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Resumo 

TREVISAN, GERSON – O Protestantismo em Torre de Pedra, suas origens, 

singularidades e influências. São Paulo: 2010 

O Protestantismo presbiteriano alcançou a região de Torre de Pedra no 

ano de 1880 através da Igreja Presbiteriana de Guareí, organizada por Antonio 

Pedro de Cerqueira Leite, um dos quatro primeiros pastores formados no 

Brasil.  Neste estudo, procurou-se encontrar as razões da interiorização e 

expansão do protestantismo presbiteriano nos meios rurais, vinte e um anos 

após ter-se instaurado o protestantismo de missão em nosso país. A 

explicação para esse fato foi pesquisada em diversos contextos: religioso, 

econômico, social e antropológico. Tais contextos nos levaram a observar a 

ação itinerante do primeiro pastor presbiteriano brasileiro, o ex-padre José 

Manoel da Conceição; o tropeirismo, responsável pelo povoamento e 

surgimento da Igreja presbiteriana nessa região do interior do Estado de São 

Paulo; a estrutura teológica rarefeita da Igreja católica nesse período e região; 

e a receptividade do homem rural caipira.  

A Igreja Presbiteriana, tendo surgido em Guareí, motivada pela 

intolerância religiosa, migrou em sua totalidade para um de seus bairros, Torre 

de Pedra. Essa intolerância, presente nas cidades limítrofes de Torre de Pedra 

– Guareí e Porangaba – não se fez presente em Torre de Pedra, fato que o 

caracterizou como um lugar de refúgio, buscado pelos crentes oriundos de 

Guareí e por outros de localidades próximas. As Igrejas – Presbiteriana do 

Brasil e Presbiteriana Independente –  surgidas num contexto rural, se 

tornaram núcleo formador de um povoado, que, de forma diferenciada, surgiu 

ao redor das igrejas protestantes, e não da igreja católica. 

O protestantismo em Torre de Pedra, surgido de forma diferenciada e 

sendo presença singular, exerceu influências, observadas e observáveis em 

sua história. A presente pesquisa procurou investigar essa influência através de 

movimentos de acomodação e distanciamento no trato com o natural e com o 

sobrenatural, nos ritos, nos hábitos,  nos costumes e na cultural 

Palavras Chave: Protestantismo, intolerância, mundo rural, cultura 

caipira, influências. 
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Abstract 

TREVISAN, GERSON - Protestantism in Torre de Pedra, its origins, 

peculiarities and influences. São Paulo: 2010 

Presbyterian Protestantism reached the region of Torre de Pedra in 1880 

through the Presbyterian Church of Guareí, organized by Pedro Antonio de 

Cerqueira Leite, one of the first four pastors graduated in Brazil. In this study, 

we tried to find the reasons for the internalization and expansion of Presbyterian 

Protestantism in the hinterland and rural areas, twenty-one years after the 

establishment of the missionary Protestantism in our country. The explanation 

for this fact was investigated in several contexts: religious, economic, social and 

anthropological. Such contexts led us to observe the action of the first itinerant 

native Presbyterian minister of Brazil, the former priest José Manoel da 

Conceição; the “Tropeirismo” responsible for the settlement and the emergence 

of the Presbyterian Church in this region of São Paulo State; the sparsely 

theological framework of the Catholic Church in this period and region; and the 

receptivity of the rural redneck man. 

The Presbyterian Church, having appeared in Guareí, motivated by 

religious intolerance migrated, as a whole, to one of its neighborhoods, Torre de 

Pedra. This intolerance, present in the neighboring towns as Guareí and 

Porangaba - was absent in Torre de Pedra, a fact that has characterized it as a 

place of refuge sought by believers from Guareí and nearby villages. The 

Presbyterian Church of Brazil (IPB) and the Independent Presbyterian Church - 

emerged in a rural context, became the founder nucleus of a village that, in a 

differentiated manner, has emerged around Protestant churches, and not 

around the Catholic church. 

Protestantism in Torre de Pedra, emerged in a differentiated way and its 

unique presence, has observed and observable influences in its history. This 

study aimed to investigate those influences by movements of accommodation 

and distance when dealing with the natural and the supernatural, rites, habits, 

customs and culture. 

 

Keywords: Protestantism, intolerance, rural world, redneck culture, influences. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre o surgimento do 

protestantismo em um bairro rural no final do século XIX, as condições que 

promoveram a sua implantação num bairro no interior do estado de São Paulo, 

apenas vinte e um anos após a vinda dos missionários norte-americanos para 

o Brasil e as influências exercidas pelo protestantismo presbiteriano  no meio 

rural entre o homem caipira e como núcleo formador do município de Torre de 

Pedra. 

 O interesse pessoal desse pesquisador pelo tema se deve ao fato de ter 

sido a Igreja Presbiteriana de Torre de Pedra seu primeiro campo ministerial. 

Nessa época a Igreja contava com cento e um anos de existência.  O Trabalho 

na Igreja mais antiga do presbitério foi desafiador, e tal desafio despertou 

nesse pesquisador o interesse por conhecer sua história. A leitura dos antigos 

livros de atas, trouxe  informações interessantes sobre o trabalho da Igreja, 

suas características e influências naquele vilarejo. Observou também grande 

número de pessoas que, ou eram evangélicas ou tinham passado por alguma 

igreja evangélica. Esse pesquisador cursou a faculdade de história algum 

tempo depois e o fato de desconhecer algum trabalho específico sobre esse 

vilarejo, ou dele não existir, despertou o desejo de observar os fatores que 

promoveram o seu surgimento no final do Brasil Império, as condições que 

levaram as Igrejas Presbiterianas (Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana 

Independente) a se constituir núcleo formador do povoado e quais as 

influências exercidas na população rural e caipira. 

A esse interesse pessoal acrescentou-se a relevância de observar a 

implantação do protestantismo nos meios rurais, tendo como caso específico 

Torre de Pedra, 21 anos após o surgimento do protestantismo de missão no 

Brasil e o fato de,   em Torre de Pedra, as Igrejas terem, diferentemente do que 

ocorre na maioria dos municípios, se constituído núcleo formador da vila e, 

posteriormente município.  Acrescenta-se  o fato dessa Igreja não ser elencada 

nas listas que fazem Émile G. Leonard (1981, p. 91) e Antonio Gouveia 
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Mendonça (1995, p. 155), das igrejas surgidas no interior do Estado de São 

Paulo e no cinturão da cultura caipira.   

