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Uma forma moderna de igreja protestante não se cria de uma hora para outra. 
Sempre há energias e forças que se acumulam nas lutas por aberturas. Um dia 
explodem. Com a jovem igreja ecumênica IPU – Igreja Presbiteriana Unida do 
Brasil, o fenômeno se explica. Um esforço por libertação do protestantismo e do 
presbiterianismo conservadores, e em ambos os casos, uma guinada para 
escapar do fundamentalismo reinante. Custa muito caro. A experiência do 
cotidiano das igrejas brasileiras desde o “protestantismo de missões”, 
apagaram quase que completamente o esforço de Ashbell Green Simonton, que 
começou o presbiterianismo no Brasil, numa aventura arrojada que envolveu a 
criação de um pequeno seminário, formando as primeiras lideranças no século 
XX (estamos pensando muito mais no protestantismo presbiteriano, nas 
influências que tomaram as igrejas dominadas pelas missões 
ultraconservadoras, pietistas, fundamentalistas, que comandaram a 
implantação do que veio a chamar-se bem mais tarde de “movimento neo-
evangélico”). Ou seja, trabalhando com a teologia do momento, antes da 
guerra civil em seu país de origem. Nesse momento, a definição teológica era 
complicada, uma vez que dois grupos norte-americanos, conservadores e 
liberais, criaram o primeiro “board” (escritório) missionário no Brasil.  
 
1. O PRESBITERIANISMO: DA COLÔNIA AO ECUMENISMO 
 
Antônio Gouveia de Mendonça, escrevendo sobre as raízes do presbiterianismo, 
desde os EUA até a América Latina (“Antecedentes Remotos”, in: Raízes da 
Igreja Presbiteriana Independente, 2003), informa que em 1706 (Simonton 
chegou ao Brasil em 1859) fora organizado, em Filadélfia, o primeiro presbitério 
e, dez anos depois, o primeiro sínodo, também em Filadélfia, que adotava a 
Confissão de Westminster e os Catecismos da mesma época, originários do 
presbiterianismo inglês, racionalista, neoescolástico, como documentos básicos 
do presbiterianismo norte-americano.  
 
Nos anos 40 desse século (XIX), o chamado “Grande Despertamento”, um 
período de “reavivamento religioso’, dividiu a Igreja entre liberais (Nova Escola) 
e conservadores (Velha Escola), por motivo de controvérsias a respeito do 
“reavivalismo” e evangelização. A Velha Escola rejeitava-o e a Nova Escola 
encorajava-o. Duas escolas, formadas por conservadores e liberais. Com idéias 



divergentes, que iriam complicar ainda mais a vida dos presbiterianos, surgiu a 
questão escravista na primeira metade do século XIX. Em 1837,  a Nova Escola 
condenou a escravidão e os sulistas da Velha Escola saíram para formar um 
novo sínodo (Sínodo Unido dos EUA), em 1861. Nesse momento, já havia 
quatro grupos diferentes de presbiterianos em torno das duas escolas citadas.  
 
O primeiro missionário, Ashbel Green Simonton (1833-1867), chegou ao Rio de 
Janeiro a 12 de agosto de 1859, enviado pelo Board of Foreign Missions (Junta 
de Missões Estrangeiras), de Nova Iorque, da Igreja do Norte, portanto. Essa 
missão passou a ser conhecida simplesmente por Board. Esse inteligente e 
intrépido missionário, começando seu trabalho no Rio de Janeiro, ainda sem 
saber nada da língua portuguesa, fundou no Brasil, aos 26 anos de idade, a 
Igreja Presbiteriana, e aqui morreu, aos 34 anos. 
 
