor Batista, ou Hinário do Cantor Cristão, que era um compilado 

de letras e partituras para a liturgia dos cultos. Para o funcionamento dessa Junta eram 

enviados os donativos que “a convenção resolveu recomendar às igrejas para que tirem 

anualmente uma coleta para cada uma das sociedades bíblicas”221. 

A outra Junta relacionada à educação e ao ensino criada na assembleia 

convencional de 1907 foi a Junta de Escolas Dominicais. Como foi dito, as escolas 

dominicais, que recebiam material da Junta de Publicações, eram o local de doutrinação 

e catequese batista. Por isso tinham atenção especial em todas as igrejas. A comissão 

formada para gerenciar essa Junta foi constituída por O. P. Maddox, Daniel Crosland, 

Theodoro Rodrigues Teixeira, Alberto Dunstan, John Shepard, Zacarias Taylor e 

Francisco de Miranda Pinto. O primeiro era o relator, que era o responsável por guiar a 

atividade dos domais componentes. Tal comissão deveria planejar os assuntos a serem 

abordados nas classes, multiplicar o numero de professores e produzir material didático. 

Segundo Mesquita, em 1907 eram publicados O Infantil e Lições Dominicais para 

Adultos pela Junta de Escolas Dominicais. Em 1909, foi publicado O Amigo da 

Juventude, material para alunos jovens e adolescentes, todos escritos por Maddox. São 

relatadas 117 escolas dominicais com 157 classes em todo o país em 1907222.  

                                                
220 MESQUITA, op. cit., p.48.  
221 O Jornal Batista. Rio de Janeiro: 27 de junho de 1905, p. 2. 
222 MESQUITA, op. cit., p.49.  
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A última Junta originada na assembleia de 1907 foi a Junta de Mocidade Batista, 

pensada para ser uma promotora das Uniões de Mocidade Batista. Essas organizações 

deveriam ser criadas em todas as igrejas batistas para agrupar jovens e adolescentes em 

torno do estudo bíblico, da amizade e do trabalho eclesiástico. A comissão eleita para 

esses fins foi composta por Zacarias Taylor, Henrique Gonçalves, Salomão Ginsburg 

(secretário), João de Matos, R. E. Pettigrew, Manoel Inácio Sampaio e E. A. Jackson. 

Como a Convenção não tinha material publicado para a mocidade, uma página de O 

Jornal Batista foi dedicada especialmente para esse público. Entretanto, a ideia inicial da 

convenção para as Uniões de Mocidade Batista não progrediu, pelo acúmulo de funções 

dos pastores responsáveis pela comissão, especialmente Salomão Ginsburg. O primeiro 

ano teve pouco trabalho desenvolvido a esse respeito, de forma que na Convenção de 

1908 o assunto veio à tona. A saída tomada foi:  

(a) A escolha de um secretário geral que possa visitar todos os campos 

do Brasil. O atual, além de resignar o lugar, absolutamente não aceitará 

a reeleição porque não pode fazer justiça ao vasto campo de ação que 

tal cargo exige, (b) Recomendar às igrejas que experimentem introduzir 

a U.M.B. no seu seio223.  

David Luke Hamilton foi o escolhido para tal função, mas também não obteve 

sucesso. No ano seguinte, na assembleia de 1909, os líderes denominacionais procuraram 

um novo homem para o cargo, mas não o encontraram, deixando Salomão Ginsburg 

repondo o cargo enquanto a Convenção não encontrava um secretário ideal para o ofício.  

Em nossas pesquisas documentais, encontramos um folheto da União de 

Mocidade Batista publicado em 1909, enquanto Ginsburg ainda era o secretário geral.  

                                                
223 MESQUITA, op. cit., p.50.  
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Folheto da União de Mocidade Batista do Brasil, 1909. Fonte: Arquivo Betty Antunes de Oliveira, Curitiba, Paraná. 

Pode-se perceber alguns detalhes que dizem respeito à atuação da junta até então. 

O primeiro relaciona-se ao logotipo da instituição, que carrega uma figura muito similar 

ao brasão das Armas Nacionais, um dos quatro símbolos oficiais da república brasileira. 

Entretanto, diferentemente do original, o símbolo batista carrega as iniciais “U”, “M” e 

“B”, de União de Mocidade Batista, em três das pontas da estrela, possui uma cruz na 

parte inferior da gravura, onde na original se encontra uma espada, e o lema, que não 

existe no brasão de Armas Nacionais, escrito por dentro da faixa é “Lealdade a Cristo”. 

Certamente os usos de figuras alusivas a república em instituições ligadas à juventude 

não são fruto de casualidade ou aleatoriedade, mas podem ser amostras de uma 

preocupação de uma educação cívica e republicana da juventude batista inserida nas 
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Uniões de Mocidade Batistas. Além disso, mesclados com os símbolos republicanos, 

estão dispostos figuras religiosas, como o lema do logotipo e a cruz na parte inferior, e 

institucionais, as iniciais da entidade. De certa forma, é possível notar uma conexão entre 

as três esferas nessa gravura: a república, a fé e as instituições.  

O folheto também carrega um acróstico que forma a expressão “mocidade 

baptista”, onde cada letra inicia três qualidades que a instituição prezava que seus 

membros desenvolvessem no ano de 1909, que estava prestes a começar. Ademais, é 

possível reparar que em letras pequenas na parte inferior do folheto, a caixa postal da 

instituição é de Pernambuco, onde morava Salomão Ginsburg, o secretário geral da 

entidade no momento.  

 

Folheto da União de Mocidade Batista do Brasil, 1909. Fonte: Arquivo Betty Antunes de Oliveira, Curitiba, Paraná 

Na parte de trás do folheto, foi disposta uma foto de Zacarias Taylor, considerado 

presidente honorário da entidade, pois foi ele seu incentivador e fundador, e um espaço 

para anotações ou mensagens. Embora não tivesse se tornasse uma proposta muito 

replicada nas igrejas locais em seus primeiros anos, talvez por ser diferente do que era 

considerado como primordial para as igrejas, as atividades da Junta de Mocidade Batista 

continuaram tendo investimento por parte da CBB, pois elas poderiam alcançar uma 

parcela da membresia batista que outros setores da instituição não conseguiam acessar.  

As sociedades femininas e sociedades de crianças 

Através das juntas descritas acima, as distintas atividades das igrejas começaram 

a ser coordenadas por instituições ligadas à CBB. Além de uma mudança institucional, 

pois a partir de então as igrejas locais deveriam estar submetidas às convenções estaduais 
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e à própria CBB, a presença das atividades coordenadas pelas juntas representou uma 

especialização das atividades nas igrejas, na medida em que os membros, que outrora 

preparavam toda a logística dos cultos, aulas, cerimônias e eventos, agora recebiam apoio 

direto das juntas e poderiam se especializar na atividade que preferiam ou que a igreja 

tinha mais carência. Alguns seriam evangelistas, outros professores, outros seriam tutores 

de adolescentes e jovens, por exemplo.  

Entretanto, para algumas dessas atividades a participação feminina de forma ativa 

era cerceada. A fim de delimitar um ambiente e tempo de participação efetiva das 

mulheres no cotidiano nas igrejas, em 1893, um grupo de senhoras se reuniu na Primeira 

Igreja Batista do Rio de Janeiro para cooperar e trabalhar. A data da fundação desse grupo 

foi discutida pela historiografia batista, pois alguns documentos afirmam que o primeiro 

grupo feminino de cooperação havia sido fundado em 1889. O livro comemorativo de 80 

anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil explica a divergência de datas 

assim:  

Embora haja falta de muita estatística, a carta do missionário Salomão 

Ginsburg, escrita à Junta de Richmond, relatou a organização da 

Sociedade Auxiliadora da 1ª Igreja Batista de Niterói, RJ, em 4 de 

agosto de 1893. (Nota explicativa: A verificação feita nos livros de atas 

da 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro revelou que houve erro mecânico 

na data transcrita. Ao invés de 1889, conforme impresso no Manual da 

União Feminina Missionária Batista do Brasil, a Associação Evangélica 

(Sociedade de Senhoras) desta igreja foi organizada em 1899). É bem 

possível que tenha havido antes outros grupos de senhoras que se 

reuniam regularmente para orar e trabalhar224. 

Possivelmente o que ocorreu em relação à data de fundação da primeira sociedade 

de senhoras batista foi um erro de digitação. A primeira sociedade dessa natureza foi 

fundada em Niterói, em 1893, e a segunda, no Rio de Janeiro, em 1899. Realmente, 

Salomão Ginsburg escreveu uma carta à Junta de Richmond, publicada pelo Foreign 

Mission Journal em 9 de agosto de 1893, onde o pastor informava a criação de um grupo 

de cooperação feminina em sua igreja, a Primeira Igreja Batista de Niterói: 

                                                
224 ANDRADE, Elza Sant’Anna do Valle. UFMBB: 80 anos de bênçãos (1908-1988). Rio de 

Janeiro: JUERP, 1988, p.2. 
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Na última sexta-feira uma “Sociedade Feminina Missionária” foi 

organizada em conexão com nossa igreja. Essa é a lista da Diretoria, a 

qual deve ser conhecida no exterior, pois é a primeira dessa natureza 

vista no Brasil. Que essa sociedade prospere e cresça e seja uma benção 

para essa inculta nação [...] eu com isso lhes envio um cheque com 

$7,00 (sete dólares), a primeira oferta desse jovem trabalho feminino 

brasileiro225. (tradução nossa) 

 A responsável pela fundação da Sociedade de Senhoras da PIB de Niterói foi 

Emma Ginsburg, esposa de Salomão Ginsburg. Diversas outras sociedades femininas se 

espalharam pelas igrejas batistas brasileiras em poucos anos. Em 2 de agosto de 1902, foi 

organizada a primeira Sociedade de Crianças – chamada Raios de Luz – na Igreja Batista 

em Engenho de Dentro226, cujo objetivo era ensinar as crianças histórias bíblicas e reuni-

las nas igrejas. Geralmente as sociedades de crianças eram atribuições delegadas às 

mulheres, muitas vezes as mesmas que coordenavam as sociedades de senhoras. Talvez 

por isso o atrelamento de uma dessas instituições a outra fosse maior do que em relação 

as mais diversas áreas da estrutura eclesiástica 

 Muitas sociedades de senhoras e crianças foram abertas em diversas igrejas 

batistas durante os primeiros anos do século XX. No entanto, como todo o trabalho batista 

no Brasil anterior à CBB, cada grupo tinha suas líderes, seu modo de se organizar, sua 

agenda e sua liturgia. Havia pouca conexão entre os grupos e as atividades não eram 

coordenadas. Como aconteceu com as mais diversas frentes de atuação batista, a 

Convenção centralizou as sociedades de senhoras e as sociedades de crianças em torno 

de uma liderança comum. Na assembleia de 1907, na quinta sessão, de 26 de junho, foi 

decidido o seguinte em relação a esse assunto:  

Irmão Moderador: O trabalho organizado das senhoras ainda é fraco no 

Brasil. Temos Sociedades Auxiliadoras de Senhoras em algumas 

igrejas, umas mais fortes, e outras menos. Torna-se preciso unir nossas 

forças e a Comissão recomenda à Convenção o seguinte: 1º — Que as 

igrejas animem a organização das Sociedades de Senhoras em seu seio. 

2º — Que cada Sociedade de Senhoras organizada envie uma ou mais 

das irmãs à Convenção de 1908 para se organizar uma Sociedade 

                                                
225 Foreign Mission Journal, Richmond: agosto de 1893, p. 108. 
226 ANDRADE, op. cit., p. 3.  
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Auxiliadora Nacional de Senhoras, ou uma Sociedade Missionária 

Nacional de Senhoras. (Assinado) Emma M. Ginsburg227. 

 Emma Ginsburg, a fundadora da primeira sociedade de senhoras, tomou a 

iniciativa de uma organização nacional das sociedades de senhoras. E como ela sugeriu 

foi feito, pois, em 23 de junho de 1908, foi composta a União Missionária das Senhoras 

Batistas no Brasil, que teve seu nome mudado para “União Geral das Sociedades de 

Senhoras auxiliar da Convenção Batista Brasileira” no ano seguinte228, composta por 20 

sociedades de senhoras e 5 sociedades de crianças. A presidência da associação foi 

entregue a uma mulher, Graça Entzminger, e também a vice-presidência, que ficou com 

Jane Soren. Ambas eram missionárias esposas de pastores, de William Entzminger e de 

Francisco Soren, respectivamente229. A sociedade deveria cumprir duas funções 

primordialmente, a saber a de “1º— Promover a organização de Sociedades de Senhoras 

em todas as igrejas. 2° — Formular e pôr em prática os melhores planos para adiantar o 

reino de Deus na terra, incluindo um estudo especial das doutrinas batistas”230. 