A metodologia empregada partiu de uma abordagem analítica dedutiva 

valendo-se de pesquisa bibliográfica. Nessa pesquisa bibliográfica foi analisado 

o contexto mais amplo que favoreceu o surgimento do protestantismo nas 

zonas rurais, assim como o caso específico de Torre de Pedra, cuja vila e 

município surgiu ao redor das igrejas protestantes – Presbiteriana do Brasil e 

Presbiteriana Independente. Seguiu uma abordagem empírica indutiva através 

das seguintes técnicas: pesquisa de campo com entrevistas realizadas entre 

protestantes e não protestantes, observação participante, na qual o autor 

“apesar do seu compromisso com o grupo estudado” (CARDOSO, 1986, p. 99) 

procurou conceber os dados como formas objetivas, com existência própria e 

independente dos autores, e a história de vida do autor, pois o campo de 

pesquisa é parte integrante da sua biografia.  

Os referenciais teóricos que embasaram a presente abordagem podem 

ser encontrados em Bourdieu, em seu livro “Economia das trocas simbólicas”, 

que pontua a relação entre a reprodução e a difusão dos bens religiosos com 

um processo de sistematização e moralização das práticas e das 

representações religiosas, bem como os conflitos que ocorrem entre a Igreja, o 

Profeta e sua Seita.  Ao observar a influência da inserção do protestantismo no 

meio tipicamente rural, adota-se a descrição de cultura proposta por Geertz 

(1989, p. 15) como “teias de significados por ele tecidas” e “objetiva-se 

descrevê-los de forma inteligível, com densidade “transformando-se em relato 

que “existe em sua inscrição e que pode ser consultado novamente” (GEERTZ, 

1989, p. 29).  

Ainda serviram de referenciais: o livro de Émile G. Leonard, O 

protestantismo brasileiro, que analisa a inserção do protestantismo brasileiro e 

dá especial destaque para a interiorização da pregação. O livro de Antonio 

Gouveia Mendonça, O celeste porvir, a inserção do protestantismo no Brasil, 

em que analisa, especialmente no terceiro e quarto capítulo a religião no 

mundo rural e nas frentes pioneiras, juntamente com as formas pelas quais 

essa assimilação ocorreu. O livro de Antonio Cândido, Parceiros do Rio Bonito, 
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sua tese de doutorado, um primoroso livro sobre a região em estudo, no qual 

analisa os meios de vida do caipira na região de Bofete, próxima 

geograficamente do nosso campo de pesquisa. O livro A aventura 

antropológica, teoria e pesquisa, organizado por Ruth C. L. Cardoso, de modo 

especial o artigo da organizadora, A aventura de antropólogos em campo ou 

como escapar das armadilhas do método pavimentaram o caminho para a 

pesquisa de campo, onde os dados foram tratados de forma objetiva, com 

existência própria, independente dos seus autores. O livro Annaes da 1ª egreja 

presbyteriana de São Paulo (1863-1903) de Vicente Themudo Lessa forneceu 

subsídios para fonte de informações privilegiadas sobre os primeiros tempos do 

protestantismo no Brasil. 

Alem desses, outros livros auxiliaram na pesquisa bibliográfica, dos 

quais destacamos os seguintes:  De Boanerges Ribeiro: O padre protestante,  

em que biografa a vida de José Manoel da Conceição, o grande responsável 

pela interiorização do protestantismo no Brasil; O protestantismo no Brasil 

Monárquico,  em que analisa as condições que favoreceram a introdução e a 

difusão do protestantismo; A igreja evangélica e a República Brasileira, que 

analisa as contribuições à vida nacional por parte das igrejas evangélicas; O 

protestantismo e a cultura brasileira, em que destaca os aspectos culturais que 

acompanharam a implantação do protestantismo no Brasil. Outros livros, 

citados na bibliografia complementam o estudo proposto.  

As questões que motivaram a pesquisa: E que contexto se deu o 

surgimento do protestantismo em Torre de Pedra? Por que a Igreja 

Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente se tornaram 

núcleo formador do povoado? Quais as influências observadas e observáveis 

em virtude da sua implantação de forma singular num meio tipicamente rural? 

Tais questões foram  discutidas em três capítulos, sob os seguintes temas: 1. A 

expansão do protestantismo em Torre de Pedra; 2. A busca de um lugar de 

refúgio; 3. As influências do Protestantismo em Torre de Pedra. 

 No primeiro capítulo, a expansão do protestantismo em Torre de Pedra, 

observou-se que ele se deu no contexto de interiorização e expansão do 

protestantismo nos meios rurais. Essa interiorização e expansão se explicam 
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por diversos fatores. O fator religioso se relaciona com o ministério itinerante de 

José Manoel da Conceição, ex-padre e primeiro pastor presbiteriano do Brasil; 

o fator econômico se relaciona com o tropeirismo, em cujas trilhas surgiram 

diversas igrejas, sendo Guareí e Torre de Pedra duas localidades e duas 

igrejas organizadas em pontos de passagem e de descanso de tropas.  O fator 

sociológico, a ausência da estrutura teológica católica no interior do Brasil e, 

em virtude disso, certa admiração pela prédica protestante, considerada como 

sinônimo de progresso. E o fator antropológico, facilitador da penetração do 

protestantismo no interior, que foi a receptividade do homem pobre ou caipira e 

sua religiosidade popular. 

No segundo capítulo, a busca de um lugar de refúgio, observou-se as 

reações de intolerância provocadas pela pregação protestante, primeiramente 

no município de Guareí, que teve a Igreja Presbiteriana do Brasil organizada no 

ano de 1880,  e que se constituiu num dos motivos pelos qual os presbiterianos 

migraram para um de seus bairros: Torre de Pedra. Em segundo lugar foram  

observadas as reações no município de Porangaba, também chamado de Bella 

Vista de Tatuy ou Rio  Feio. Por serem, Porangaba e Guareí, cidades limítrofes 

de Torre de Pedra, tais atitudes de intolerância e perseguição,  ocorridas entre 

o ano de 1880 e 1909  foram abordadas considerando as seguintes 

possibilidades: 1. Disputa pelo campo a religioso; 2. Atitudes específicas de 

padres mais aguerridos a questões religiosas; 3. Disputas políticas envolvendo 

membros das Igrejas Protestantes e o vigário da Igreja católica. 4. O contexto 

religioso das cidades envolvidas.  Se em tais cidades, limítrofes de Torre de 

Pedra houve demonstrações de intolerância e perseguição, em Torre de Pedra 

os protestantes jamais as enfrentaram. O local se constituiu, desde a migração 

dos crentes de Guareí, num local de refúgio. Além disto, ao redor do templo da 

Igreja Presbiteriana do Brasil (1894) e da Igreja Presbiteriana Independente 

(1906) começaram a surgir casas, que deram origem ao povoado e, 

posteriormente ao município. 