A Igreja Presbiteriana do Sul, cessada a Guerra Civil (1861-1865), pelo seu 
Committee of Missions (Comissão de Missões), de Nashville, conhecido por 
Comitê de Nashville, decide enviar missionários para o Brasil. Dos egressos da 
primeira turma do Seminário de Richmond, dois vieram para o Brasil: George 
Nash Morton e Eduardo Lane, que se fixaram em Campinas, em 1869. O 
objetivo principal era fundar uma escola, como de fato foi fundada. A Igreja de 
Campinas deve ter sido organizada em 1870, sugere Júlio Andrade Ferreira, 
teólogo presbiteriano já falecido.  
 
Nos EUA a economia da escravatura determinava o futuro do trabalho 
missionário que se desenvolveria no Brasil. Permanecia o espírito das igrejas 
sulistas que conservavam ideologias escravagistas recalcitrantes, que não 
podendo manifestar-se no estrangeiro sem riscos políticos diplomáticos, adota 
desde o princípio o silêncio diante da Primeira República. No Brasil. É preciso 
endurecer nossos olhares sobre as consequências desses fatos políticos. Custe 
o que custar, “doa a quem doer”. Contudo, nossos agradecimentos a Simonton, 
Blackford, Eduardo Carlos Pereira, José Manoel da Conceição, não têm limites. 
Quem ousaria referir-se a eles como pietistas, avivalistas, fundamentalistas? 
Quem dirá deles, que foram aculturados e assumiram as posturas chauvinistas  
dos missionários norte-americanos apaixonados pela Doutrina Monroe? 
 
SOBRE O PIETISMO E FUNDAMENTALISMO PRESBITERIANOS 
 
Devemos a Elben M. Lenz César uma das melhores análises já feitas sobre o 
início missionário, a partir de uma detalhada e consistente biografia do 
fundador do protestantismo missionário e institucional no Brasil. Seu livro 
“Mochila nas costas e diário na mão” (Ultimato, 2009), além de saborosos 
textos até sobre a vida romântica de Ashbell Green Simonton, faz justiça às 
melhores intenções, coroando uma vocação espontânea desse notável jovem 
para a evangelização dos povos latinos. No caso o Brasil.  
 
Cita, Elben César, Richard Shaull (dispensada a apresentação em nosso meio), 
afirmando que “Simonton se destacou dentre seus contemporâneos e estava 
muito além de muitos daqueles que o sucederam tanto na igreja quanto na 



missão no Brasil”. Especialmente no protestantismo de missões, nitidamente 
fundamentalista. Acrescenta mais, sobre o que disse o transformador da 
teologia latino-americana, na busca da expressão cultural local, “que a causa 
pela qual ele deu sua vida agora demanda que nós sigamos com nossa missão 
por um caminho deveras diferente e mudemos, talvez radicalmente, os padrões 
e estruturas da comunidade cristã que se retificam como resultados de seus 
esforcos”.  Um clamor contra o presbiterianismo conservador e apegado a 
falsas posições que Simonton não assumiria. Com toda segurança que o estudo 
biográfico desse vulto extraordinário nos concede. 
 
Com base no panfleto “O Vigário de Cristo”, escrito por Simonton, Shaull conclui 
que este missionário “conseguiu enxergar muito claramente o papel do Espírito 
Santo ao dar forma à igreja protestante brasileira”. Para ele, o Espírito Santo 
não somente acompanharia os discípulos e os libertaria do pecado, mas 
também completaria a revelação da vontade divina e auxiliaria na organização 
da igreja cristã e na sua propagação até seu triunfo final. Segundo Shaull, 
Simonton afirmava que todo o capítulo doze da Primeira Epístola aos Coríntios 
trata da estrutura da igreja e da posição que cada um dos seus membros 
deveria ocupar, estabelece este princípio luminoso: a diversidade do ministério 
cristão foi determinada pela operação do Espírito Santo. Ninguém deveria 
aspirar a nenhuma posição sem ter recebido os dons espirituais necessários 
para o serviço válido. A ação da igreja era limitada à confirmação desses dons. 
   