Muitas mulheres destacaram-se no trabalho das sociedades de senhoras, 

especialmente as esposas de pastores, as quais geralmente eram as responsáveis pelas 

atividades desses grupos nas igrejas locais. Muitas vezes, essas mesmas mulheres 

promoviam a criação de sociedades de senhoras e sociedades de crianças em outras 

igrejas. Dentre alguns expoentes, merece destaque Alice Reno, esposa de Loren Reno, 

missionário batista no Espírito Santo, pois escreveu o Manual, diversos livros de apoio 

para a realização de eventos, muitas matérias n’O Jornal Batista sobre a efetividade das 

sociedades de senhoras e folhetos para evangelização de senhoras e crianças.  

O Manual citado acima é uma obra muito importante para o trabalho feminino 

batista no Brasil, pois foi o primeiro compêndio sobre s sociedades de senhoras 

brasileiras. Foi publicado pela primeira vez em 1914. Para convencer as mulheres batistas 

sobre a fundação de sociedades de senhoras nas igrejas, a obra afirma que  

toda a irmã deve pertencer à Sociedade existente na sua igreja, afim de 

auxiliar as outras irmãs no trabalho do Senhor. E, ao nosso ver, as 

Sociedades de Senhoras, além dos resultados diretos a causa do Mestre 

na igreja, trazem este resultado indireto, e ainda mais importante, em 

                                                
227 MESQUITA, op. cit., p.51. 
228 AMARAL, op. cit., p.193. 
229 ANDRADE, op. cit., p.3.  
230 MESQUITA, op. cit., p.51. 
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certo sentido, o de educar o espírito da mulher, preparando-a para ser 

uma boa dona de casa, tendo método inteligente de governa-la e de ser 

uma boa e eficaz educadora de qualquer trabalho que Deus lhe der231. 

Para as mulheres que já frequentavam os trabalhos das sociedades de senhoras, 

além de se obedecer aos mandamentos de Jesus participando de um grupo destes, as 

participantes poderiam se desenvolver pessoalmente, de forma que se tornassem esposas 

e mães melhores. As pensadoras das sociedades de senhoras entendiam que, assim como 

as mulheres neo-testamentárias ajudavam financeiramente o ministério de Jesus, as 

cristãs deveriam cooperar para os ministérios que estavam em atividade. Por isso, a 

finalidade da instituição passava por “auxiliar a igreja a que lhe pertence, em todas as 

suas fases de trabalho: 1) Nas suas despesas de manutenção de culto, sustento do pastor, 

etc. 2) Em todo o seu trabalho de evangelização, inclusive o de missões”232. As sociedades 

de senhoras deveriam estar em perfeita concordância com os pastores das igrejas locais e 

deveriam apoiar a obra missionária tanto financeiramente quanto preparando e enviando 

missionárias. As sociedades não eram sociedades autônomas, até porque a autonomia 

dessas organizações frente as igrejas e a CBB poderia criar conflitos muito sérios à 

centralização da Convenção no Brasil e ao principio da soberania da igreja local, que, 

embora enfraquecido pelo controle da CBB, ainda vigorava. Por causa disso, no Manual 

foi disposta uma consideração sobre a autonomia relativa das sociedades de senhoras e 

de crianças que dizia que “uma Sociedade não é um corpo separado da igreja a que 

pertence, mas é simplesmente um auxílio da igreja, na igreja. [...] Por conseguinte, a 

Sociedade deve estar sempre pronta a cumprir qualquer recomendação ou ordem que lhe 

for dada pela igreja, assim como um membro deve estar pronto a cooperar com sua igreja 

em tudo”233. 

A União Geral das Sociedades de Senhoras tomou tamanha proporção nas igrejas 

que se tornou uma junta em 1919, chamada Junta de Trabalho de Senhoras. É bom 

lembrar que o público das igrejas protestantes é historicamente de maioria feminina. 

Muitas mulheres aderiam ao protestantismo por, além de questões de foro íntimo e 

espiritualidade pessoal, poderem se filiar a um grupo onde existia um espírito 

comunitário, onde poderiam ser chamadas de “irmãs” e, em muitos casos, por ser o único 

                                                
231 MANUAL da união Geral das Sociedades de Senhoras: Auxiliadora da Convenção Baptista 

Brasileira. Auxiliadora da Convenção Baptista Brasileira. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Baptista, 1914, 

p. 9.  
232 MANUAL, op. cit., p.10.  
233 MANUAL, op. cit., p.11. 
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local onde poderiam se desenvolver intelectualmente, aprender a ler e escrever e ter voz 

e participação ativas234. Embora o trabalho cooperativo feminino batista já tivesse suas 

bases, a experiência de se tornar uma Junta não durou mais de três anos, voltando a ser 

União Geral de Sociedades de Senhoras. Em 1922 lançaram sua primeira revista, 

intitulada Revista Para Trabalho de Senhoras Batistas, contendo programas para 

senhoras, moças e crianças. Logo surgiram também as sociedades de moças, que tinham 

o mesmo objetivo das de senhoras e crianças, mudando apenas o público alvo. Mesquita 

afirma que “atualmente [em 1936] consta de 482 sociedades de senhoras, 70 sociedades 

de moças e 187 sociedades de crianças, com um arrolamento total de cerca de 12.000 

membros”235. 

A proposta de criação da CBB foi uma empreitada certeira e direta em relação a 

centralização da denominação. É curioso que a sugestão de nacionalizar a administração 

batista tenha se originado de A. B. Deter, missionário americano radicado no Brasil a 

cerca de seis anos. A movimentação de Deter nesse sentido pode nos mostrar uma pauta 

de um contingente significativo de batistas que esperavam e contavam com a 

nacionalização da liderança denominacional. Ou, menos por uma expressão de um grupo, 

talvez a proposta do missionário tenha se originado de um ponto de vista pessoal que 

atrelasse a nacionalização a uma produtividade maior das igrejas e dos membros a causa 

batista brasileira. Tanto por uma perspectiva quanto por outra, podemos perceber que o 

sucesso da criação da CBB e de suas juntas parece evidenciar certo consenso entre os 

batistas tanto a respeito da centralização da denominação quanto da nacionalização da 

liderança no Brasil, tema esse que será melhor discutido no próximo capítulo.  

Com a atuação sólida e bem estabelecida das juntas, os batistas puderam se tornar 

uma denominação, isto é, um grupo coeso, estável e coordenado por uma liderança 

consentida pelas diversas igrejas submetidas ao grupo. Sem a atuação de suas juntas, a 

Convenção Batista Brasileira não poderia ter se estabelecido, pois elas que eram os braços 

institucionais e de operação que tornaram os batistas, de um grupo pouco harmônico e 

muito disperso, em uma denominação que tinha unidade na gestão, na agenda e na 

teologia. As igrejas se beneficiaram da fundação da CBB em diversos aspectos, pois 

passaram a ter mais apoio, a colaborarem mais entre si e a ter um suporte jurídico-

institucional que lhes dava mais segurança. Entretanto, o preço pago em contrapartida foi 

                                                
234 ALMEIDA, Rute Salviano. Vozes femininas no início do protestantismo brasileiro: escravidão, 

Império, religião e papel feminino. São Paulo: Hagnos, 2014, p. 181.  
235 MESQUITA, op. cit., p.55.  
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a entrega voluntária de sua soberania e autonomia local para essa instituição gestora, a 

qual, a partir de então, passou a tomar as decisões e a direcionar as igrejas segundo os 

interesses da denominação como um todo.  
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CAPÍTULO 3 – O retorno à autonomia batista brasileira 

Entre a CBB e a Questão Radical 

Se no primeiro capítulo discutimos a chegada dos batistas no Brasil, a atividade 

dos primeiros missionários e a disseminação de igrejas e pequenas instituições pelo 

território nacional e no capítulo anterior tratamos da consolidação da ideia e da construção 

da Convenção Batista Brasileira como um corpo centralizado e coeso dessas igrejas, no 

capítulo presente iremos abordar as ameaças à unificação dos batistas como uma 

denominação unívoca a despeito da atuação da CBB.  

O eixo argumentativo deste trabalho está assentado sobre a tensão entre autonomia 

e centralização que os batistas brasileiros tiveram de lidar em suas primeiras quatro 

décadas – e continuaram lidando nas posteriores. A autonomia focada nos princípios da 

liberdade individual, da competência da alma do cristão perante Deus e do autogoverno 

das igrejas locais foi a tônica dos quinze primeiros anos de atuação batista no Brasil, como 

mostramos no primeiro capítulo. Os missionários orientavam as igrejas e entidades 

batistas por decisões próprias e muitas vezes pessoais, as igrejas cooperavam pouco entre 

si e desenvolviam trabalhos autonomamente. Poucas atividades envolviam as igrejas em 

conjunto e as decisões que abrangiam um universo maior do que uma igreja eram tomadas 

dentro do restrito grupo de missionários americanos no país. O momento era, portanto, 

propício à emergência de um indivíduo ativo, capaz de autogestão e em controle de seu 

próprio destino. Tal tendência incidia ou originava sobre as instituições, que mantinham 

trabalhos dispersos, pouco colaborativos e voltados a seus próprios interesses.  

Entretanto, como debatemos no segundo capítulo, com o crescimento numérico e 

o espraiamento geográfico dos batistas, a colaboração entre igrejas se tornou, além de 

uma necessidade, uma pauta. Muitas comunidades locais se desenvolveram de forma 

isolada, pouco amparadas, pois as instituições de apoio às igrejas preexistentes à CBB 

não conseguiam dar o suporte que uma instituição de caráter nacional, como a CBB, foi 

capaz de gerar. Para que tais obstáculos fossem superados, os batistas careciam de uma 

instituição centralizadora que pudesse congregar os esforços das diversas igrejas no país. 

Com tal propósito foi fundada a Convenção Batista Brasileira, em 1907, que, elevada por 

um pacto entre as igrejas, assumiu o status de organização oficial da denominação, uma 

cabeça sobre o corpo de igrejas dispersas pelo Brasil. As igrejas, que outrora 

coordenavam a si mesmas, agora deveriam se submeter a uma estrutura denominacional 

que continha convenções estaduais ou regionais, juntas administrativas e a convenção 
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nacional, a CBB. Se pensarmos em relação ao eixo de pesquisa, entre autonomia e 

centralização na denominação, os batistas passaram, a partir da fundação da CBB, de um 

polo para o outro da questão, pois cederam à observância a um princípio formativo e 

filosófico-teológico em função de um funcionamento eclesiástico-institucional. E os anos 

subsequentes a tal decisão foram de prosperidade para a denominação236.  

Todavia, embora a CBB tenha obtido sucesso em seus objetivos principais, tal 

orientação não foi pouco custosa para a instituição. Não obstante o princípio da autonomia 

tenha sido flexibilizado para o funcionamento organizacional da denominação, em 

momentos de crise institucional ele retornou com força superior ao período anterior à 

emergência da CBB. E essa é a temática do capítulo que aqui começa. Desejamos 

compreender como foi a terceira fase do deslocamento da denominação sobre o eixo 

autonomia-centralização proposto para o trabalho.  

As resistências 

É possível perceber que nos anos entrecorridos à criação e estabilização da 

Convenção Batista no Brasil a denominação se expandiu, principalmente geográfica e 

numericamente pelo território brasileiro. As Juntas, em colaboração com os esforços das 

igrejas locais, no geral, obtiveram sucesso em seus empreendimentos, de forma que, cada 

vez mais, os batistas brasileiros começaram a despontar no contexto religioso do país. Há 

dados sobre o crescimento dos batistas no período em questão em algumas fontes, mas, 

apenas a título de ilustração, José dos Reis Pereira mostra que em 1900 existiam igrejas 

batistas em dez capitais brasileiras, especialmente das regiões Sudeste e Nordeste. Doze 

anos depois, em 1922, as capitais com presença batista eram dezenove. Das existentes até 

então, apenas Cuiabá, Florianópolis e Goiânia ainda não figuravam no mapa batista237. 