No terceiro capítulo, Influências do protestantismo em Torre de Pedra, 

considerando que as características da sua implantação fizeram do local um 

ambiente adequado a uma cultura diferenciada, observou-se que a sua 
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implantação num ambiente rural e entre o homem caipira provocou processos 

de acomodações e distanciamentos (RIBEIRO, 2008, p.120). Acomodações ao 

ressignificar a familiaridade com o sagrado, a  manutenção do significado 

mágico-religioso,  a presença do elemento sobrenatural e manutenção do 

elemento lúdico. Os distanciamentos - perceptíveis em virtude da 

predominância numérica de protestantes - nas seguintes realidades: existência 

de um rigor formal em relação aos compromissos assumidos pelos crentes; 

influências culturais observadas na guarda do Domingo como Dia do Senhor, 

vestuário e linguagem; influências políticas e  econômicas e no fato de se 

constituir um microcosmo do campo religioso brasileiro no final do século XIX. 

Observados os questionamentos levantados e as hipóteses 

estabelecidas preliminarmente, na conclusão procurou-se evidenciar o contexto 

do surgimento do protestantismo num meio rural, tendo como caso específico 

de Torre de Pedra, as  razões pelas quais o lugar se constituiu num lugar de 

refúgio e as influências exercidas pela presença protestante ao longo do tempo 

e atualmente.  
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CAPÍTULO 01: A EXPANSÃO DO PROTESTANTISMO EM TORRE DE 

PEDRA 

 O protestantismo chegou ao bairro de Torre de Pedra em 1882, através 

da migração de protestantes presbiterianos do município de Guareí. A 

implantação do protestantismo em Guareí, um pequeno município e em Torre 

de Pedra, um bairro rural desse município,  no interior do Estado de São Paulo 

têm como contexto geral a presença protestante no Brasil – de invasão, de 

imigração e de missão – e como um contexto mais específico a interiorização 

da mensagem, garantidas legalmente pelo Tratado de Aliança e Amizade com 

a Inglaterra e pela Constituição de 1824, e levadas a efeito pela atuação do 

primeiro pastor brasileiro, o ex-padre, José Manoel da Conceição.  Nesse 

primeiro capítulo tais contextos de presença, interiorização e expansão do 

protestantismo serão observados, do geral para o específico. 

A PRESENÇA PROTESTANTE NO BRASIL 

Protestantismo de invasão: a presença do protestantismo no Brasil 

remonta ao Brasil colônia, com a chegada da expedição de Villegaignon em 

1555. Sob os auspícios de Coligny, tentou fundar a França Antártica e constituir 

um “refúgio onde os huguenotes pudessem praticar livremente o culto 

reformado” (MENDONÇA, 1995, p. 23). Tal iniciativa fracassou porque houve, 

naturalmente, resistência portuguesa a presença dos franceses em seus 

domínios e em virtude de uma controvérsia religiosa relativa aos elementos da 

ceia, a invocação dos santos, orações pelos mortos, purgatório, sacrifício da 

missa, e manutenção de elementos católicos como o sal e o óleo juntos com a 

água do batismo. Essa controvérsia, levantadas por um ex-frade Jean Cointac 

e encampada por Villegaignon (MENDONÇA, 1995, p. 33), resultou na morte 

de alguns huguenotes e na expulsão de outros, pondo fim a primeira iniciativa 

protestante na América do Sul. 1 

                                                           
1
 . Essa primeira tentativa de implantação do Protestantismo no Brasil, embora tivesse fracassado com a 

destruição da colônia da Guanabara em 1560, foi responsável pela realização do primeiro culto 

reformado no Brasil, em 10 de Março de 1557 (MENDONÇA, 1995, p. 24). 
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A segunda tentativa se deu quando da presença dos holandeses no 

Nordeste do Brasil. Embora a motivação tenha sido econômica, acabaram por 

implantar, durante o período da sua permanência no Nordeste, a religião 

protestante. Mendonça (1995, p. 24) afirma que, “tivesse, contudo, a conquista 

sido definitiva, é bem pouco provável que o Brasil permanecesse católico, ao 

menos uniformemente católico”, pois no curto período de permanência 

procuraram implantar uma cultura reformada em seus domínios.2 

No entanto, a presença dos huguenotes franceses na Guanabara e a 

dos holandeses no Nordeste brasileiro não deixaram traços marcantes no 

sistema religioso social brasileiro, sendo identificados, em virtude da suas 

características, como protestantismo de invasão.  Ribeiro afirma (1973, p. 15): 

Os indivíduos de religião protestante que por aqui passaram 
não deixaram traços no sistema religioso da sociedade. As 
tentativas, já distantes, de franceses e holandeses, apenas 
resultaram em identificação de protestante com invasor. O 
último huguenote foi enforcado no Rio de Janeiro em 1567; 
quanto aos holandeses, seus pastores embarcaram de volta, 
sem deixarem no país uma Igreja reformada, e os sinais de sua 
catequese indígena desapareceram. 

 Protestantismo de imigração: Os protestantes só voltaram a entrar no 

país quando da vinda da Família Real para o Brasil. Em 1810 alguns suecos 

vieram trabalhar na siderúrgica de  São João de Ipanema, em São Paulo, 

dentre eles alguns protestantes. Ribeiro (1973, pp. 78-80) cita além desses: 

Suíços, trazidos por D. João VI, que fundaram Nova Friburgo, mas que eram 

católicos; em 1824, 400 alemães, que foram encaminhados para a colônia de 

Nova Friburgo, pastoreada por Friedrich Oswald Sauerbronn, contratado em 

nome do Imperador.3 Após o Tratado de Aliança e Amizade e do Tratado de 

Comércio e Navegação, ambos firmados com a Inglaterra, foi estabelecida, 

oficialmente, tolerância em relação ao credo e culto não católico. Conforme 

Accioly, citado por Ribeiro (1973, p. 17), os artigos 12 e 23 do Tratado de 

                                                           
2
 . Antonio Gouveia Mendonça afirma que durante quinze anos (1630 a 1645) Pernambuco e outras 

áreas do Nordeste Brasileiro foram protestantes, chegando inclusive a organizar dois presbitérios e um 

Sínodo no Brasil (MENDONÇA, 1995, p. 25). 