Mas Shaull também critica Simonton, lembra Elben: “Os primeiros missionários 
presbiterianos demonstravam uma estranha mistura de preocupação calvinista 
pelo mundo com uma ignorância farisaica pelo mesmo (pietismo puritano), que 
podemos ver demonstrada até mesmo em Simonton. [A mensagem de 
Simonton] está centrada quase exclusivamente na piedade individual. [O 
resultado histórico dessa ênfase foi a] quase separação entre o evangelho e a 
piedade evangélica, de um lado, e as maiores questões da vida no mundo, de 
outro”.    
 
Prossegue o autor do “Mochila nas costas...”: “O primeiro brasileiro a ser 
ordenado pastor presbiteriano, o ex-padre José Manuel da Conceição, por causa 
de sua longa experiência com o povo, exerceu sobre Simonton e os demais 
missionários alguma influência contrária ao “estabelecimento da igreja 
protestante transplantado de outra raça, tradição e temperamentos diferentes” 
e a favor de um profundo movimento de reforma religiosa, “aliado à instrução 
bíblica, que tornaria possível a criação de um ‘cristianismo mais puro e 
evangélico’ (o autor dessa expressão não foi exatamente um bom exemplo 
dessa pregação), mas que seria enraizado em tradições populares e hábitos”. A 
observação é tipicamente de Boanerges Ribeiro, líder fundamentalista 
presbiteriano, em sua obra “O Padre Protestante”.  
 
Se tivesse havido uma abertura constante entre missionários e lideres 
nacionais, Shaull acreditava que teria sido possível “evitar o desenvolvimento 
de um calvinismo tão racionalista entre pessoas tão fortemente emocionais, ou 
um puritanismo rígido, que tendia conservar ao invés de liberar e transformar a 



vitalidade da alma brasileira”. A interpretação elitista de Boanerges, calcada 
também em seu apego explícito ao fundamentalismo presbiteriano, causador de 
fracionamentos irreparáveis no presbiterianismo brasileiro, é reforçada no 
argumento de Elben César, quando evoca a reflexão de Shaull:  
 
“Por envolver o nome de Deus, o “Destino Manifesto” (Doutrina Monroe) não 
deixa de ser uma grave profanação. Porém, não se deve pensar que é um 
problema exclusivamente moderno e pós-moderno, e que atinge somente os 
Estados Unidos. No século 16, Portugal também se considerava um instrumento 
de Deus para a dupla tarefa de cristianizar e colonizar o mundo. Todas as 
nações, todos os grandes impérios têm a sua própria versão do Destino 
Manifesto. Há uma dificuldade enorme de preservar a pureza da Grande 
Comissão. O que acontece sempre, segundo o historiador Charles Boxer, é “a 
alienação estreita e indissolúvel entre a cruz e a coroa, o trono e o altar, a fé e 
o império”. As diversas companhias européias que iniciaram o comércio com a 
India e o Extremo Oriente durante o século 17 misturavam interesses seculares 
(enriquecimento de seus sócios) com propósitos acentuadamente religiosos e 
missionários. O livro  escrito pelo pastor holandês Godefridus Udemans, 
conhecido como o “apóstolo das companhias”, âmbito protestante, tem um 
título muito educativo: “Leme Espiritual do Navio Mercante”. Aí está a 
pretensão protestante também adotada na cristianização da América Latina, e 
em especial o Brasil. 
 
COLONIALISMO PROTESTANTE E PRESBITERIANISMO 
 
Outro capítulo destacado por Elben Lenz César refere-se aos antecedentes da 
famigerada e jamais esquecida, senão atualizada, Doutrina Monroe. Divulgada e 
seguida a partir da geração seguinte de missionários norte-americanos, sem 
dúvida alguma. 
 