A Convenção havia crescido acompanhando a denominação. Cada vez mais 

chegavam novos missionários americanos ao Brasil enviados pela Convenção Batista do 

Sul dos Estados Unidos, organização que ainda supervisionava o trabalho batista 

brasileiro. A instituição estadunidense, apesar de então não mais considerar o trabalho no 

Brasil como uma missão, ou seja, como um projeto, mas como um movimento 

                                                
236 A denominação batista brasileira se comportou como os batistas do Sul dos Estados Unidos em 

relação ao eixo autonomia-centralização, na medida em que o princípio da autonomia foi enfraquecido em 

função da cooperação denominacional. Entretanto, no caso americano, não existia uma associação ou 

convenção de caráter nacional, mas convenções regionais, como a Southern Baptist Convention, fundada 

em 1845, que iniciou e manteve o trabalho batista no Brasil por muitos anos. Para um pouco mais sobre a 

organização, conferir TORBET, Robert G. A history of the baptist. 3ª ed. Valley Forge: Judson Press, 1973. 
237 PEREIRA, op. cit., p.164.  
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organizado, coeso e estabelecido, ainda mantinha um tipo de relação paternalista, que 

conservava os brasileiros sob vigilância, sobretudo em relação aos usos dos recursos 

financeiros enviados ao Brasil. Mesmo tutelados, ainda nos primórdios da CBB, Joaquim 

Lessa, leigo muito importante para a denominação no período, afirmou que “cabe-nos, 

agora, a nós batistas brasileiros, entrar com ousadia na luta já encetada e, de mãos dadas 

com os nossos denodados missionários, cerrar fileiras contra as trevas em prol dos 

milhões de almas, algemadas por Satanás”238. Lessa estava afirmando que o período que 

se desvelaria a partir de então deveria ter um protagonista: o batista brasileiro. Tal 

preocupação, pelo menos nos últimos anos do século XIX não era exclusividade dos 

brasileiros, mas também de missionários americanos. O grande representante da causa 

educacional batista era J. W. Shepard. Um dos motivos pelo qual o pastor americano 

militava entre os batistas pela criação de colégios e seminários era sua preocupação 

quanto à formação de uma liderança eclesiástica nacional. Em certa ocasião, Shepard 

afirmou que o futuro da denominação dependia da educação dos moços e moças batistas 

na medida em que eles “terão de ser os salvadores dos seus conterrâneos. O trabalho dos 

missionários estrangeiros é apenas preparatório”239. Em 1894, Bagby também já falava 

sobre a manutenção das igrejas batistas brasileiras por seus próprios quadros240. Tais 

exemplos mostram que a preocupação com a nacionalização da liderança batista não era 

nova e, muito menos, restrita aos brasileiros. Entretanto, com o bom funcionamento da 

CBB em suas primeiras décadas, tal fenômeno não se tornou uma pauta dos americanos. 

Ao contrário, o envio de missionários por parte da Junta de Richmond continuava 

crescendo e a colocação desses missionários nos cargos de liderança das Juntas e das 

instituições ainda era frequente.  

Pelo lado dos nacionais, houve experiências de dissidências motivadas por 

rejeição aos americanos tanto antes quanto depois da emergência da Convenção. O 

primeiro dos casos aconteceu em Alagoas241. Outro em Minas Gerais envolvendo a PIB 

de Belo Horizonte e seu pastor, José Alves, o qual, após a celeuma, sofreu desligamento 

da denominação242. Ocorrências dessa natureza não aconteceram apenas em grandes 

centros urbanos, mas também no interior, como no caso do polemista Antônio Ferreira 

                                                
238 MESQUITA, op. cit., p.38. 
239 O Jornal Batista. Rio de Janeiro: 17 de outubro de 1907, p.4. 
240 HARRISON, op. cit., p.57.  
241 Conferir LÉONARD, op. cit., p.168. 
242 LÉONARD, op. cit., p.168. 
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Campos, que teve sua insurgência rapidamente sufocada pelos missionários243. Além 

desses, irrompeu-se uma sublevação chamada Missão Batista Independente, em Salvador, 

cujas raízes remontam ao ano de 1905. O grupo desligou-se da denominação por causa 

da suposta “ingerência norte-americana no âmbito eclesiástico”244. O desejo de seu líder, 

Pedro Borges, era que “se eliminasse do nosso meio o pastorado estrangeiro”245 e sua 

pauta era a favor de uma democracia batista e de autonomia frente aos americanos246. 

Dois anos após essa experiencia, Francisco Soren, pastor da Primeira Igreja Batista do 

Rio de Janeiro, a maior do Brasil no momento, teve de enfrentar querelas análogas. Na 

ocasião, as igrejas do Distrito Federal se insurgiram contra a dominação dos missionários 

sobre as comunidades locais. O cisma perdurou até 1910, gerando grande confusão entre 

a denominação e os insurgentes247.  

Paulo Siepierski analisou a importância de Soren para a manutenção da unidade 

denominacional no período, especialmente nos casos de convulsões dentro das igrejas, 

afirmando que o pastor, por ser brasileiro e representante oficial da Convenção Batista 

dos Estados Unidos, funcionava como um “cabeça-de-ponte”248 dentro do corpo de 

pastores brasileiros. Essa expressão remete a um conceito da terminologia militar 

referente a uma posição provisória ocupada por uma força militar dentro do território 

inimigo, de forma que, a partir da posição estratégica alcançada pela “cabeça-de-ponte”, 

toda tropa possa ter um posterior avanço ou desembarque. Nesse sentido, Soren era um 

brasileiro, em contato simbiótico com os pastores brasileiros e suas pautas, mas a serviço 

da Convenção dos Estados Unidos, informando-os dos levantes contra os missionários e 

tratando de desfazê-los na medida do possível.  

Sublevações externas 

Além de sublevações internas, a CBB teve de lidar com a fundação de outras 

instituições que desafiavam tanto seus princípios doutrinários quanto seu estatuto de 

                                                
243 Conferir relato sobre no capítulo 1 deste trabalho e em SIEPIERSKI, Paulo. Missionários 

protestantes no Brasil: dos primórdios ao Congresso do Panamá. In: CARRIKER, C. Timóteo (Org.). 

Missões e a igreja brasileira: perspectivas históricas. São Paulo: Editora Mundo Cristão, 1993, p.62. 
244 MENDES, Rosiam Amorim de Araújo. Um ideário radical moderno: a democracia batista em 

perspectiva comparada nos momentos fundantes dos Estados Unidos da América (1774 1790) e em sua 

área de missão, o Brasil (1884 1910). Dissertação de mestrado em História Comparada. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p.181. 
245 MENDES, op. cit., p.181. 
246 TRABUCO, Zózimo A. P. O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a construção da identidade 

batista em Feira de Santana (1960-1990). Dissertação de Mestrado em História. Salvador: Universidade 

Federal da Bahia, 2009, p.47.  
247 LÉONARD, op. cit., p.170.  
248 SIEPIERSKI, op. cit., p.63.  
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órgão oficial e exclusiva dos batistas brasileiros. Em relação ao primeiro caso, de 

instituições que ameaçavam doutrinariamente a tradição batista, a solução foi o 

desligamento. O caso mais emblemático dessa natureza se deu depois da chegada de dois 

suecos a Belém do Pará, Gunnar Vingren e Daniel Berg, onde já existia uma igreja batista 

pastoreada por um missionário de origem sueca, Eurico Alfredo Nelson. Os conterrâneos 

foram acolhidos na igreja pelo pastor, que também os abrigou no porão do edifício. 

Segundo José dos Reis Pereira, os dois jovens começaram a realizar reuniões paralelas às 

atividades da igreja.249 Além disso, em tais cultos era pregado tanto a salvação em Jesus 

pela fé, doutrina comum aos batistas, quanto uma experiencia de fé posterior e muito 

específica chamada “batismo no Espírito Santo”250. De tal diferenciação surgiu um 

conflito que resultou na exclusão dos dois jovens e outros membros da PIB de Belém, os 

quais, em 18 de junho de 1911, fundaram a primeira Assembleia de Deus do Brasil.  

O segundo caso que a CBB teve de lidar foi o da chegada e estabelecimento dos 

batistas alemães e letões no sul do Brasil. Em 15 de maio de 1910 foi fundada a 

Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil251, de batistas alemães de formação 

onckeniana252. Os batistas alemães estavam no Rio Grande do Sul desde 1893, 

primeiramente em colônias na cidade de Linha Formosa. Depois se espalharam para 

outras cidades e começaram a abrir suas próprias igrejas. Tais igrejas foram autônomas 

até 1909, quando se filiaram à missão batista alemã de Filadélfia. Entretanto, como 

estamos frisando, por querelas entre os pastores das igrejas no Brasil e da missão de 

Filadélfia, Friedrich Leimann, pastor de Linha Formosa, decidiu se separar e criar a nova 

convenção, a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, a qual não procurou 

relacionamento mais próximo com os batistas americanos da CBB253.  

Enquanto a Convenção Batista Brasileira enfrentava desafios internos e externos 

à sua autonomia, tanto por movimentos insurgentes quanto por outras instituições ou 

doutrinas que instigavam suas tradições, o princípio landmarkista, melhor trabalhado na 

introdução deste trabalho, mantinha a denominação ainda mais afastada e menos 

                                                
249 PEREIRA, op. cit., p.169. 
250 Conferir CÉSAR, op. cit., p.117-122. 
251 PEREIRA, op. cit., p.167.  
252 A tradição onckeniana diz respeito aos batistas oriundos da liderança de Johann Gerhard Oncken 

(1800-1884), missionário e pastor batista alemão que organizou missões alemães por toda Europa e outros 

continentes. Apesar de terem práticas e doutrinas parecidas, os batistas da CBB vêm de tradição anglo-saxã 

e por isso muitas vezes tais tradições não cooperam entre si.  
253 LÉONARD, op. cit., p.170. Conferir RONIS, Osvaldo. Uma epopeia de fé: história dos batistas 

letos no Brasil. Rio de Janeiro: JUERP, 1974.  
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cooperativa com outras denominações. Ou seja, além de entrarem em confronto com os 

dissidentes internos, os batistas, influenciados pelo landmarkismo, não faziam questão de 

se relacionar com nenhuma outra denominação cristã no Brasil. Desde 1916, quando 

aconteceu o Congresso sobre o Trabalho Cristão na América Latina, ou Congresso do 

Panamá, que reuniu diversas lideranças evangélicas da região, a tradição ecumênica 

ganhou espaço do diálogo interdenominacaional brasileiro. Entretanto, por crerem os 

landmarkistas que a única denominação fiel e perene durante a história do cristianismo, 

desde os tempos apostólicos até os atuais, eram os batistas, pouco se importaram com as 

aproximações interdenominacionais. José dos Reis Pereira até afirma que, após o referido 

congresso, começou a ganhar força o então “unionismo”, que atualmente é chamado de 

ecumenismo. A CBB elegeu uma comissão para tratar e estudar esse assunto. W. C. 

Taylor, recém-chegado ao Brasil e com prestígio de ser “teólogo e exegeta de grande 

mérito”, foi o relator do comitê, sendo este também composto por Entzminger e Soren. O 

parecer dado reafirmou a fidelidade batista às Escrituras, a “única base possível de real e 

permanente união cristã” e não estimulou a entrada dos batistas em iniciativas de tal 

natureza254. A convicção de que os batistas eram os cristãos originais e puros era tão forte 

que, em outra proposta de ecumenismo evangélico, a resposta foi que “a Convenção não 

estava interessada em movimentos inter-denominacionais”255, mas que participaria de um 

programa de construção de uma Convenção Batista Latino-Americana. 

A Questão Radical: autonomia brasileira frente ao domínio estadunidense 

Muito embora a emergência de outras denominações ou instituições tenha sido um 

fator desafiador à unidade dos batistas que a Convenção Batista Brasileira se propôs a 

gerenciar, a principal adversidade que a CBB enfrentou não se deu por confronto com 

outras igrejas ou com instituições concorrentes, em razão da possibilidade de dissolução 

interna. Como já foi dito, desde os finais do século XIX, a denominação enfrentou 

questões internas de dissenções e propostas de rompimento institucional. Carlos Novaes 

atribui essa tendência à “cultura fragmentária batista”256, como dito na introdução. Carl 

Joseph Hahn afirma que tal fenômeno aconteceu pela eclesiologia batista, que privilegia 

a decisão coletiva dos membros em detrimento da soberania das elites. Para ele, tal 

“característica da fé batista permitiu-lhes rápida expansão através do Brasil, mas os levou 

                                                
254 PEREIRA, op. cit., p.151-152.  
255 PEREIRA, op. cit., p.153-154. 
256 NOVAES, op. cit., p.9. 
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também a um incrível número de cismas”257. Tal tipo de acontecimento era normal e de 

tempos em tempos observado entre os batistas brasileiros. Muitas igrejas foram divididas 

por confrontos internos, pois um sistema “congregacional e autônomo [que] permite 

grande liberdade às comunidades locais seria um ambiente propício para o surgimento de 

dissidências, divisões e celeumas sempre que alguma unidade desejasse controlar outras 

ou desejasse se desligar por completo da coletividade”258. Entretanto, no início da década 

de 1920, os batistas se depararam com uma desavença que nunca tinham experimentado 

antes, tanto pela complexidade do problema quanto pela magnitude de suas 

consequências.  