3
 . Ribeiro (1974, pp. 78-80) prossegue enumerando  outras levas de imigrantes e igrejas que foram 

fundadas no Brasil colônia.  
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Comércio e Navegação estabeleciam: 1. Que os vassalos de S. M. Britânica 

residentes nos territórios e domínios portugueses não seriam perturbados, 

inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião; 2. Que seria 

permitida em Goa e suas dependências a livre tolerância de todas e quaisquer 

seitas religiosas. No entanto, havia algumas restrições ao proselitismo: 

poderiam celebrar os cultos em suas casas, capelas ou igrejas, mas estas não 

podiam ter formato exterior de templo, não podiam pregar ou procurar fazer 

prosélitos de outras confissões. 

 Motivados por essa tolerância, muitos imigrantes de outros países se 

estabeleceram na colônia, dentre eles protestantes norte americanos, suecos, 

dinamarqueses e escoceses e alemães. Essa relativa liberdade religiosa num 

Brasil oficialmente católico foi tornada constitucional em 1824, na primeira 

Constituição do Brasil Independente. Embora a Igreja Católica tenha sido 

mantida como a religião oficial do Império, concedeu-se liberdade a todas as 

comunhões, preservadas as restrições presentes no Tratado de Comércio e 

Navegação. Valendo-se desses direitos, a partir de 1835 foram enviados 

pastores para dar assistência aos estrangeiros aqui residentes, e também para 

sondar as possibilidades de pregação evangélica aos naturais do país. Alguns 

desses pastores viajaram o país distribuindo bíblias e folhetos evangelísticos.4 

Outros precursores, pavimentaram o caminho para a inserção protestante. 5 

Por não ter especificamente uma finalidade especificamente missionária, essa 

presença protestante tem sido caracterizada como protestantismo de 

imigração. 

 PROTESTANTISMO DE MISSÃO 

Diferindo do protestantismo de imigração, em 12 de Agosto de 1859 

aporta no Brasil o missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton, no Rio de 

                                                           
4
. Esse é o caso de Daniel Parish Kidder (1847) que distribuiu e vendeu Bíblias, com grande aceitação no 

Brasil e James Cooley Fletcher. 

5
 . Robert Reid Kalley, médico e pastor escocês no Brasil em 1855, procedente da Ilha da Madeira, 

Portugal, onde tinha enfrentado forte perseguição. Com um grupo de portugueses organizou em 1858 a 

primeira Igreja protestante de língua portuguesa (RIBEIRO, 1973, p.19). Sua iniciativa, por ter provocado 

as primeiras reações e acomodações, estabeleceu as bases legais para a tolerância de outros credos no 

Brasil.  
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Janeiro. Foi enviado pela Junta de Missões estrangeiras, “Board de Nova 

York”. Ribeiro (1973, p. 17), registra a proposta de missão no Brasil nos 

seguintes termos: 

Já há algum tempo que a comunidade cristã tem tido sua 
atenção voltada para o Brasil como campo atraente de trabalho 
missionário, com apelo especial às igrejas evangélicas do país 
[...]. Provavelmente não está longe o dia em que o Brasil terá 
seu lugar entre as nações mais importantes da terra em 
população e nos outros elementos de grandeza nacional. É de 
alta importância para seu presente e para seu bem estar futuro, 
que a mente nacional esteja imbuída de idéias e princípios 
religiosos corretos, e estes deverão proceder, em primeiro 
lugar de igrejas evangélicas de nosso país.  

 A proposta enviada pela Junta de Missões estrangeiras, “Board de Nova 

York”, reconhecia que o catolicismo era a religião oficial do país, mas atribuía 

ao governo e as classes mais inteligentes certo liberalismo. Também 

enxergava a tolerância religiosa estabelecida através dos textos legais como 

um elemento facilitador à entrada do protestantismo. Os objetivos declarados 

da missão encabeçada por Simonton, em caráter experimental eram: explorar o 

território, verificar os meios de atingir com sucesso a mente dos naturais da 

terra, e testar até que ponto a legislação favorável à tolerância religiosa seria 

mantida. Esse protestantismo, introduzido pela iniciativa do “Board de Nova 

York” é denominado de protestantismo de missão. 6 

 O protestantismo presbiteriano de Missão, estabelecido inicialmente no 

Rio de Janeiro através de Simonton, e depois em São Paulo pelo seu cunhado, 

Alexander Backford, obteve alguns sucessos. No Rio de Janeiro, Simonton 

realizou duas profissões de fé em 12 de Janeiro de 1862: Henry Milford, norte 

americano e Camilo Cardoso de Jesus, português do Porto (FERREIRA, 1952, 

p. 14). A primeira profissão de fé de um brasileiro se deu com Serafim Pinto 

Ribeiro, em 22 de Junho de 1862.  Em São Paulo, conforme Lessa (1938, pp. 

29-31), participam da primeira celebração da Eucaristia sete pessoas (1864), 

                                                           
6
 . A partir de 1869 estabeleceram-se em Campinas (SP), missionários do Committee de Nashville, da 

Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Conforme Ferreira (1952, p. 17), esse trabalho teve como 

ocasião a vinda de emigrados do Sul, após a Guerra de Secessão. Estabeleceram-se provisoriamente o 

Rio de Janeiro  (Angra dos Reis) e no litoral de São Paulo (Iguape). Fixaram-se em maior proporção em 

Santa Bárbara e Vila Americana. 
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na segunda celebração (1865) oito pessoas; na terceira e quarta,  em janeiro e 

em março do mesmo ano,  dezoito. Os primeiros batizados são: Manoel 

Fernandes Lopes Braga, Miguel Gonçalves Torres, Antonio Trajano, José 

Maria Barbosa da Silva, Anna Luiza Barbosa da Silva e Olympia Maria da Silva. 

Os quatro primeiros portugueses, as duas senhoras brasileiras.  

 Léonard (1981, p. 56) vê nesses primeiros sucessos um esforço 

considerável, “mas dado o reduzido número de conversos  e sua constituição 

social, a incapacidade de formar uma base estável no Brasil”. Segundo ele 

essa base para o protestantismo brasileiro viria com José Manoel da 

Conceição, a quem chama de “apóstolo brasileiro”, e com a cidade de Brotas, 

do interior paulista.   

 A INTERIORIZAÇÃO DO PROTESTANTISMO 

 José Manoel da Conceição nasceu em 1822 e tornou-se padre em 1845, 

após estudos realizados na cidade de Sorocaba onde seu tio avô era cura no 

Seminário Diocesano. Desde cedo teve contato com protestantes estrangeiros. 