Em seu livro O Mal e a Justiça de Deus, N.T. Wright conta que, na década de 
1930, muitos alemães se filiaram ao partido Deutsche Christen (Cristãos 
Alemães) certos de que Deus levantara a Alemanha como novo poder mundial 
(versão alemã do Destino Manifesto).  O angolano Octavio Fernando, por 
dezoito anos secretário-geral da Aliança Evangélica de Angola, reconhece e 
agradece o trabalho feito pelos missionários europeus em seu país, mas 
também se queixa da possessividade demoníaca do colonizador: 
“Relativamente às missões em Angola, se por falta de conhecimento ou ação 
tendenciosa, não se sabe, a verdade é que o folclórico cultural impôs-se de tal 
forma que, mesmo entre os supostamente bons missionários, houve forças de 
discriminação étnica, desestruturando todo o sistema de vida do angolano, 
deixando-o completamente desorientado, porque confundiu-se o evangelho 
com cultura e a cultura do missionário como ‘supra’ especial, senão mesmo a 
santa”. Octavio Fernando afirma ainda que “alguns missionários chegaram a 
exercer dupla função: missionário e cônsul de sua terra”, argumenta Elben 
César. Angolanos convertidos se tornariam muito dependentes dos missionários 
e da igreja colonizada por causa da insensibilidade dos missionários 
colonizadores.  



 
A DOUTRINA MONROE E O PROTESTANTISMO DE MISSÕES NO BRASIL 
 
Apreciando um pouco mais o “Mochila nas costas...”, auxilio valioso neste 
escrito: “A maior parte dos obreiros no Brasil têm de ser do país." Escreveu  
Simonton em seu diário, em 16 de julho de 1867.  Simonton era um 
adolescente de 12 anos e ainda morava em Hanover quando o jornalista e 
advogado John L. O’Sullivan, de Nova York, usou pela primeira vez a famosa 
expressão americana “Destino Manifesto”, em um artigo publicado em julho de 
1845 na revista The United States Magazine and Democratic Revíew, de sua 
propriedade. O artigo foi escrito no mês do 69º aniversário da Independência 
Americana e após a anexação do Texas como o 28º estado da União. Dois anos 
mais tarde, o entusiasmado Sullivan foi mais explícito e escreveu: Seria 
intolerável que [outros] prejudicassem o nosso poder, limitando nossa grandeza 
e impedindo a realização de nosso Destino Manifesto, que é estendermo-nos 
sobre o continente que a Providência fixou para o livre desenvolvimento de 
nossos milhões de habitantes, que anos após anos se multiplicam. 
Naturalmente, os princípios reguladores da política externa dos Estados Unidos, 
proclamados pelo presidente James Monroe em sua mensagem ao Congresso 
em de 2 de novembro de 1823 formaram o pano de fundo do Destino 
Manifesto”.  
 
Prossegue Elben César: Conhecidos como a Doutrina Monroe, esses princípios 
foram mais tarde invocados por estadistas americanos para justificarem uma 
tutoria americana sobre outros países, principalmente das Américas Central e 
do Sul, Muitos entenderam que a mensagem de Monroe era o discurso “A 
América para os americanos”. Quando Simonton estava no Seminário de 
Princeton, o presidente James Buchanan, seu conterrâneo, declarou em seu 
discurso de posse, em 1857: “A expansão dos Estados Unidos sobre o 
continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de 
nossa raça [...] e nada poderá detê-la”. A doutrina do Destino Manifesto gerou 
um patriotismo exacerbado nos americanos e provocou uma profunda cegueira 
política e social. No início do século 20, Theodore Roosevelt assumiu a 
presidência dos Estados Unidos e anunciou a chamada Doutrina do Big Stick 
(Grande Porrete), segundo a qual o governo americano deveria falar manso, 
mas ajudaria se tivesse em mãos um “grande porrete”. Essa política determinou 
a ocupação temporária de vários países da América Central no início do século 
20 (Cuba, Haiti, República Dominicana e Nicarágua) e a construção do Canal do 
Panamá. O Destino Manifesto tem muito a ver com a crença na superioridade 
racial, que explica o massacre dos indígenas americanos, a escravidão dos 
negros e a segregação dos descendentes dos hispânicos. Alguns diziam que o 
negro era o elo entre os animais e os seres humanos. Há racismo entre os 
missionários norte-americanos. 
 