Alguns analistas dos fenômenos de sedição batista na década de 1920 atribuem tal 

tendência ao antiamericanismo crescente na cultura brasileira nas décadas de 1910 e 1920. 

Zózimo Trabuco, por exemplo, relaciona o antiamericanismo emergente aos movimentos 

na igreja brasileira afirmando que  

a resistência ao controle missionário era não apenas progressiva, mas 

também favorecida pelo nacionalismo que o regime republicano e suas 

diversas correntes políticas tentavam infundir na população, pois os 

movimentos messiânicos ocorridos após a proclamação da República 

mostraram que ela ainda não havia se consolidado sem riscos259. 

Além disso, o autor afirma que o nacionalismo dos pastores brasileiros não era 

apenas econômico e administrativo, mas também contra a associação do american way of 

life ao Evangelho, como se os dois fossem complementares. Ainda segundo Trabuco, 

todas as grandes celeumas não partiram de discussões teológicas ou filosóficas, mas de 

conflitos de relacionamento que expunham um nacionalismo já carregado contra o 

etnocentrismo e a centralização eclesiástica dos missionários estadunidenses. Para o 

historiador, citando Elizete da Silva, tal fenômeno se configurava como um 

“nacionalismo prático”260. 

De certo, é possível perceber traços de rejeição às lideranças americanas entre os 

batistas brasileiros e de desejo emancipatório quanto ao controle estadunidense, 

especialmente aos missionários que estavam inseridos nos campos brasileiros. No 

entanto, não é possível detectar uma rejeição aos costumes, moral e valores americanos 

                                                
257 HAHN, op. cit., p.372.  
258 LÉONARD, op. cit., p.167. 
259 TRABUCO, op. cit., p.46.  
260 TRABUCO, op. cit., p.47.  
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na cultura batista brasileira. Mesmo depois de um distanciamento maior entre as 

influências políticas dos batistas americanos sobre os batistas brasileiros, a denominação 

continuou recebendo muitos missionários, enviando pastores brasileiros para se capacitar 

nos Estados Unidos e as tendo como referência a liturgia, a teologia e a estrutura 

organizacional norteamericana261. Em nossa opinião, a questão não era relativa a uma 

rejeição ao sistema cultural e religioso americano, mas à autonomia frente a primazia dos 

americanos na tomada de decisões da denominação e na gestão dos recursos. O desejo 

dos brasileiros era certa autonomia político-administrativo e não um nacionalismo 

cultural.  

Zózimo Trabuco também faz uma análise muito importante para a argumentação 

desse capítulo, que segue abaixo:  

Quando os fiéis brasileiros das diferentes denominações aprenderam os 

mecanismos de poder eclesiásticos aos quais poderiam recorrer para 

discordar e dar outra orientação à atuação do grupo, esse expediente dos 

missionários americanos de se utilizarem da exclusão como arma de 

defesa perdeu a legitimidade. Com isso os obreiros nacionais perderam 

o medo da cisão, pois acreditavam, de acordo com os princípios 

protestantes aprendidos com os próprios missionários norte-

americanos, que só a concordância da consciência com as Escrituras 

Sagradas poderia dar legitimidade ou não a uma comunidade cristã e 

que nenhum homem ou instituição humana tem o poder de determinar 

a validade das crenças e práticas diante de Deus262. 

Trabuco está nesse excerto afirmando que os evangélicos brasileiros demoraram 

certo tempo até aprenderem os princípios das denominações trazidas pelos americanos, 

no caso dos batistas, especialmente o princípio da autonomia da consciência, e se 

adaptarem a uma reação por meios institucionais ao que feria a sua própria consciência. 

Ou seja, por algumas décadas os fiéis brasileiros foram sendo culturalmente forjados na 

tradição protestante até incorporarem o sistema de valores e organizacional. Quando tal 

esforço foi sendo completado e uma liderança nacional foi formada, começaram a surgir 

movimentos de discordância em relação as determinações estrangeiras sobre a forma de 

                                                
261 Tais movimentações, especialmente relativas ao envio de missionários americanos ao Brasil e 

de pastores brasileiros aos Estados Unidos podem ser conferidos nos Anuários da Southern Baptist 

Convention, digitalizados em http://www.sbhla.org/sbc_annuals/index.asp. Acesso em 14/03/2019. 
262 TRABUCO, op. cit., p.43. 
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governo das igrejas. Os brasileiros assimilaram os mecanismos de oposição e resistência 

por meios institucionais de tal forma que americanos e brasileiros começaram a disputar 

o controle das instituições e igrejas sem medo de que os nacionais fossem excluídos ou 

desligados. As medidas de repreensão eclesiástica não eram mais uma forma de reprimir 

a discordância quanto à orientação das comunidades locais e instituições. Nesse sentido, 

a nacionalização das igrejas protestantes brasileiras, que era uma eventualidade prevista 

e mesmo desejada, tanto por missionários estadunidenses quanto por pastores nacionais, 

se tornou uma proposta factível. 

Duas denominações protestantes passaram por esse fenômeno em condições 

similares. Primeiro, os presbiterianos, no início do século XX. Depois, os batistas, a partir 

da década de 1920. Léonard destaca que as crises em ambas as denominações se 

desenvolveram após a consciência da possibilidade de autonomia dos “nativos” frente aos 

estrangeiros, dando-se as duas quando as denominações completaram quarenta anos de 

estabelecimento no Brasil. Os presbiterianos, que chegaram na década de 1860, passaram 

por tal período em 1903 e os batistas, chegados em 1881, sofreram tal crise a partir de 

1922.  

O cisma ocorrido a partir de 1922 entre os batistas, chamado pela historiografia 

do protestantismo de Questão Radical, foi diferente de todos os outros que a denominação 

enfrentou pelo simples fato de ter conseguido vencer a separação das igrejas, que 

facilitava o surgimento de altercações, mas ao mesmo tempo dificultava a amplitude dos 

movimentos rebeldes e das dissidências. Rapidamente a Questão Radical se tornou uma 

pauta nacional, de forma que teve repercussão em termos de problemas de ordem pessoal 

entre dirigentes, ordem de organizacional quanto à liderança entre estrangeiros e 

nacionais e de ordem institucional, pois desvelou um anseio em relação a discussões a 

respeito de independência, maturidade e reformulação das bases denominacionais263. 

Antônio Neves de Mesquita, uma das principais lideranças do movimento 

cismático, ao escrever sobre o mesmo alguns anos depois, afirmou que muitas pessoas 

não concordavam com a inserção de tal episódio nos compêndios de história dos batistas 

no Brasil devido ao grande dissabor causado pelo mesmo. Todavia, o autor justifica as 

páginas sobre o movimento em sua História dos Batistas no Brasil declarando que “seria 

interessante aos que amam a história completa um relato circunstanciado do Movimento 

                                                
263 TEIXEIRA, Marli Geralda. Os batistas na Bahia (1882-1925): um estudo de história social. 

Dissertação de Mestrado em Ciências Humanas. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1975, p.262.  
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do Norte”264. Talvez o cuidado ao tratar de tal assunto, ainda sensível para os batistas 

brasileiros, tenha se dado pelo caráter plurívoco de suas interpretações. José dos Reis 

Pereira elenca algumas das chaves hermenêuticas sobre o evento, como  

o desejo que os novos líderes brasileiros do trabalho tinham de afirmar-

se, assumindo funções de maior responsabilidade, visto que para isso já 

se sentiam capacitados; o espírito nacionalista que sucedeu à Primeira 

Guerra Mundial, com a correspondente rejeição da liderança dos 

missionários norte-americanos; as restrições dos obreiros brasileiros 

quanto aos gastos de recursos na obra educacional, em detrimento, 

segundo eles, das necessidades maiores e mais compensadoras da obra 

evangelizadora; a dependência financeira em que viviam muitos 

obreiros face aos missionários; o controle absoluto, por parte dos 

missionários, dos recursos provenientes dos Estados Unidos265. 

Além disso, Marli Teixeira apresenta a tese, originada de Émile Leonard, da 

pretensa concepção de superioridade dos estrangeiros sobre os “nativos”, que eram vistos 

e tratados como menos preparados cultural e intelectualmente e por isso eram alijados, 

em sua maioria, dos cargos diretores das convenções e instituições. A autora justifica sua 

posição também por uma tendência de os brasileiros serem sempre chamados de “nativos” 

nas matérias d’O Jornal Batista escritas por estrangeiros266.  

A década de 1910 foi de muita prosperidade para os batistas. Entre 1911 e 1920, 

o número de membros em igrejas batistas dobrou no Brasil e as missões que mais 

cresciam eram a recifense e a carioca267. Delas saiam os missionários e pastores 

produzidos no Brasil, pois apenas as duas capitais tinham seminários batistas. Desde 

1902, existia um seminário em Recife e desde 1906 um colégio batista, ambos dirigidos 

por missionários americanos, pois no “regimento dessas Juntas constava que a maioria de 

seus componentes deveria ser formada de missionários268, dispositivo que não constava, 

aliás, dos Estatutos da Convenção”269. Em 1918, na assembleia da CBB, devido a 

                                                
264 MESQUITA, op. cit., p.170. 
265 PEREIRA, op. cit., 171-172.  
266 TEIXEIRA, op. cit., p.264. 
267 PEREIRA, op. cit., p.172.  
268 Chamaremos a partir daqui os americanos de “missionários” e os brasileiros de “pastores” 

apenas a título de uma melhor compreensão, mas, na prática, não havia nenhuma diferença entre os dois 

ofícios, pois muitos dos que chamaremos de “missionários” eram pastores de igrejas locais e muitos dos 

que chamaremos de “pastores” eram missionários em locais ainda não alcançados pela denominação.  
269 PEREIRA, op. cit., p.172. 
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protestos de pastores de igrejas do Norte270, ambos passaram para o controle da CBB, que 

elegeu uma junta administrativa para gerenciar cada um. Léonard sugere que o fato do 

colégio e do seminário do Rio serem de controle da CBB e os de Recife ainda estarem 

sob controle dos missionários americanos no Brasil, mesmo sendo mais antigos, pode ter 

sido um fator do despertamento do nacionalismo das Igrejas do Norte271. 

A direção, então, sempre era assumida por um americano, ainda mais que as 

dotações enviadas pelos batistas americanos a essas instituições eram bastante 

significativas em relação ao que a Convenção recebia de dinheiro enviado do exterior. 

Mesquita afirmou em uma entrevista que “as igrejas eram poucas e pobres e a Missão272 

estipendiava em parte ou no todo os salários dos pastores”273. Era muito provável que já 

existisse uma desavença inoculada entre missionários estrangeiros e pastores nacionais 

muito anterior à irrupção dos levantes brasileiros em Recife.  

 Os gestores do colégio e do seminário batista do Recife eram H. H. Muirhead e 

D. L. Hamilton, respectivamente, ambos americanos. O primeiro tinha dedicado sua 

atuação à educação teológica e era especialista em História Eclesiástica. Já o segundo, 

era um educador. Tinha ampla experiencia em processos educacionais e tinha servido em 

Alagoas e na Bahia antes de Pernambuco. José dos Reis Pereira conta que, os até então 

amigos e companheiros de trabalho, Hamilton e Muirhead se desentenderam em 1919. 

Em uma nota explicativa, conta o que supostamente aconteceu:  

Hamilton era amigo dos estudantes e dos pastores e estava bem a par da 

vida do Seminário. Tão amigo, que chegava a dar dinheiro do próprio 

bolso pra acorrer às necessidades de muitos pastores. Nessas condições, 

foi informado de algo que estava provocando escândalo e muito 

falatório no corpo discente. Tratava-se de atitudes que não causariam 

espécie no ambiente norte-americano, mas, aqui no Brasil, eram 

chocantes. Hamilton sentiu ser seu dever advertir seu velho amigo 

Muirhead. O resultado foi desastroso: Muirhead não aceitou a palavra 

do amigo e contou com a solidariedade de seus colegas da Missão. 