Um dos seus biógrafos (Ribeiro, 1979), afirma que seu primeiro encontro dessa 

natureza se deu aos 17 com o pintor Carlos Leão Bailot, que o colocou em 

contato com a Bíblia. Mais tarde, na Siderurgia da Fazenda Ipanema, como 

sub-diácono,  teve conhecimento e amizade com imigrantes ingleses, 

dinamarqueses, suecos e alemães. Com o Dr. João Henrique Teodoro 

Langaard aprendeu o alemão, história e geografia. Tais fatos o influenciaram a 

ponto de ser chamado de “o padre protestante”. Foi ordenado sacerdote em 29 

de junho de 1845, mas desde cedo, seus ensinamentos foram vistos como 

diferentes dos da Igreja Católica. Dentre suas afirmações estavam a de que a 

Bíblia era a palavra de Deus e não uma heresia, de que as imagens dos santos 

não possuíam santidade, que os fiéis não eram obrigados a confessar seus 

pecados ao padre, mas a Deus através de Cristo.  

  A autoridade diocesana, suspeitando das convicções do jovem padre o 

transferia constantemente de lugar (Limeira, Piracicaba, Monte Mor, Taubaté, 

Ubatuba, Santa Bárbara e Brotas), procurando evitar sua influência por muito 

tempo sobre os fiéis. Conceição logo percebeu que era impossível reformar a 
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Igreja a que pertencia e, premido por diversas crises ministeriais, resolveu 

abandoná-la. A seu pedido foi dispensado das funções sacerdotais e passou a 

viver como “simples particular, em uma pequena casa de campo, nos arredores 

do Rio Claro” (LEONARD, 1981, p. 57).  

Blackford o visitou em Rio Claro, atraído pela sua fama de padre 

protestante, e Conceição, cedendo às suas exortações, batizou-se na Igreja 

Presbiteriana do Rio em 23 de outubro de 1864.7 No dia 17 de dezembro de 

1865, foi ordenado ministro presbiteriano8, o primeiro ministro brasileiro.  A 

Conceição se atribui a interiorização do evangelho. Leonard  (1981, p. 56) 

afirma: “o homem que abriria ao protestantismo o interior do Brasil – 

conquistando não apenas indivíduos isolados mas famílias extensas e sólidas, 

assegurando o seu estabelecimento” foi um padre. Os bispos, ao transferirem 

José Manoel da Conceição constantemente de lugar, para evitar sua influência 

sobre os fiéis, traçaram o caminho da reforma no interior do Estado de São 

Paulo, pois depois de ordenado, procurou visitar esses locais, como pastor 

presbiteriano.  

Brotas, a última paróquia onde Conceição exerceu seu ministério 

católico, se mostrou receptiva a pregação protestante, se tornando a terceira 

Igreja a ser organizada no Brasil (1865). Nela pregou Conceição, na companhia 

de Blackford, no ano de 1865. Alguns dados estatísticos demonstram a 

vitalidade dessa igreja interiorana: Em 1867 possuía 61 membros professos, 

em 1871, 116 membros professos e 123 crianças, em 1874, 140 membros. 

Mas José Manoel da Conceição não se fixou em Brotas. Desenvolveu um 

ministério itinerante, visitando e pregando nos lugares onde havia atuado como 

sacerdote e em outras localidades. Léonard (1981, pp. 61) destaca algumas 

localidades: Ibiúna, Sorocaba, Limeira, Campinas, Itatiba, Bragança, Atibaia, 

São José dos Campos, Caçapava, Pindamonhangaba, Aparecida, 

                                                           
7
 .José Manoel da Conceição escreveu um pequeno livreto explicando as razões da sua conversão ao 

protestantismo: Sentença de Excomunhão e sua Resposta, 1867. Esse livro foi impresso na Typographia 

Perseverança, no Rio de Janeiro. 

8
. Há uma diferença nas datas estabelecidas para a ordenação de José Manoel da Conceição. Ribeiro 

(1979, p. 141), aponta para o dia 17 de Dezembro de 1865. Leonard (1981, p. 60) afirma que foi 

ordenado em meados de Novembro de 1865.  
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Guaratinguetá, Queluz, Rezende, Barra Mansa, Piraí, Cotia, Piedade, São 

Roque, Piracicaba, Porto Feliz, Itu, Rio Claro, Capivari, Santo Antonio da 

Cachoeira, Nazaré, Santa Isabel, Jacareí, São José, Taubaté. Esse estilo 

itinerante de Conceição, bem como seu desapego à forma institucional do 

protestantismo é observado por Mendonça (1995, pp. 86-87), que afirma: 

Depois de ordenado pastor, dedicou-se a visitar e revisitar suas 
antigas paróquias a fim de corrigir seus ensinamentos 
passados e apresentar uma nova mensagem religiosa. Em que 
pese sua profissão de fé presbiteriana, não parece ter 
Conceição aderido inteiramente as formas eclesiásticas 
denominacionais. Não assumiu nenhum pastorado e só se 
dedicava a anunciar a mensagem nuclear da reforma, a 
salvação pela fé em Jesus Cristo. [...]. De qualquer modo, a 
ação evangelística de Conceição traçou o itinerário da 
expansão protestante nas províncias de São Paulo e Minas 
Gerais, e com certeza, foi uma das causas do rápido 

desenvolvimento do presbiterianismo em seus primórdios. 

 Seguindo o itinerário traçado por Conceição, diversos missionários e 

posteriormente pastores formados no Brasil, seguiram organizando igrejas, por 

causa da adesão de muitas pessoas. Ribeiro (2008, p. 123-124), alista 64 

Igrejas formadas no lençol9 de cultura caipira entre 1865 a 1903. As 

organizadas no Estado de São Paulo são as seguintes (Data, Igreja, 

responsável pela sua organização): 

 13/11/1965 – Brotas – Organizada por A. L. Blackford, e J. M. Conceição 

 17/05/1868 – Lorena – A. L. Blackford. 

 01/09/1869 – Sorocaba – A. L. Blackford. 

 26/06/1870  – Hopewell/Santa Bárbara – J. R. Baird, W.C. Emerson. 

 10/07/1870 – Campinas – G.N. Morton, E. Lane. 

 16/03/1873 – Rio Novo – J. F. Dagama 

 13/04/1873 – Rio Claro – J. F. Dagama 

                                                           
9
 . Lídice Meyer Pinto, seguindo o lençol de cultura caipira delimitado por Antonio Cândido, pesquisa as 

características do protestantismo, objetivando observar as diferenças entre esse protestantismo rural e 

o protestantismo tradicional e urbano.  
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 10/01/1874 – Penha (Itapira) – Edward Lane 

 14/12/1874 – Cruzeiro/Embaú – M.P.B. Carvalhosa, E. Vanorden 

 21/03/1875 – Dois Córregos – J. F. Dagama 

 25/04/1875 – São Carlos – J. F. Dagama. 

 04/05/1879 – Faxina (Itapeva) – Antonio Pedro de Cerqueira Leite. 