Uma frase de efeito conhecido no século XIX, “o Destino Manifesto se tornou 
um termo histórico padrão, frequentemente usado como um sinônimo para a 
expansão territorial dos Estados Unidos”, (Albert Katz Weinberg, cf. citação no 
livro de Elben César apreciado aqui). Tratamos de ideologia, política exterior, 



nacionalismo econômico,   envolvendo o nome de Deus. Traz implicações 
religiosas. Nesse caso, o bom nome da obra missionária fica comprometido. 
Mas Simonton, nascido e criado sob o Destino Manifesto, não seria um 
instrumento apenas a serviço da expansão protestante no Brasil.  
 
O Diário, a Imprensa Evangélica, os relatórios pastorais publicados no Brasil e 
nos Estados Unidos, e tudo o que pregou na Igreja Evangélica Presbiteriana do 
Rio de Janeiro, mostraria que ele era um pietista do “Revival”, e nada mais? 
Nem isso. Possivelmente traduziria a oposição existente sobre o assunto 
“reavivamento”, uma vez que o termo perde o sentido numa sociedade 
cristianizada pelo catolicismo. Que sentido faria, no Brasil imperial? “Simonton 
teve uma experiência pessoal de rendição incondicional a Jesus Cristo quando 
era estudante de direito, aos 22 anos” (Elben César).  Essa conversão o levou a 
professar a fé e a ligar-se a uma igreja visível “depois de resistir por muitos 
anos aos convites do Salvador e aos impulsos do Espírito”, como Blackford disse 
a respeito dele, no prefácio de “Sermões Escolhidos”, testemunho de sua 
pregação. Simonton não era excessivamente nacionalista a ponto de não 
localizar nem criticar os pecados de sua nação e de seus patrícios, como se 
nota em suas manifestações abolicionistas, resistentes à escravidão absurda em 
sua terra natal e aqui. Seus herdeiros, no período seguinte, chamado 
Protestantismo de Missões, traíram esses princípio descaradamente, ao 
confessarem ideologias de aculturação intoleráveis até os dias de hoje.  
 
Simonton foi o organizador do primeiro seminário presbiteriano para preparar 
obreiros brasileiros, em 1867. Antes morrer, já deixava sementes do melhor 
presbiterianismo que poderia trazer, desde sua pátria. Ele insistia na formação 
de um ministério nacional e culturalmente respeitável, porque pastores 
brasileiros poderiam comunicar melhor e com mais facilidade a mensagem que 
o mobilizara até esta terra, por causa da língua e da cultura. Os fatos políticos e 
sociais não podiam passar despercebidos. Uma radiografia do Brasil em 
transição para a República se faz necessária. 
 
NUM PAÍS ONDE NEGRO E POBRE NÃO É POVO 
 
Com o rápido desenvolvimento da obra missionária, Simonton foi solicitando ao 
Board o envio de mais missionários que, aos poucos, foram chegando: 
Alexander Latimer Blackford (1829-1890), Francis Joseph Christopher Schneider 
(1832-1910), e assim por diante. Diremos o mesmo em relação ao 
protestantismo missionário norte-americano, conservador, fundamentalista, 
anti-teológico, que domina o cenário brasileiro até os dias de hoje? Não foi aí 
que o pietismo individualista, resignado, passivo, estóico, fatalista, poroso, 
dissolvido, se instalou, enquanto distanciava o presbiterianismo, entre outras 
denominações, da Reforma Protestante? Esta já fora suficientemente traída no 
denominacionalismo originado na Inglaterra? Não foi este o momento em que o 
movimento pietista, socialmente conformista, que não pode ser confundido com 
o fundamentalismo das décadas iniciais do século XX, contaminou o 
presbiterianismo brasileiro irreversivelmente? O líbertarismo protestante sempre 



existiu, no entanto, latente, reagindo ao autoritarismo teológico e doutrinal, ao 
que parece, no seio presbiteriano brasileiro.  
 