                                                
270 Norte e Sul não devem ser considerados segundo cinco as macrorregiões do Brasil divididas 

pelo IBGE (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), pois a denominação chamava os estados do 

Nordeste e Norte apenas como “Norte” e o resto dos estados como “Sul” provavelmente espelhando a 

divisão causada pela Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Não por acaso a convenção que gerenciava 

os trabalhos dos batistas no Brasil era a Southern Baptist Convention of the United States of America 

(Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos). 
271 LÉONARD, op. cit., p.178. 
272 A chamada “Missão” diz respeito a união dos missionários americanos na região. 
273 TEIXEIRA, op. cit., p.264. 
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Hamilton sofreu, então, o esvaziamento, que provocou revolta entre os 

estudantes. Ouvimos a respeito do assunto o testemunho de vários 

contemporâneos dos fatos, pertencentes a ambas as correntes. Para 

alguns, essa desinteligência pessoal teve papel preponderante no 

desenrolar dos acontecimentos. Foi a pequena bola de neve que 

provocou a avalancha274. 

 Por causa da situação desconfortável entre os missionários, ambos foram 

remanejados de seus cargos, cabendo a Muirhead a direção geral das duas instituições e 

a W. C. Taylor, filho do pioneiro Zacarias Taylor, a direção do Seminário. Hamilton foi 

rebaixado à posição de professor de Matemática e logo rejeitou a cadeira que lhe estava 

sendo oferecida, despedindo-se para se dedicar a evangelização direta. Todavia, diversos 

estudantes do seminário e pastores brasileiros cerraram fileiras em sua causa275. Para 

muitos, essa era uma questão interna da Missão americana, que competia à Junta de 

Richmond resolver. J. F. Love, secretário executivo da Junta, que estava no Brasil no 

momento, tentou conciliar os dois missionários, mas enquanto tentava apaziguar a 

situação, aspirações mais do que pessoais já tinham tomado conta da disputa. Segundo 

Mesquita, os dois missionários em conflito e J. F. Love se reuniram em uma sala do 

colégio durante uma noite inteira e um dia para procurar consenso e entendimento. A 

reunião foi finalizada, “todos se abraçaram e as dificuldades foram dadas por findas. Em 

verdade tudo continuou como antes”276. 

 Um ano se passou até a assembleia convencional de 1920, estando as duas partes 

se preparando para discutir o assunto novamente por vias institucionais. Mesmo nos 

momentos de insurreição e possibilidade de ruptura, o princípio democrático-

representativo foi levado em conta, ressaltando a rigidez do sistema de funcionamento da 

denominação no equilíbrio entre o respeito à autonomia das igrejas e a legitimidade da 

centralização das decisões nas convenções e associações. A experiência e os 

procedimentos democráticos batistas mais uma vez foram acionados. Segundo Reis 

Pereira, o problema entre os missionários poderia ter sido resolvido por uma sensibilidade 

do presidente da Convenção na medida em que ele nomeava os componentes da Comissão 

de Indicação, a qual indicava as comissões que examinavam e davam parecer sobre as 

juntas. Por esse motivo ter a presidência era importante para determinado grupo de 

                                                
274 PEREIRA, op. cit., p. 398-399.  
275 PEREIRA, op. cit., p.173.  
276 MESQUITA, op. cit., p.171.  
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pastores, pois de sua seleção da comissão seriam escolhidas as diretorias das juntas da 

CBB. Esse formato era igual ao da Convenção do Sul dos Estados Unidos, entretanto, no 

sistema americano os presidentes divulgam seus nomes antes de sua eleição. Portanto, 

anteriormente ao pleito para a presidência, os votantes já sabiam quais seriam os nomes 

que comporiam a comissão mais importante na direção da Convenção. Na experiência 

brasileira, a indicação dos nomes para a Comissão de Indicação, a responsável por indicar 

todos os nomes para as diretorias da CBB e das Juntas, era posterior, ou seja, os 

presidentes eram escolhidos sem precisar revelar quem comporia sua Comissão de 

Indicação, que, por consequência, já poderia ser uma pista de quem assumiria as juntas277. 

Entretanto, uma atitude tal qual Reis Pereira sugeriu seria menos democrática e mais 

centralizadora. No caso da Convenção de 1920, os simpatizantes de Hamilton esperavam 

que a composição das novas diretorias de juntas fosse capaz de reconduzir o missionário 

ao cargo que tinha anteriormente, de diretor do colégio batista de Recife. Entretanto, o 

presidente eleito, o paulista Antônio Ernesto da Silva, era recém-chegado do 

presbiterianismo e não estava a par das confusões no campo recifense. Acabou 

escolhendo justamente H. H. Muirhead como relator da Comissão de Indicações, o qual, 

obviamente, manteve seu desafeto alijado de qualquer cargo convencional ou 

institucional. 

O ano de 1921 mostrou o agravamento das hostilidades em Pernambuco, 

entretanto, ainda assim, a decisão de as assembleias da CBB serem bienais foi mantida. 

O mal-estar se preservou até 1922, quando aconteceria outra assembleia convencional. 

Na reunião, não houve grandes desavenças, mas, quando J. F. Love, secretário executivo 

da Junta de Richmond, visitou o Recife logo depois da Convenção do Rio, em 1922, e 

tentou reunir os missionários novamente para reestabelecer a harmonia, percebeu que 

ainda existiam muitas resistências entre os missionários e os estudantes do seminário, 

partidários de seu ex-professor, D. L. Hamilton. 

Se não houve muito espaço para confrontos na convenção nacional no início de 

1922, na Convenção Regional, ocorrida em Gravatá, Pernambuco, em novembro do 

mesmo ano, o clima mostrou-se diferente. Na reunião se encontraram missionários e 

pastores dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, já que os três 

campos eram administrados por uma mesma convenção regional. Nesse momento, eram 

quinze pastores engajados na causa brasileira, somados ao missionário Hamilton, contra 
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treze missionários estrangeiros. Nessa assembleia foi redigido um memorial aos 

missionários americanos pelos quinze pastores brasileiros apresentando algumas 

reivindicações, dentre as quais as mais significativas foram: (1) equiparação dos 

investimentos da educação na evangelização direta; (2) entrega das verbas oriundas dos 

EUA para a Junta Executiva da Convenção Regional, de controle dos brasileiros, e não 

mais aos missionários americanos278. Como resposta, os missionários responderam que 

tal sistema dependia das verbas enviadas pelas instituições americanas e que não 

poderiam alterar a política quanto aos fundos recebidos. Além disso, usaram um 

argumento ad hominem contra os brasileiros dizendo que estavam pedindo para se realizar 

o que eles mesmos recusaram em relação aos batistas portugueses, pois já havia uma 

solicitação dos pastores locais portugueses de administrar as verbas que a CBB enviava 

para a missão batista brasileira em Portugal279. Algumas convenções estaduais já 

funcionavam no formato que os brasileiros solicitaram, como a Convenção Batista de São 

Paulo, que recebia os recursos estrangeiros e os dividia por necessidade de cada trabalho, 

não importando se eram coordenados por brasileiros ou americanos.  

É possível notar que houve um deslocamento das intenções e pautas do grupo. 

Antes militando pela recolocação de Hamilton nos cargos institucionais, os brasileiros 

agora colocavam suas próprias causas como objetivo principal da atuação do movimento. 

Nesse interim surgiram lideranças da divisão brasileira. Os principais líderes em um 

primeiro momento foram Adrião Bernardes e Orlando Falcão. O primeiro era professor 

do Colégio Batista Americano de Recife. Já o segundo, tinha sido recentemente, na 

Convenção de 1922, eleito presidente da CBB. Era também pastor da Primeira Igreja 

Batista do Recife. A Convenção Regional de 1922, em Gravatá, teve muitas 

movimentações. Adrião Bernardes foi eleito o secretário executivo da instituição e logo 

planejou uma campanha de evangelização alheia aos planos e cronograma dos 

missionários americanos. Os integrantes da Convenção Regional, todos mobilizados 

contra a primazia dos missionários americanos a direção da denominação batista 

brasileira, escreveram também um folheto de 13 páginas, publicado em 13 de fevereiro 

de 1923, em Recife, chamado Manifesto ao Povo Batista da Convenção Batista Regional, 

                                                
278 Conferir memorial em MESQUITA, op. cit., p.171-172. 
279 Conferir resposta em MESQUITA, op. cit., p.172-173.  
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quando o movimento ganhou tons emancipacionistas e nacionalistas280. Marli Teixeira 

destaca um excerto do manifesto que denota o caráter que o grupo estava tomando: 

Nossos bem-amados irmãos, os missionários não estão convencidos de 

que somos capazes de nos governarmos [...] O povo batista brasileiro é 

inferior aos outros povos? Do contrário por que não terá ele capacidade 

para dirigir os seus próprios trabalhos? Até quando os missionários irão 

querer ter-nos sob sua tutela, como crianças? [...] Sua missão aqui é de 

auxiliar-nos a desenvolver o trabalho e não a de dirigi-lo 

perpetuamente, como se eles não se ocupassem inteligente e 

sinceramente de desenvolver as forças nacionais dando-lhes a 

oportunidade de dirigir e de servir281. 

A Junta de Richmond respondeu ao documento afirmando que cederia um pouco 

para cada lado do conflito: concederia verbas diretas à Convenção Regional, mas não 

passaria os cargos de diretoria das instituições locais às lideranças brasileiras, estando as 

organizações ainda sob superintendência composta por pelo menos dois terços de 

americanos. Mais uma vez, a centralização decisória da instituição americana se mostrou 

em atuação, cedendo no que considerava necessário e não contemplando o que não 

desejava renunciar. Os brasileiros não se sentiram satisfeitos, de forma que os alunos do 

Seminário do Norte abandonaram as aulas em fevereiro de 1923, assim como as alunas 

da Escola de Trabalhadoras Cristãs, curso normal de iniciativa batista no Recife. Orlando 

Falcão, como presidente da CBB e um dos líderes dos brasileiros, declarou-se como 

neutro na contenda. Entretanto, emergiu entre as fileiras brasileiras Antônio Neves de 

Mesquita, que havia chegado recentemente dos Estados Unidos, como um novo líder do 

grupo. Para acirrar ainda mais o conflito, jornais foram utilizados como local de disputa 

e propagação das ideias. Os brasileiros usaram o jornal O Batista Regional para desferir 

ataques aos americanos. Por sua vez, W. C. Taylor, diretor do Seminário durante a 

agitação, criou o Correio Doutrinal para defender os missionários e acusar de rebeldes o 

lado brasileiro282. 

Se a conturbação fosse até o ponto em que estamos, já seria uma ocorrência 

diferente na história dos batistas brasileiros. Entretanto, Mesquita afirma que “pelos fins 

deste mesmo ano [1922] ninguém mais tinha dúvidas a respeito da insegurança do 
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trabalho cooperativo batista”283. Isso quer dizer que a estabilidade e a fixidez do sistema 

de cooperação entre igrejas batistas, a grosso modo a própria Convenção Batista 

Brasileira, não eram de muita confiança, pois, em pouco tempo, e por um grupo 

relativamente pequeno frente ao universo de pastores batistas trabalhando no Brasil no 

período, a instituição sofreu um cisma organizacional e não pôde se defender quanto às 

iniciativas de separação. Ademais, mostrou-se, a partir da Questão Radical, que o 

princípio autonomista ainda era o norte a ser tomado em momentos em que a organização 

centralizadora não conseguia resolver impasses internos à denominação.  Uma pequena 

questão pessoal gerou uma revolta tão volumosa a ponto de abalar as supostamente firmes 

estruturas denominacionais. A confusão chegou a tal ponto que o descrédito dos batistas 

frente a sociedade e às outras religiões foi crescendo284. A Convenção Regional convocou 

uma assembleia convencional extraordinária para março de 1923. Entretanto, o único 

missionário que compareceu foi A. E. Hayes, tendo todos os outros boicotado o 

movimento. Desse momento em diante as igrejas que eram lideradas por pastores que 

defendiam a pauta brasileira começaram a excluir os missionários americanos dos seus 

halls de membros. Para acolher tais pessoas, novas igrejas foram sendo abertas. Émile 

Leonard conta que este foi o momento mais acalorado das controvérsias pela onda de 

cartas demissórias da igrejas brasileiras aos missionários que as fundaram: 

Os líderes do movimento nacionalista estavam assim em vias de se 

constituírem como uma dissidência organizada, com todas as 

instituições necessárias. Estas consequências – como já observamos em 

geral para todos os movimentos dissidentes, lhes eram penosas; e é 

certo que procuraram evitar o cisma. Com o propósito de encontrar uma 

solução pacífica e com a esperança de conseguir do Comité [Junta] de 

Richmond a revogação dos atos de seus missionários285. 