 03/06/1879 – Araraquara – J. F. Dagama. 

 28/11/1880 – Ubatuba – A. B. Trajano 

 15/12/1880 – Lençóis – G.W. Chamberlain 

 1880 – Mogim Mirim – desconhecido. 

 12/06/1880 – Guareí – Antonio Pedro de Cerqueira Leite 

 29/04/1883 – Itatiba – John W. Dabney 

 11/01/1885 – Pirassununga – João Fernandes Dagama 

 10/05/1885 – Itapetininga - Zacarias de Miranda 

 0/08/1855 – Botucatu – George A. Landes 

 29/07/1888 – Tatuí – Zacarias de Miranda 

 31/03/1889 – São João da Boa Vista – Delfino Teixeira, W. L. Bedinger 

 14/04/1889 – Jaú – John Beatty Howell 

 13/08/1889 – Santa Cruz do Rio Pardo – J. R. Carvalho Braga 

 27/07/1890 – Bela Vista de Tatuí (Porangaba) – Zacarias de Miranda 

 07/08/1890 – Fartura – Carvalho Braga, Zacarias de Miranda 

 10/08/1890 – Espírito Santo do Pinhal – Delfino Teixeira, Álvaro Reis 

 24/01/1891 – São Sebastião da Gama – Delfino Teixeira, Álvaro Reis 

 27/09/1891 – Boa Vista do Jacaré – João Fernandes Dagama 

 10/02/1885 – Palmeiras (Matão) – Herculano de Gouveia 

 05/09/1885 – Ribeirão do Veado (Pederneiras)  - João Vieira Bizarro 
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 10/09/1885 – Ribeirão Claro, Iacanga – João Vieira Bizarro 

 22/08/1885  - Tietê – Zacarias de Miranda 

 09/12/1896 – Taquari, Itajú – Francisco Lotufo 

 1897 – Cajuru – Álvaro Reis, Lino da Costa 

 22/09/1899 – Filadélfia – Zacarias de Miranda, Francisco Lotufo 

 14/10/1900 – Juquiá – Modesto Carvalhosa 

 14/04/1901 – Lençóis – Reorganizada por Francisco Lotufo 

 10/11/1901 – São Manuel – Francisco Lotufo, Vicente Themudo Lessa 

 04/01/1903 – Italiana de São Paulo – fundadores desconhecidos 

 11/01/1903 – Atibaia – Modesto Carvalhosa 

Das 64 igrejas presbiterianas formadas no cinturão caipira entre 1865 

até 1903, 42 estão no Estado de São Paulo. Muitas delas surgidas em locais 

que inicialmente foram visitados por José da Manoel da Conceição em seu 

ministério itinerante e que foram consolidadas por outros missionários e 

pastores. Outras surgidas em locais relacionados a essas igrejas e motivados 

pela migração de famílias protestantes, a procura de melhores condições de 

vida10. Há ainda o caso de Santa Bárbara, surgida pela imigração dos 

confederados norte-americanos, que se estabeleceram no local após a Guerra 

de Secessão dos Estados Unidos e que fundaram a Igreja Presbiteriana. 

José Manoel da Conceição, o primeiro pastor protestante, foi ordenado 

em 1865 mesmo sem ter feito regularmente o Seminário, em virtude dos seus 

conhecimentos, “talentos e aptidão para exercer o ministério” (RIBEIRO, 1979, 

p. 139).  No entanto, havia a preocupação pela formação daqueles que 

aspirassem ao pastorado. Assim, por iniciativa de Ashbel G. Simonton foi 

organizado o primeiro Seminário em 1867, no Rio de Janeiro. Transferido 

posteriormente para São Paulo por iniciativa de A. L. Blackford, formou a 

                                                           
10

 Emile G. Leonard no livro O protestantismo Brasileiro, (1981, pp. 59-60) cita o caso da Igreja de Borda 

da Mata e da Igreja de Dois Córregos, surgidas pela migração de protestantes da Igreja Presbiteriana de 

Brotas.  
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primeira turma de pastores nacionais: Modesto Perestrelo Barros de 

Carvalhosa, Antonio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres e Antonio 

Pedro de Cerqueira Leite. Os três primeiros eram portugueses, o quarto da 

Igreja Presbiteriana de Brotas. Ferreira (1952, pp.18-19) aponta como campo 

inicial de trabalho desses pastores: Modestro Perestrelo Barros de Carvalhosa 

se estabeleceu em Lorena (SP), Campos (RJ) em Curitiba (PR). Antônio 

Bandeira Trajano depois de algum tempo no interior ficou grande parte do seu 

ministério no Rio (RJ). Miguel Torres fixou-se em Caldas (MG). Antonio Pedro 

de Cerqueira Leite em Sorocaba (SP). 

CONDIÇÕES QUE CONTRIBUIRAM PARA A INTERIORIZAÇÃO DO 

PROTESTANTISMO 

 Alem do fator eclesiástico, relacionado ao ministério itinerante de José 

Manoel da Conceição, outras condições são perceptíveis no processo de 

interiorização. Mendonça destaca o momento da expansão cafeeira como fator 

econômico que contribuiu para o desenvolvimento do protestantismo, que 

acompanhou “o domínio rural na trilha do café, quando as frentes pioneiras 

apresentavam uma população móvel e em estado de crescimento” 

(MENDONÇA, 1995, p. 118). Nas localidades de Guareí e Torre de Pedra, 

outro fator, contudo, parece desempenhar importante papel na fundação dos 

povoados e posteriormente na organização das Igrejas: o tropeirismo.  

O “ciclo do tropeirismo”  teve início oficialmente, com Cristovão Pereira 

de Abreu que, em 1733 fez sua primeira viagem, com uma tropa de mais de 

dois mil animais. Os tropeiros traziam muares (burros e mulas) do Rio Grande 

do Sul para a Grande feira de Muares de Sorocaba. Tais animais, pela sua 

resistência, eram utilizados no transporte de cargas, na escassez de vias de 

acesso que possibilitassem outros meios de transporte. Esse meio de 

transporte estendeu-se por grande parte do século XVIII e início do século XIX. 