Claro que, assim, eram negados os mais elementares direitos aos pobres e 
negros (saúde, escola, habitação...). No entanto, estes constituíam a força do 
trabalho na sustentação econômica da sociedade brasileira. A propriedade de 
terras conservava o sistema de sesmarias. Obviamente, escravos, mesmo 
alforriados, e agregados, não gozavam do direito de posse. No cotidiano o 
regime de trabalho comum era o da escravidão. Na agricultura prevalecia a 
monocultura. A exportação de mercadorias era totalmente vinculada aos 
interesses de outras nações, principalmente a Inglaterra. Neste cenário, o 
presbiterianismo se instala. É a mesma história, e até antes de Simonton, do 
luteranismo, do congregacionalismo, do anglicanismo episcopal, do metodismo, 
do sistema eclesial batista. Só no século XX chegariam os pentecostais. Estes, 
em seis décadas, passam a dominar a cena do cristianismo não- católico. Logo 
comporiam, também dominando, a força alternativa ao protestantismo original.   
  
OMISSÃO DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO  
 
Situação análoga, no Brasil, sob o protestantismo de missões, foi o 
compromisso com a libertação dos escravos. Não se pronunciaram sobre o 
holocausto cultural de 20 milhões de negros escravos, da colonização ao 
império. Muito menos sobre os 3,5 milhões de índios, no mesmo período. 
Mesmo sabendo que a religião oficial do Estado era a católica, portanto e 
reconhecidamente a serviço das elites, estas somente deram o aval ao império 
para o fim da escravidão através de uma “abolição gradual” (cf. Lei do Ventre 
Livre), enquanto reconheciam os riscos enormes de distúrbios através de 
hordas de ex-escravos reclamando comida, trabalho, habitação. E também 
porque já não lhes interessava manter a escravidão, face às exigências 
comerciais do império britânico, dominador do mundo naquele momento.  
 
Desconhecemos qualquer participação incisiva do protestantismo brasileiro, 
enquanto sabemos, ou quanto se omitiu a igreja católica, no momento político 
e social referente ao problema. Porém, deve-se compreender a ausência de 
qualquer influência do protestantismo incipiente, naquele momento. O 
movimento de abolição da escravatura. Não havia liberdade religiosa no Brasil 
Imperial. Posteriormente, o protestantismo livre limitou-se à pregação pietista, 
individualista, enquanto inseria a luta fundamentalista, depois de Simonton, 
contra a modernidade teológica que chegava. Adotou o racionalismo pós 
medieval dogmático com protestantes conservadores, do século XVII em 
diante, e fugiu da luta que se impunha contra os poderes que propunham o 
afastamento cristão das lutas sociais.  
 
COMPREENDENDO O COMPROMISSO SOCIAL E OS PRINCÍPIOS DE FÉ DA IPU 
 
Desse modo, como se fosse possível ao ser humano viver à parte da sociedade 
e das questões sociais, principalmente aquelas que envolvem o esquecido pelas 
políticas públicas, desgarrado, esmagado, pisado e triturado pela sociedade da 



qual nós mesmos somos parte, desenvolveu-se uma espiritualidade negativa, 
quanto aos ministérios e ações “para fora” da Igreja; em relação à sociedade e 
supostamente positiva, “para dentro” da Igreja. Por mais crentes e espirituais 
que os indivíduos possam ser, ainda assim os mesmos estarão dentro de um 
contexto social e estrutural concreto, no entanto. Sendo o crente acima de tudo 
cidadão, até o não-crente dirá que não é possível a ninguém comportar-se 
como um ser celestial em esboço, enquanto na terra. Sem exceção para quem 
vive abaixo da linha do Equador.  
 