A decisão de não se desligarem da CBB e insistirem no convencimento da Junta 

de Richmond da validade de seus reclamos levou o movimento nacionalista a enviar 

Mesquita aos Estados Unidos para negociar com a Junta de Richmond. O pastor levou 

consigo uma proposta de cooperação286 baseada no memorial escrito pelo grupo em 1922. 

A Junta de Richmond, então, analisou a proposta e respondeu, através de Mesquita, com 
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286 Conferir proposta em MESQUITA, op. cit., p.177-179. 
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uma contraproposta a ambos os lados, mas nem os próprios missionários americanos 

aceitaram tal posicionamento e praticamente rejeitaram as recomendações de sua própria 

Junta, alegando que não poderiam se readmitidos nas igrejas anteriores287. 

Em 7 de setembro de 1923 os missionários americanos no Brasil reativaram a 

antiga Convenção Batista Pernambucana, que deixara de existir para que fosse criada a 

Convenção Batista Regional dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, 

instituição estava que estava sob controle do lado brasileiro. Através da Convenção 

Batista Pernambucana, os missionários tentaram mobilizar as igrejas fiéis à Missão, ou 

seja, a organização dos americanos. Já os brasileiros, propuseram-se a fundar uma casa 

publicadora para produzir material concorrente ao que vinha da CBB, do Rio de Janeiro. 

Foi aberta, então, a Empresa Batista Brasileira de Publicações, que passou a funcionar 

para alimentar de produção litúrgica e teológica as igrejas do lado brasileiro.  

O movimento foi tão significativo que envolveu as três bases de coesão batista no 

Brasil: (1) O Jornal Batista foi substituído localmente por O Batista Regional e O Batista 

Paulistano, pelo lado dos brasileiros, e O Correio Doutrinal, pelo lado dos missionários; 

(2) o material de escolas bíblicas dominicais produzidos pela Casa Publicadora Batista 

foi sendo substituído no Norte pelos escritos produzidos pela Empresa Batista Brasileira 

de Publicações, que já publicou seus primeiros números no primeiro semestre de 1924; 

(3) o Cantor Cristão, produzido por Salomão Ginsburg e outros missionários americanos 

majoritariamente, “passou a ser malvisto e já se pensava em fazer uma edição em 

Pernambuco”288. 

Como o repasse de verbas da CBB para a Convenção Batista Regional foi suspenso 

durante o período e a associação local precisava pagar os pastores que tinham cargos  na 

instituição, suas organizações e seus serviços, os brasileiros tomaram uma decisão que 

expôs o faccionado sistema batista americano. Passaram a se corresponder com uma outra 

Junta norte-americana, que os aceitou e os chamou para uma mesa de negociações, a 

Baptist Missionary Association of Dallas, associação surgida de uma dissidência da 

Southern Baptist Convention, a geradora da CBB. Novamente Mesquita foi enviado aos 

Estados Unidos, agora para negociar com a instituição os parâmetros de cooperação. A 
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Southern Baptist Convention obviamente não reagiu bem à notícia, de forma que O 

Correio Doutrinal escreveu sobre o assunto acusando os brasileiros: 

O Radicalismo já está bifurcando. Uns querem ser independentes mas 

não podem. Outros querem viver do dólar oposicionista do Texas, mas 

não tem certeza quantos podem. E instituições e igrejas Radicais 

mudam de diretores e pastores mais rapidamente do que as fases da lua 

se sucedem e gente boa ainda se deixa explorar289. 

Com o apoio da nova instituição americana firmado com a Convenção Batista 

Regional, ala brasileira do conflito, haviam dois trabalhos batistas concorrentes em ação 

em Pernambuco. Assim como os americanos, os brasileiros tinham alunos de seminário 

e do instituto de educação feminina além de uma gama de pastores locais. Ambos já 

funcionavam em casas alugadas. Foi fundado o Colégio Batista Brasileiro para rivalizar 

com o correspondente preexistente, o colégio batista ligado a CBB, fundado em 1906. Os 

americanos tinham as propriedades do Seminário e do Colégio, mas não tinham alunos, 

pois estes haviam se posicionado em favor do lado brasileiro. 

Ambos os grupos esperavam a Convenção de 1924 para expor suas demandas e 

atacar o grupo adversário. Entretanto, Orlando Falcão, presidente da CBB, que outrora 

houvera sido um dos líderes do movimento brasileiro e agora apoiava os americanos, 

preferiu adiar a convenção brasileira de janeiro de 1924 para janeiro de 1925 “contando 

com a ação do tempo para amenizar a situação”290. Todavia, tal decisão só deu mais tempo 

para que os flancos se municiassem ainda mais. O movimento radical já se espalhara o 

suficiente para conseguir muitos adeptos na Bahia e em Sergipe, formando uma 

convenção interestadual entre as igrejas dos dois estados. Em Alagoas, John Mein, 

missionário americano, conseguiu travar o movimento, diferentemente da Paraíba e do 

Rio Grande do Norte. No Sudeste houve mobilização, principalmente por viagens de 

Adrião Bernardes durante ao ano de 1924, mas não houve grandes agitações. Alguns 

líderes brasileiros do Sudeste enviaram recursos para os radicais291 e o jornal O Batista 

Paulistano, dirigido por Silas Botelho, entrou na causa ao lado dos brasileiros. 

                                                
289 O CORREIO DOUTRINAL. A Propaganda Radical em Texas. 21 de março de 1924, n 9 45, p. 

2. 
290 PEREIRA, op. cit., p.176. 
291 O lado brasileiro também era chamado de “radical”, especialmente por seus opositores. Neste 

trabalho usaremos a alcunha apenas para facilitar a identificação, sem fazer juízo das decisões tomadas pelo 

grupo. 
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Na Convenção de 1925, acontecida no Rio de Janeiro, poucos radicais 

compareceram, tendo em vista que o movimento era mais focalizado no Nordeste. Ainda 

assim, os dirigentes da CBB tinham medo da chamada “Questão do Norte”, como foi 

denominada a celeuma, espalhar-se para o Sul. A reunião foi realizada no templo da PIB 

do Rio de Janeiro, com a presença do secretário executivo da Junta de Richmond, J. F. 

Love. Os radicais apresentaram novamente um manifesto, redigido por Adrião Bernardes. 

Nele, defendiam-se das acusações de serem gananciosos em relação ao dinheiro 

estadunidense, confessavam-se patriotas, mas não xenófobos. Enfatizavam a liberdade, 

atacavam o fato de que as propriedades batistas brasileiras ainda estivessem em nome dos 

americanos e defendiam a primazia da evangelização sobre a educação declarando que “a 

educação segue a evangelização, e não a evangelização a educação [...] A pátria brasileira 

jamais será evangelizada pelos colégios”292. A autonomia da igreja local foi a tônica do 

fim do documento, que ressaltava que “o terceiro ponto do programa se referia à 

necessidade de “manter a independência e a soberania das Igrejas e do trabalho local”293, 

ou, em termos claros, de “libertar o pensamento e a ação das Igrejas e dos obreiros 

reduzidos à escravidão” pelo Comité [Junta] de Richmond e seus missionários”294.  

Tais palavras soaram muito duras na ocasião, porém os batistas tinham uma 

tradição de serem polemistas contra católicos e contra outras denominações protestantes, 

de forma que as experiências externas de argumentação em favor de sua própria 

cosmovisão os prepararam a entrar em discussões apologéticas e se defenderem bem, 

entretanto essa foi a primeira vez que tal perspicácia foi utilizada internamente. Por esse 

motivo, os textos são muito afiados e incisivos. Além disso, a tradição democrática batista 

demandou polidez na argumentação e nas estratégias de explanação de ideias para se fazer 

politicamente relevante, técnicas muito usadas na Questão Radical.  

Como de praxe na tradição política da CBB, foi formada uma comissão para dar 

parecer sobre o caso formada por missionários americanos (S. L. Watson, J. W. Shepard 

e Loren Reno), pastores brasileiros do Sudeste que não estavam diretamente envolvidos 

no caso (Abraão de Oliveira, Casemiro Gomes de Oliveira, Francisco Fulgêncio Soren e 

Joaquim Fernandes Lessa), e um representante de cada lado do conflito. Dos brasileiros, 

foi Antônio Neves de Mesquita, que já era o representante institucional da facção. Do 
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lado dos americanos, foi enviado H. H. Muirhead, o pivô do início da confusão. J. F. Love 

também fez parte como representante de uma das envolvidas no assunto, a Junta de 

Richmond, e Salomão Ginsburg foi seu intérprete. Realizada a reunião, novamente a 

comissão cedeu um pouco para cada lado e tentou estabelecer padrões de colaboração 

mútua, as chamadas Bases de Cooperação desta Convenção e da Junta de Missões 

Estrangeiras da Convenção Batista dos Estados Unidos295. O documento não 

desautorizou ou deslegitimou nenhum lado e insistiu em desacreditar de toda acusação de 

oportunismo ou desonestidade de qualquer um dos grupos. É importante ressaltar que as 

Bases afirmavam “a autonomia absoluta das igrejas locais e a autonomia relativa das 

Juntas e Convenções”296. Mesmo ressaltando a autonomia, destacou o princípio da 

colaboração e repetia a defesa dos americanos do Recife afirmando que cada instituição 

deveria administrar o dinheiro que lhe é enviado, não podendo esse serviço ser delegado 

a outra entidade. Para Pereira, “era um belo parecer, vazado em linguagem e espírito 

evangélico, bem diferente do feroz manifesto radical antes distribuído, mas não tocava 

objetivamente nos pontos nevrálgicos da questão”297. 

Uma resposta foi redigida298 por Adrião Bernardes, Djalma Cunha, dois radicais 

nordestinos, e dois simpatizantes paulistas, Silas Botelho e Antônio Ernesto da Silva, 

considerando a validade do parecer da comissão, mas o considerando vago, teórico e 

pouco propositivo. As sugestões objetivas indicadas pelo novo documento concordavam 

com a proporcionalidade de americanos nas Juntas Administrativas, concordavam com a 

administração das verbas pelas instituições que as recebiam, propunham que as 

assembleias convencionais nacionais deveriam ser trienais, defendiam a existência de 

apenas uma Comissão de Educação, sugeriam o limite de cinco mensageiros por igreja 

na assembleia da CBB e solicitavam a entrega d’O Jornal Batista a um corpo de redatores 

nacionais. A Convenção recebeu o documento e mandou que a comissão anteriormente 

formada o estudasse, acrescida do radical Djalma Cunha e de Salomão Ginsburg. Tudo 

isso ocorreu durante a assembleia da CBB de 1925.  As Bases revisadas foram 

apresentadas em 3 de fevereiro de 1925. A comissão as tornou públicas apenas na última 

noite da reunião. O primeiro parecer foi mantido, mas algumas mudanças aconteceram 

baseadas na resposta dos radicais. A principal mudança foi em relação a evangelização, 
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que foi ressaltada como a prioridade denominacional, uma das pautas mais importantes 

para o movimento radical. As verbas destinadas para esse fim seriam enviadas 

diretamente para seus agentes, os radicais em sua maioria esmagadora, os quais deveriam 

apenas prestar contas dos usos do dinheiro para os missionários, que estavam no controle 

das instituições diretoras e das Juntas. Para Reis Pereira, “as Bases de Cooperação 

representavam, até certo ponto, vitória para o movimento radical. Vitória tardia, 

entretanto”299. Realmente, o grupo que teve mais pautas atendidas foi a ala brasileira, 

entretanto, tais exigências custaram o sacrifício de muitas igrejas locais e da própria CBB.  