Job (1983, p. 6), citando Alfredo Ellis Junior destaca que “talvez a estrada do 

Rio Grande a São Paulo tenha sido a rota de maior importância do Brasil, pois 

sem ela não teria havido o ciclo do ouro, o do café e nem a unidade nacional 

teria sido levada a cabo”.  
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   Um pesquisador da história da região relaciona cidades interioranas, 

surgidas nas rotas do tropeirismo ou em suas proximidades. Os municípios, 

com as respectivas datas de fundação são assim apresentados (ANDRADE, 

2009, p. 12): 

De Sorocaba desmembraram-se e tornaram-se municípios 
Itapeva (1769), Itapetininga (1770), Apiaí (1771), Piedade 
(1857), Campo Largo de Sorocaba que depois se chamou 
Araçoiaba da Serra (1857),Salto de Pirapora (1953) e 
Votorantim (1964). De Araçoiaba da Serra desmembrou-se 
Capela do Alto (1964). De Itapetininga desmembraram-se os 
municípios: Tatuí (1844), Botucatú (1855), Sarapuí (1872), 
Guareí (1880), Angatuba (1885) e Alambari (1991). De Sarapuí 
desmembrou-se Pilar do Sul (1891). De Tatuí desmembram-se 
os municípios de Bofete (antigo Rio Bonito) (1880), Porangaba, 
antigo Santo Antonio do Rio Feio ou Bela Vista (1927) e 
Quadra (1993). De Porangaba desmembrou-se Torre de Pedra 

(1991). 

 Embora alguns municípios tenham sua data de organização mais 

recente, o povoamento da região começa no século XVIII e se estende até o 

final do século XIX. Dos municípios citados, Sorocaba, Itapeva (Faxina), 

Itapetininga, Araçoiaba da Serra, Itapetininga e Guareí eram pontos de 

passagem  dos tropeiros, na denominada “Rota do Sul para Sorocaba” (JOB, 

1983, p. 6). As demais surgiram em sub-rotas ou em áreas próximas a esse 

caminho. É fato que muitos desses municípios se tornaram produtores de café, 

se enquadrando na descrição de Mendonça, mas especialmente Guareí e 

Torre de Pedra em 1880, se relacionam mais ao tropeirismo, que ao ciclo do 

café, tanto em relação a sua fundação, como na organização das Igrejas. 

Geralmente se atribui o fim do tropeirismo ao advento  da ferrovia em 1875, ou 

a realização da última feira  de murares em Sorocaba, em 1897. No entanto, há 

evidências que em menor escala e cobrindo menores distâncias, o tropeirismo 

continuou até meados do século XX.  

 Oliveira (1983, p.15), transcreve o testemunho de um tropeiro chamado 

Durvalino Coelho de Miranda, que em 1933 “trouxe uma tropa do Rio Grande 

do Sul para São Paulo, invernando os animais em Guareí”. Darcy Coelho de 

Oliveira, irmão de Durvalino, citado também pelo autor justifica esse tropeirismo 

tardio da seguinte forma (p. 16): 
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[...]. A Estrada de Ferro já funcionava, mas em poucos troncos, 
sem atingir todas as frentes de desenvolvimento paulista, que 
se abriam em variadas direções. Ora eram os cafezais, ora os 
canaviais que demandavam grandes lotes de mulas para o 
serviço interno, como preparação da terra e mesmo para o 
transporte do seu produto do meio rural até os pontos de 
embarque. A mula era também o principal meio de transporte 
para o intercâmbio de mercadorias entre os grandes centros, 
que forneciam os produtos manufaturados e as pequenas 
cidades agrícolas que ofereciam, em retorno, os produtos da 
terra de origem animal. 

 Antônio Cândido,  (1997, p. 93), ao analisar as origens do município de 

Bofete, limítrofe dos municípios de Guareí e Torre de Pedra, afirma que, já no 

início do século XVIII, os padres da companhia de Jesus tinham “fazenda de 

criar” nos campos de Guareí e no alto da Serra de Botucatu. As vias de acesso 

são assim descritas: 

[...]. Ligadas entre si por caminhos que passavam pela parte 
meridional do atual município de Bofete, na zona do rio desde 
então denominado de Santo Inácio. Mais tarde – seria pelo fim 
do século – um caminho saído de Sorocaba buscava o 
Paranapanema passando por Bofete, também em sua parte 
Sul. Mas os estabelecimentos humanos só apareceram em 
pleno século XIX, sob a forma de fazendas e sítios, polarizados 
por Tatuí na maior parte, e por Botucatu os que se localizavam 
nas fraldas da Serra. O núcleo de povoamento, que depois veio 
a ser a atual cidade, foi sempre tributário da primeira nas 
relações comerciais. 

 É certo que a construção da Estrada de Ferro trouxe mudanças 

significativas e maior facilidade para o escoamento de mercadorias, mas as 

vias de acesso, distantes do local por onde ela passava, continuaram sendo 

precárias. Pode-se perceber isso quando Candido fala do caminho que ligava 

Bofete à Guareí: “a única condução é a montaria, que permite afrontar os 

morros interpostos” (94).  

Domingues (2008, p. 15), citando Richard M. Morse, afirma: 

A figura dominadora do bandeirante marcial e seminômade 
cedeu lugar à do fazendeiro patriarcal e a do esperto 
comerciante urbanizado. Rotas fluviais e terrestres 
desenvolveram-se entre São Paulo e Cuiabá, na região do ouro 
recentemente aberta. A era das bandeiras cedeu lugar às das 
monções e tropas de mulas. Durante quase um século e meio, 
até o advento das estradas de ferro, as tropas continuaram a 
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obra das bandeiras, ligando  umas às outras as regiões 
afastadas do interior do Brasil.  

 Outro fator, de ordem sociológico, que contribuiu para a expansão do 

protestantismo na região foi a ausência da estrutura teológica católica no 

interior do Brasil. Leonard, no primeiro capítulo da sua obra, apresenta algumas 

características da Igreja católica no Brasil. Sua análise corresponde aos 

primeiros 50 anos do século XIX,  mas se aplica perfeitamente aos 50 anos 

seguintes à região em estudo, pois embora fosse possível perceber a presença 

da Igreja católica, sua estrutura teológica era rarefeita. Tais características, em 

relação ao clero, são:  Leonard (1982. pp. 28-45): 1. Insuficiência numérica do 

clero secular; 2. Baixa remuneração paga pelo tesouro nacional aos padres11; 

3. Enfraquecimento da vida espiritual do clero; 4. Declínio do espírito apostólico 

por parte dos padres, que não acreditavam muito em sua missão; 5. A 

ocupação secular do clero, que se envolvia com a política. 6. Espírito de 

tolerância e simpatia aos protestantes, vistos pelos intelectuais e muitos padres 

como representantes do progresso; 7. Influência do Jansenismo em piedade 

austera, culto das Sagradas Escrituras e independência em relação a Roma.   

Em relação ao povo: 1. Piedade supersticiosa com características 

individualistas e autônomas; 2. Importância a festas aparatosas, como 

elemento pedagógico de ensino da religião; 3. Devoções particulares, numa 

espécie de sacerdócio universal sui gêneris.  