Só assim compreenderemos o "Pronunciamento Social da IPU", documento 
fundante do novo presbiterianismo que propunha compromisso com as 
reformas sociais almejadas pela nação. No ponto em que se refere à autoridade 
para manifestar-se sobre questões exigentes de intervenção profética, de luta 
em favor de uma ordem social justa. Onde se observam postulados 
fundamentais da fé cristã sobre Deus, sobre o homem e a sociedade, o Estado, 
os sistemas ideológicos e políticos, sociais e econômicos. Uma questão fechada. 
Não se abre mão desse dispositivo, na IPU. É atualíssimo. Necessita ser 
conservado vivo para que os jovens e recentes presbiterianos saibam donde 
originou sua igreja.  
 
A IPU vive por esse motivo, malgrado o doloroso esforço em favor de uma 
acomodação ao evangelicalismo religioso e seu triunfalismo salvacionista 
espiritualista, abstrato e falacioso. Teologicamente, os conceitos bíblicos 
libertários colocaram-se, na IPU, acima dos conceitos medievais de uma 
“teologia da satisfação”, que contempla uma teologia conversionista da 
redenção individual, e que desembocou, desde o século das luzes (Iluminismo, 
séc. XVIII), no pietismo e no avivalismo, que também nos deram, desde o 
período histórico citado, o “protestantismo de missões”, no Brasil. Missionários 
presbiterianos, metodistas, batistas, apresentavam suas alternativas à Reforma 
Protestante, já que esta não servia aos propósitos salvacionistas que se traziam 
dos EUA. Depois de Simonton. Eis a idéia: “A sociedade humana já está 
previamente condenada, por juízo divino. Aos restantes resta o juízo final, que 
determinará o destino de todos, no além e na eternidade. É preciso salvar os 
indivíduos, eles mudarão a sociedade”. Essa receita não funcionou nem mesmo 
na origem. Daria certo aqui?  Na IPU acreditamos num cristianismo com o 
compromisso que se estabelece aqui. 
 
Essas idéias refletiam-se na organização das igrejas, nos ministérios, no culto e 
no conceito de missão. A IPU vence tudo isso. E qual é a sua herança? O 
patrimônio, o número de igrejas e membros? Não. Sua herança é a teologia 
libertária que a impregnou desde os reformadores protestantes, Lutero e 
Calvino. A IPU pretende ser uma comunidade de testemunho da salvação do 
homem inteiro. É a insistência por clamar pela misericórdia de Deus para os 
oprimidos da terra, os deserdados, os despoderados, os esquecidos na política, 
na economia, na formação cultural e na religião. Como as pequenas 
comunidades cristãs da igreja neotestamentária, a IPU representaria um 
testemunho sobre o Senhor da História, Senhor da Igreja, em busca do mundo 
novo? Essa comunidade é viável? Sim. Muitos de nós ainda acreditamos. 



Continuamos apostando no presbiterianismo brasileiro na IPU. Há provas 
abundantes de inconformismo em todas as denominações presbiterianas. A 
causa da transformação do presbiterianismo, juntamente com o protestantismo 
brasileiro, foi boa para uma geração, será melhor para os nossos descendentes 
das próximas gerações. Há renovação em toda parte. Sola Gratia, Sola Fide, 
Sola Scriptura.  
 