Muirhead e Mesquita, um de cada lado, foram incumbidos de comunicar e 

convencer as igrejas do Norte e do Nordeste, já autônomas e desligadas da Convenção, a 

assinarem as Bases de Cooperação e voltarem a comungar como outrora. Muitas igrejas 

pernambucanas e baianas, estados considerados como o epicentro do movimento radical, 

se recusaram, mas a força do movimento radical arrefeceu, pois suas lideranças se 

dispersaram: Mesquita voltou a ser professor do Seminário radical de Recife, Adrião 

Bernardes assumiu o pastorado da PIB de São Paulo e Djalma Cunha assumiu a PIB de 

Curitiba. D. L. Hamilton, que tinha voltado aos EUA, foi mandado novamente para o 

Brasil, agora como missionário da Associação Batista do Texas e foi dirigir o seminário 

formado pelos radicais no Recife. Todavia, o esfriamento das tensões não significou uma 

resolução do conflito, pois, para todos os analistas, o cisma continuou velado. As igrejas 

radicais continuaram estreitando seus laços de cooperação com a Associação Batista do 

Texas, de forma que fundaram, em 20 de junho de 1925, com apoio de cinquenta e cinco 

igrejas, a Associação Batista Brasileira, que, apesar de terem nomes parecidos, nada tinha 

com a Associação Batista do Sul do Brasil300, formada em 1894. Hamilton virou o 

secretário geral da missão brasileira e Mesquita foi adotado como missionário da 

instituição no Brasil. Os nacionalistas se desvincularam da CBB por pregarem a 

autonomia e a gestão das missões brasileiras por oficiais nativos, mas se submeteram 

novamente a outra instituição americana quase que nos mesmos moldes. Marli Teixeira 

afirma que tal característica do movimento já era demonstrada nos escritos radicais na 

medida em que “o exame dos manifestos publicados pelos pastores nacionais, revela que 
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se discutia o direito e a prática da gerência dos recursos apenas pelos missionários. Mas 

não rejeitavam a permanência do auxílio estrangeiro”301. 

A cisão continuou aproximadamente até 1935, quando as igrejas da Associação 

começaram a se relacionar mais proximamente com a CBB, ano que as Bases de 

Cooperação foram novamente revisadas. Até então, “as cartas de transferência dos fiéis 

e permutas entre pastores eram mutuamente recusadas pelas comunidades rivais que 

assim se afrontavam em muitas localidades do Norte”302. 

Em entrevista concedida a Marli Teixeira em 23 de julho de 1974, 

aproximadamente cinquenta anos após o cisma, Mesquita afirmou que não havia perigo 

de divisão denominacional. O pastor justificou tal posição alegando que  

 a questão não era de divisão na denominação porque não estavam em 

jogo problemas de caráter doutrinário. A tutela dos missionários na 

administração e direção do trabalho é que geraria a crise. Os 

missionários comportavam-se como se fossem bispos, faziam o que 

bem queriam com o dinheiro, criando brigas e desgosto porque havia 

muita disparidade na distribuição dos recursos303. 

Ao contrário do que Mesquita afirma, o que nos parece é que existia um risco de 

racha denominacional como houve com os presbiterianos, por exemplo. Somente a 

existência de uma instituição concorrente à CBB recebendo apoio de uma convenção 

americana concorrente a Southern Baptist Convention já seria um motivo para crer não 

apenas na plausibilidade de uma cisão denominacional, mas na efetividade de tal 

separação. É bem certo que as motivações foram completamente diferentes, mas o 

princípio e as disposições para tais fins estavam dispostos no lado radical. As concessões 

cedidas pela Junta de Richmond e pela Convenção Batista Brasileira, assim como a 

aceitação por parte dessas instituições da existência e da atuação de entidades batistas 

concorrentes, esmoreceram atitudes mais drásticas da facção brasileira. Concordamos 

com Marli Teixeira quando afirma que a Questão Radical  

efetivamente marcou o fim da etapa inicial da atividade batista no 

Nordeste brasileiro. Durante o desenvolvimento da crise, o trabalho da 

denominação, foi por assim dizer, testado, desafiado internamente, 
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colocado frente a frente com a perspectiva de auto-direção, fatores que 

considerados globalmente, contribuíram para abertura de novos 

horizontes e novos métodos de ação304. 

Não apenas para o Nordeste, mas para a denominação como um todo, a Questão 

Radical foi um movimento paradigmático, como nunca houvera anteriormente. 

Concordamos também com Léonard na análise de que diversos motivos eram secundários 

para o movimento, como as desavenças pessoais, o nacionalismo característico da década 

de 1920 no Brasil e o antiamericanismo, exceto “a verdadeira razão [que] é que os batistas 

já haviam alcançado o grau de experiencia e de maturidade em que, também eles, 

deveriam sofrer a crise de sua emancipação”305. Entendemos que Léonard faz tal 

afirmação tentando produzir um padrão de relacionamento entre os protestantes nacionais 

e os americanos, já que os presbiterianos já haviam vivenciado vinte anos antes, quando 

da sua maturidade institucional, períodos de acirramento das mesmas reivindicações: 

gestão do sistema de ensino e direção nacional das instituições. Não necessariamente o 

desejo de emancipação completa deveria ter acontecido na denominação por conta de um 

padrão protestante brasileiro, mas, como afirma Léonard, entendemos que as 

denominações protestantes no Brasil, formando seus líderes, tendo condições financeiras 

e pessoais de gerir suas próprias atividades e podendo nacionalizar sua liderança, não 

hesitariam em procurar certo distanciamento frente ao controle e gestão americanos. 

Este capítulo tratou da dinâmica de retorno do princípio da autonomia dos crentes 

e das igrejas, mas agora sobre outros contornos e contextos. Se percebemos a força desse 

princípio no primeiro capítulo, onde todas as atividades batistas eram livres, autônomas 

e autogeridas, acompanhamos também o abrandamento desse valor quando foi 

conveniente para o trabalho cooperativo das igrejas, como examinamos no segundo 

capítulo. De fato, a Convenção Batista Brasileira foi erigida sobre o princípio da 

autonomia renunciada em favor da centralização. Agora, no terceiro capítulo, foi possível 

discutir a emergência desse princípio novamente, então utilizado contra a própria CBB, 

especialmente no fenômeno da Questão Radical. O movimento que podemos perceber da 

denominação frente ao eixo centralização-autonomia se dá através da maleabilidade dos 

usos dos princípios norteadores da denominação. Foi possível notar que se usou o valor 

adequado para cada situação que as igrejas enfrentam. Ora foi mais vantajoso ter igrejas 
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e indivíduos proativos, autônomos e autogovernados. Em outro momento, foi preciso que 

estes se convertessem em entes disciplinados, submissos e cooperativos entre si. Mostra-

se, portanto, uma dinâmica de valorização tanto da concentração quanto da dispersão. 

Assim também funcionam as igrejas, que ora valorizam os períodos de concentração dos 

fiéis (como os cultos, a comunhão e as escolas bíblicas) e ora períodos de dispersão 

(pregação pública, atuação política e social). Tais conclusões serão melhor desenvolvidas 

na próxima seção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – Analisando as cinco décadas sob a 

perspectiva da autonomia e da centralização 

Como foi possível perceber nos capítulos anteriores, o fio condutor da 

denominação batista em suas decisões coletivas foi o balanceamento do eixo autonomia-

centralização, o qual foi a problemática de pesquisa do presente trabalho. Em certo 

sentido, todo o direcionamento institucional do grupo foi orientado para que a cooperação 

fosse possível em momentos de isolamento das igrejas e, simultaneamente, para que a 

autonomia das igrejas e dos indivíduos fosse garantida em momentos de centralização 

excessiva das entidades denominacionais. E, pelos cinquenta anos que esse trabalho usou 

como recorte, os batistas se enquadraram em tal exercício, a saber o de reunir os 

autônomos e de desembaraçar os cooperativos.  

O objeto de estudo do trabalho foi a dinâmica de crescimento das igrejas e 

instituições que gerou a necessidade da criação da Convenção Batista Brasileira, o órgão 

central da denominação a partir de 1907. Entendemos que através do acompanhamento 

do desenvolvimento institucional da CBB pudemos analisar de forma prática como 

autonomia e centralização se coadunaram para formar o sistema eclesiástico batista 

brasileiro. Emile Leonard já afirmava que o sistema congregacionalista batista se 

destacava pela orientação das igrejas locais por sua própria membresia, que poderia 

desfrutar, pelo nivelamento de todos os membros como livres, autônomos e competentes 

para se relacionar intima e diretamente com Deus, de um ambiente de relações mais 

parelhas, menos hierarquizado, “de caráter menos burguês e intelectualista”306. Para o 

historiador, tal característica foi um chamariz para católicos, que vinham de um contexto 

eclesiástico altamente hierarquizado e de instituições muito fortes, além de dividido entre 

leigos e clérigos. Na eclesiologia batista tais divisões eram mais flexíveis, ainda mais nas 

primeiras década de trabalho no Brasil, quando a escassez de missionários americanos 

contribuiu para o engajamento mais ativo dos recém convertidos brasileiros. É certo que, 

no imaginário batista, as igrejas eram livres de disputas de poder internas e de isonomia 

entre os membros, o que se trata de uma percepção equivocada sobre as relações de 

autoridade nessas comunidades. Tal concepção remonta ao século XVII, quando as 

igrejas cercearam a entrada em seus halls de membros a pessoas ligadas à burocracia 

estatal para que houvesse uma clara separação entre poder temporal político e o ambiente 
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eclesiástico. Decerto, por uma perspectiva, tal diretriz exclui as disputas políticas no 

âmbito social das igrejas em nível macro, entretanto, esquece-se dos conflitos de poder 

em nível micro, nas relações e nas tomadas de decisão comunitárias. Por esses motivos, 

os batistas acreditavam viver em uma democracia e um igualitarismo radicais307, os quais 

não são historicamente plausíveis.  

Na cosmovisão batista, como foi explorado na Introdução, o indivíduo é o ente 

principal e o fundamento de toda a prática religiosa e da espiritualidade. A liturgia, as 

subdivisões da igreja, os ofícios, os rituais e as demais atividades devem servir para apoiar 

a relação pessoal e direta entre o sujeito e Deus. Esse é o princípio formativo da 

denominação, de onde ela se origina e para onde ela prossegue. Mullins, principal teólogo 

batista do recorte estabelecido para esse trabalho, resume tal axioma afirmando que “a 

manifestação suficiente da significação histórica dos batistas é esta: a competência da 

alma na religião”308. Se o indivíduo era o centro de toda experiencia religiosa batista, “a 

solução do problema fundamental do ser humano se dá no plano individual, 

diferentemente da clássica resposta do catolicismo (tanto medieval quanto brasileiro) que 

cria no sacramento comunitário”309. O esforço da igreja deveria ser o de orientar 

indivíduos a se relacionarem com Deus, obedecerem aos cânones da igreja e serem 

agentes de propagação do Evangelho a outros indivíduos.  

Entretanto, tal princípio fundamental não se limita ao plano do indivíduo, mas 

abrange também a igreja local. Seria incongruente que uma igreja formada de indivíduos 

livres, autônomos e autogeridos fosse atrelada ou submetida aos poderes de uma 

autoridade eclesiástica, um colégio de clérigos ou a uma normativa processual. As igrejas 

batistas, portanto, se constituíram sob a égide da autogestão, autodeterminação e do 

isolamento. Por serem tão autônomos, os batistas tinham dificuldade com a noção de 

Igreja como um ente universal, espiritual e não físico como outros grupos cristãos 

acreditam. Ou seja, um corpo com particularidades de região para região, no entanto único 

e dirigido pelo Espírito Santo. Ao contrário, para os batistas, uma Igreja é uma 

comunidade local soberana e responsável por si própria. Nem mesmo a denominação 

batista poderia ser chamada de “igreja”, pois ela não é a igreja, mas a aproximação 

doutrinária, de tradições e eclesiológica de igrejas, comunidades locais. Tal ponto de vista 
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dificultou inclusive o associativismo batista, pois, por definição, já se considerava que as 

igrejas locais não deveriam ter compromisso algum com a subserviência a um grupo, 

instituição ou liderança externa a si mesma. Israel Belo sintetizou bem o assunto 

mostrando que “uma igreja batista é uma igreja local. A convicção landmarkista tornou-

se uma convicção batista brasileira. Todos os eclesiólogos insistem na natureza local da 

igreja. Langston resumiu toda a percepção neste sentido: "só há uma Igreja no mundo, 

que é a Igreja local”310. Nesse sentido, pra evitar sobreposições que cerceassem a 

soberania dos indivíduos e das igrejas, os batistas sempre deram enfoque à liberdade, de 

forma que a identidade denominacional foi justamente a ausência de identidade para que 

os valores individuais fossem prevalentes.  

No primeiro capítulo deste trabalho percebemos a formação de um grupo de 

pastores e de igrejas pioneiros que moldaram o caráter da denominação nos anos 

posteriores. A tônica do movimento era que se formasse o estereótipo do batista brasileiro 

e das igrejas batistas brasileiros, de forma que esses fossem a melhor propaganda da 

denominação para os que estavam de fora. O princípio elementar do período, portanto, 

foi a liberdade e a autonomia dos indivíduos, inclusive para que fosse gerada uma 

proatividade dos membros em relação à fé, à pregação e ao serviço nas igrejas.  

Entretanto, frente a um princípio tão categórico e observado, os batistas, ao 

crescerem numericamente, especialmente a partir dos finais da década de 1890, 

precisaram de um sistema mais organizado e que poupasse os esforços e recursos 

disponíveis até então pela denominação. Mullins, apesar de ressaltar o fundamento da 

soberania individual, se questiona sobre os limites de tal princípio perguntando-se como 

“depois, também, com a nossa doutrina da independência, como podemos nós conseguir, 

de maneira adequada, o princípio complementar da interdependência?”311. Esse era um 

problema a ser enfrentado pela denominação batista brasileira que a tradição batista já 

havia sido desafiada anteriormente em outros contextos. O autor também afirma que a 

concepção de liberdade batista deveria ter certos limites para que não afluísse ao absurdo, 

como alguns grupos, os quais afirma ele, que tinham tendências anti-institucionais e anti-

cerimoniais312.  
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A saída batista brasileira foi similar à de sua tradição materna, a estadunidense, 

qual seja a de apelar ao associativismo, “amplamente destacada por Tocqueville nos 

EUA, e mantida no Brasil tanto no âmbito interno da igreja, em suas organizações, como 

nos externos, nas associações e Convenções estaduais e nacionais”313. As igrejas, então, 

em um processo iniciado em fins do século XIX e concretizado em 1907, com a 

emergência da Convenção Batista Brasileira, passaram a se submeter voluntariamente a 

uma associação central com o objetivo de se tornarem mais cooperativas, de alcançarem 

espaços sociais e geográficos que isoladas não poderiam alcançar e de gerarem recursos 

e empreendimentos mais altos e mais duradouros.  

Entretanto, embora as vantagens de se institucionalizar fossem muitas, Peter 

Berger, analisando na relação indivíduo-instituição, lembra que a institucionalização tem 

custos a quem se submete:  

instituições [...] reservam-se o direito de não só ferirem o indivíduo que 

as viola, mais ainda o de repreendê-lo no terreno da moral [...] 

geralmente exprime-se num estímulo bastante eficiente, representado 

pela sensação de vergonha e, por vezes, de culpa, que se apossa do 

infrator314. 

Tal fenômeno ocorreu com as igrejas que se submeteram à CBB, as quais outrora 

autogovernavam-se, a partir da submissão à Convenção Batista Brasileia, tiveram de se 

sujeitar a novos estatutos, determinações e precisaram se adaptar aos comandos de uma 

instituição central. Tal instituição, em contrapartida, deveria dar aporte às igrejas de forma 

que essas pudessem se manter mais estavelmente e ter seus trabalhos expandidos 

numérica e simbolicamente. A CBB passou a ser responsável pela liturgia dos cultos, pela 

gestão das contribuições a missionários e instituições de apoio e pela produção de material 

doutrinário e teológico. Inclusive, nesse sentido, a teologia atuou em função do 

crescimento institucional das igrejas na medida em que  

sua teologia é fruto também de outro tipo de utilitarismo: aquele voltado 

para a solidificação da instituição. A tarefa da teologia é tomada como 

sendo a de fornecer elementos para o crescimento numérico das igrejas 

e para o treinamento (em funções evangelizadoras) dos seus membros. 

                                                
313 MENDES, op. cit., p.211. 
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Assim, pensar deve ter como finalidades a defesa do grupo religioso e 

a expansão do ideal cristão na perspectiva batista315. 

Como a maioria dos fenômenos sociais, as dinâmicas do eixo autonomia-

centralização foram guiadas de acordo com o contexto em que a denominação se 

encontrava. Ora foi preciso que os missionários assumissem papel central nos trabalhos, 

especialmente nos primeiros vinte e cinco anos de implantação batista no país, ora foi 

necessária a fundação de uma instituição central que pudesse dar suporte e fôlego a uma 

gama de igrejas que não conseguiam mais gerenciar suas atividades por conta do 

isolamento entre si. Nesse sentido, frente a um princípio tão categórico e forte – o da 

autonomia individual – ainda mais em assuntos religiosos, a institucionalização precisou 

se valer de muitos mecanismos de cerceamento da liberdade institucional e individual 

para lograr êxito. A cultura fragmentária batista, demasiado inserida na mentalidade e nas 

práticas dos membros, foi um desafio para que a cooperação fosse possível. E vimos que, 

de uma vez, todo um aparato institucional foi erigido para que tal projeto fosse 

concretizado. O capítulo 2 nos mostrou como foi possível enfrentar o princípio da 

autonomia em termos organizacionais e que tipo de instituição a denominação precisou 

construir para que a colaboração denominacional passasse de um anseio para uma 

realidade. Nessa seção do trabalho também procuramos demonstrar como a criação da 

CBB e de suas juntas significou um cerceamento das liberdades locais em função de um 

programa nacional de desenvolvimento da denominação.  

O próprio caráter do protestantismo já era um entrave à colaboração e à 

hierarquização das comunidades religiosas justamente por sua característica mais íntima, 

a primazia da razão individual e a rejeição ao autoritarismo. Sempre haverá cismas e 

discórdias quando tais princípios forem ameaçados, inclusive por que o próprio 

protestantismo e o movimento reformacional foram oriundos de um levante em favor da 

livre racionalidade e espiritualidade contra a hierarquização e a univocidade católicas316. 

A herança anticatólica e denominacionalista do protestantismo brasileiro, oriundas do 

protestantismo estadunidense, se manteve no Brasil de tal forma que, segundo Siepierski, 

o landmarkismo encontrou terreno fértil na denominação batista brasileira e contribuiu 

para o isolamento da denominação em relação aos outros grupos cristãos e inclusive 

protestantes, de tal forma que os batistas tentaram cercar a vida de seus membros ao 
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máximo para que em todos os âmbitos sociais se disfrutasse de serviços denominacionais, 

tais quais escolas, universidades, jornais, publicações, literaturas e até comércios e 

serviços317.  

O protestantismo brasileiro é o “transplante de um transplante”318, pois foi oriundo 

do protestantismo estadunidense, que, por sua vez, foi gerado pela imigração de ingleses 

ao Novo Mundo. Há, portanto, características no protestantismo brasileiro de sua tradição 

materna, o protestantismo estadunidense, dentre as quais ressaltamos principalmente a 

estrutura organizacional, as instituições e a tendência cooperativa, e da tradição que 

originou os batistas americanos, o protestantismo inglês, que se destacam, especialmente, 

o arcabouço teológico-filosófico e a ênfase na autonomia e na liberdade. A problemática 

batista da centralização-autonomia, que perseguimos no trabalho, representa um conflito 

tanto no imaginário quanto nas práticas batistas brasileiras entre qual tradição ou herança 

deve ter primazia, o princípio de liberdade inglês ou o movimento institucional 

estadunidense. Como enfatizamos acima, o eixo tendeu a ser inclinado para o lado mais 

conveniente para a denominação em cada fase enfrentada pelo grupo, sendo o lado oposto 

sempre um contrapeso para que a denominação não tendesse nem para uma centralização 

excessiva nem para um liberalismo pleno. De acordo com o momento, o interesse era 

voltado para uma tradição e um lado do eixo tinha primazia sobre o outro. Assim se 

desenvolveu a dinâmica entre fundamentos tão opostos como estes.  

A tradição norteamericana, como dito, não se manifestou apenas como um legado, 

mas agiu e influenciou a denominação batista brasileira efetivamente, através de suas 

convenções, agências de fomento e associações. Os brasileiros tiveram de lidar com o 

controle, a vigilância e o aporte da Southern Baptist Convention, sediada em Richmond, 

Virginia. Entretanto, tal controle não foi isento de resistências. As reações a Richmond 

se manifestaram nos mais diversos níveis e ambientes: na denominação, nas igrejas, nas 

convenções, entre brasileiros, entre missionários319. Mesmo os pastores enviados pela 

Junta de Richmond eram focos de resistência. D. L. Hamilton, por exemplo, pivô da 

Questão Radical, era um missionário conhecido por abandonar campos sem o 

consentimento ou o conhecimento de sua instituição gestora, por abrir trabalhos 

autonomamente e por não responder as correspondências da organização que o 
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sustentava320. Entretanto, não eram muitos os que não se submetiam à instituição, que 

moldou a prática batista brasileira em diversos aspectos. Desde o vestuário ao formato de 

autoridade nas igrejas, dos horários e dias de cultos à forma de pregar, dos nomes dados 

às instituições aos hinos cantados nas reuniões, tudo foi feito a partir da experiência 

batista estadunidense. Em um contexto como esse, o papel principal foi dado aos 

missionários americanos, e eles se fizeram presente em “cada Departamento ou Junta, 

órgãos auxiliares da Convenção Batista Brasileira – mulheres, crianças e jovens”321. 

Inclusive a primeira diretoria da CBB, assim como as subsequentes até a investida 

cismática da Questão Radical, iniciada em 1922, foi  

formada por brasileiros, mas quem faria a Convenção funcionar ou 

quem daria o “tom” do seu andamento seriam os missionários 

estrategicamente colocados em todas as Comissões. Isso garantia aos 

missionários a continuação da administração, pois que as verbas para 

os seminários, colégios e projetos continuariam nas mãos deles e não 

dos brasileiros322. 

Tal formato de atuação americana perdurou com algumas resistências pontuais até 

1922, quando, no nordeste brasileiro, irrompeu-se um movimento de contestação ao 

domínio norteamericano sobre a denominação batista no Brasil. Analisamos tal convulsão 

no capítulo 3, mas, no sentido de localizar tal período no eixo autonomia-centralização, 

podemos examinar tal movimento sob a perspectiva de que a denominação conseguiu sua 

maturidade institucional, passando, a partir de então, a reivindicar sua autogestão e 

autonomia frente aos órgãos controladores dos Estados Unidos. Nesse sentido, desloca-

se novamente o eixo de um período de centralização da denominação em torno da CBB 

e de sua instituição gestora, a Southern Baptist Convention, para uma proposta de 

autonomia nacional em relação a direção das orientações denominacionais. É certo que a 

concepção de autonomia de igrejas que se coordenavam de forma isolada para uma 

liberdade dos controles estrangeiros sobre a denominação se transformou bastante. 

Entretanto, não se deve esquecer que o contexto histórico brasileiro, somado a 

sociabilidade nacional e as práticas associativas brasileiras, possivelmente incidiam de 

modo importante na cultura organizativa batista a tal ponto que a forma da denominação 

considerar o princípio da autonomia foi alargado. Anteriormente à CBB, ela dizia respeito 

                                                
320 ARAÚJO, Batistas: dominação e dependência, op. cit., p.193. 
321 ARAÚJO, Batistas: dominação e dependência, op. cit., p.222. 
322 ARAÚJO, Batistas: dominação e dependência, op. cit., p.224. 
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a forma como as igrejas locais e os indivíduos se enxergavam e se comportavam frente 

as instituições e a si mesmos. Com o passar dos anos, com o forjamento da estrutura 

organizacional da denominação e com o fortalecimento institucional da CBB e de seus 

órgãos auxiliares, a autonomia batista brasileira passou a ser considerada por certo grupo 

de pastores como um princípio em relação ao controle estrangeiro sobre as atividades no 

Brasil. Como Israel Belo de Azevedo frisou, não podemos considerar a Questão Radical 

como uma ruptura teológica ou em relação a tradição norteamericana, mas um movimento 

de emancipação institucional entre as duas organizações, a CBB e a Southern Baptist 

Convention323.  

Ressaltamos, novamente, para fins de conclusão, que o caráter batista brasileiro se 

constituiu de uma congruência entre a tradição filosófica e teológica inglesa e a 

estruturação institucional americana, de forma que os brasileiros tiveram de se adaptar, 

de acordo com o passar dos anos, a um balanceamento entre a autonomia individual e 

institucional e a cooperação das igrejas e dos membros, o qual se iniciou, segundo nossa 

análise, entre os anos 1880 e 1930, não sem custos e sem esforço para a denominação, 

mas de forma que o grupo conquistasse sua autonomia e pudesse expandir uma cultura 

cooperativa entre seus congregantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
323 AZEVEDO, op. cit., p.209.  
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