Esquecer a presença de Jaime Wright no evento dessa igreja ecumênica, 
protestante, presbiteriana, seria uma omissão injustificada. O mais destacado 
personagem da recente história do presbiterianismo ecumênico. Filho de 
missionários norte-americanos, Jaime Wright nasceu em 1927 na cidade de 
Curitiba (PR). Era formado pela Universidade de Ozarks, no Arkansas — numa 
graduação que se assemelha aos cursos brasileiros de Letras e de Sociologia —, 
e pela Universidade de Princeton, onde estudou Teologia. Era também doutor 
honoris causa das Universidades de Ozarks e de Dubuque, em Iowa, USA — 
títulos outorgados pelos serviços prestados em favor dos direitos humanos, 
universalmente. Foi secretário geral da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil de 
1988 a 1993. Casado com Alma Wright, teve cinco filhos. Na qualidade de 
pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, consta que chorou de emoção 
quando dirigentes da IPU convidaram-no para ingressar nesta igreja brasileira, 
cujo projeto ajudara a construir desde antes de 1978, quando a Fenip abre 
caminho para o presbiterianismo ecumênico brasileiro. O paranaense, 
reverendo Jaime Wright, foi seu Secretário Geral por quase seis anos seguidos 
(1987-1993). Amava o presbiterianismo e o ecumenismo proféticos. Encontrou 
abrigo na IPU. Deu, juntamente com outros gigantes presbiterianos-unidos, 
Antônio Marques da Fonseca Jr., Áureo Bispo, Cyro Cormack, Claude 
E.Labrunie, Domício Mattos, Erb Carneiro, Gerson Meyer, João Dias de Araújo, 
Joaquim Beato, e muitos outros nomes importantes, inevitável injustiça nossa 
não mencioná-los, sendo tantos os fundadores da Igreja Presbiteriana Unida, 
vultos do presbiterianismo libertário, brasileiro, ainda na segunda metade do 
século XX, a carta confessional mais corajosa experimentada pelo 
protestantismo brasileiro: “Princípios de Fé e Ordem da IPU”.  
 
Consagrou-se, também, a declaração teológica “Compromisso Social da Igreja 
Presbiteriana Unida do Brasil”, nesse documento se encontra a artéria teológica 
que sustenta essa igreja nacional, enquanto confissões do período de ouro da 
Reforma Protestante, como a Confissão Escocesa e a Segunda Confissão de 
Heildelberg, eram atualizadas e integradas aos documentos fundantes. E não se 
poderia esquecer a Declaração de Barmen, praticamente redigida pelo mais 
importante teólogo da Igreja no século XX, Karl Barth, e participava da mesma 
o mártir Dietrich Bonhoeffer, no momento em que se denuncia teologicamente 
o nazismo antes mesmo que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Barth foi 
expulso da Alemanha e Bonhoeffer sofreu o martírio por enforcamento nos 
últimos momentos da II Guerra Mundial. Nunca, graças a líderes como Jaime 
Wright, se esquecerá que a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil é resultado de 
um parto doloroso que envolvia o autoritarismo militar associado ao religioso, 
capaz de questionar as velhas e carcomidas estruturas do protestantismo 



brasileiro, e a própria sociedade religiosa. Mudava o protestantismo, mudava o 
catolicismo. Mudava o presbiterianismo na direção do Ecumenismo. 
 
Escrevendo sobre o drama do Protestantismo Histórico no Brasil, temos o dever 
de relatar fatos interessantes referentes à luta de Jaime Wright pela informação 
durante os “anos de chumbo” sob a ditadura militar implantada desde 1964 
(durou até 1985). Especialmente no que toca a presbiterianos da “resistência 
teológica” contra o autoritarismo religioso, fundamentalista, e a ditadura militar. 
Simultaneamente. Nestes apontamentos, não se esquece o trabalho que teve 
por objetivo estudar a experiência de contra-informação do Centro Ecumênico 
de Informação (CEI) – uma associação de cristãos atuantes, nos anos da 
ditadura até 1975, com publicações informativas e formativas de opinião 
ecumênica. A atuação do CEI possibilitou visibilidade à memória daquele 
período e articulação de indivíduos e grupos dispersos pela repressão 
eclesiástica e governamental.   
 
[Extrato do livro:  
PESQUISA SOBRE O PROTESTANTISMO BRASILEIRO 
PRESBITERIANISMO ECUMÊNICO, Derval Dasilio, 2010] 
 
 