 Mendonça, (1995) no capítulo três do livro O Celeste Porvir, Religião, 

Mundo Rural e Frentes Pioneiras, além destas características mencionadas por 

Leonard, destaca os seguintes elementos, como facilitadores da penetração 

protestante: 1. Presença de imigrantes protestantes antes da presença 

protestante de missão; 2. Curiosidade e interesse em relação a nova pregação; 

3. Indiferença ou curiosidade descompromissada; 4. Solidariedade por parte da 

maçonaria que muitas vezes ajudou a causa protestante; 5. Letargia e 

questionamento nas instituições religiosas católicas. 

                                                           
11

 Conforme a lei do Padroado, o Estado era responsável pelo pagamento dos clérigos da Igreja católica. 

Esse pagamento, contudo, nem sempre acontecia a contento, fato que levava ao envolvimento em 

atividades seculares. 
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Mendonça (1995, p. 118), declara: 

Além desse clima político e religioso, se não favorável de todo, 
mas de certo modo não repressivo, soube o protestantismo 
encontrar uma brecha no campo social por onde penetrou. O 
estudo das camadas sociais que compunham a sociedade 
brasileira em meados do século XIX, assim como as formas de 
dominação política e religiosa, pode dar-nos a chave de como 
o protestantismo evitou ou contornou os naturais obstáculos 
que lhe oferecia uma sociedade patriarcal, informada por uma 
religião tradicional e do Estado. 

 Precisar quanto desses elementos estiveram presentes no caso 

específico de Torre de Pedra é uma tarefa que foge ao escopo desse trabalho. 

No entanto, certamente três deles podem ser mencionados. O primeiro deles é 

a insuficiência numérica do clero secular. A presença da Igreja Católica antes 

das igrejas protestantes é afirmada no site oficial12, no entanto, esse fato é 

questionado pelos protestantes. Em carta pessoal, enviada ao Dr. Leonildo 

Silveira Campos, Saulo Martins de Almeida, procedente  de Torre de Pedra 

afirma: 

Sobre o clichê do templo católico, a seguinte legenda: “Igreja 
católica, uma das primeiras”, só se isso aconteceu bem no 
começo do povoamento do lugar. O catolicismo nunca 
prosperou em Torre de Pedra. Desde que me conheço por 
gente, só havia duas igrejas na Torre. A Igreja de cima (a 
Presbiteriana) e a igreja de baixo (A Presbiteriana 
Independente).  

 A afirmação da presença da Igreja católica nos primórdios do 

povoamento, parece ser  mais uma tentativa de ressignificação, que  um fato 

histórico. De qualquer forma, mesmo que estivesse presente, não se constituiu 

numa força hegemônica. 

O segundo é a presença  de imigrantes alemães na região e de seus 

descendentes entre os primeiros líderes da comunidade. Figuram como 

                                                           
12

  O site oficial, tomando como referencia o artigo citado nesse trabalho de Maria Cecilia Marques 

Adam pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.torredepedra.sp.gov.br/site/conteudo/cidade/historia.htm. No site, há a citação da data de 

construção desse Igreja: 1850. Até onde pude investigar, essa é a única menção desse fato.  

http://www.torredepedra.sp.gov.br/site/conteudo/cidade/historia.htm
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elementos da mesa administrativa13 da Igreja João David Muzel, José Daniel 

Filho, Antonio Martins de Almeida,. Virgílio Trindade de Ávila, Domingos Jacob 

Hessel e Joaquim Antonio de Almeida, presbíteros e diáconos da Igreja.  Os 

sobrenomes Muzel e Hessel são de origem alemã.   

O terceiro é a solidariedade por parte da maçonaria. O pastor José 

Zacarias de Miranda, que sucedeu a Antonio Pedro de Cerqueira Leite na 

Igreja Presbiteriana de Sorocaba era filiado à Loja Maçônica Perseverança III 

de Sorocaba (Domingues, 2008, p. 33), e em algumas circunstâncias, dela se 

valeu para contornar as perseguições que enfrentava nas frentes pioneiras de 

trabalho. 

 Há ainda, como fator facilitador da penetração do protestantismo no 

interior, a receptividade do homem pobre ou caipira14 e sua religiosidade 

popular. A descrição de Mendonça sobre o homem pobre e seu campo 

religioso parece pertinente no campo de estudo. Mendonça (1995, p. 120) 

observando a sociedade brasileira à época da chegada das missões 

protestantes norte-americanas afirma: 

A sociedade brasileira, ao tempo da chegada das grandes 
missões protestantes norte-americanas [...] apresenta [...] uma 
minoria dominante representada pela burguesia rural, a 
camada de escravos naturalmente ligada a essa burguesia e o 
vasto segmento de “homens livres e pobres” que formava a 
maior parte da população rural, embora praticamente fora do 
sistema por não estar ligado à monocultura de exportação mas 
que, à medida que se vislumbrava a abolição e em 
consequência da progressiva redução da mão-de-obra 
escrava, ia sendo gradativamente incorporado, formavam uma 
sociedade que ainda não se pode chamar de sociedade de 
classes. 

 A burguesia rural, não interessava nenhuma mudança no sistema 

religioso, pois o recebera como herança do colonizador e lhe dava o conforto 

                                                           
13

 Mesa Administrativa é um conselho deliberativo que, na ausência do pastor, toma decisões referentes 

ao andamento do trabalho, sem contudo proceder a exame de candidatos a profissão de fé e batismo, 

que devem ser realizados necessariamente com a presença do pastor. 

14
 Darcy Ribeiro, no livro O povo brasileiro, dedica um capítulo ao estudo do Brasil Caipira. Nele 

demonstra as diversas maneiras pelas quais o termo “caipira” pode ser entendido e as condições 

econômicas e sociais que deram origem a esse “tipo” brasileiro.  
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de uma situação consolidada. Seu envolvimento com a religião tradicional se 

adequava perfeitamente com a ideologia nacional paternalista e hierárquica. 

Mas o homem pobre, despossuído dos meios de produção, ficava a margem 

desse sistema e dessa ideologia. Á época da chegada do protestantismo de 

missão, conforme abordagem de Mendonça (1995, p. 124): 

O setor de serviços da população brasileira, numerosa, 
composta de homens livres, brancos, mulatos, mamelucos e 
negros libertos, espalhava-se pelos meios rural e urbano, indo 
sua gama de ocupação desde a posse de razoáveis porções 
de terra, onde se ocupavam de, às vezes, prósperas 
agriculturas de subsistência, em certos casos até com algum 
excedente, à paupérrimos campesinos, vivendo da simples 
extração dos meios de subsistência e, nos centros urbanos 
incipientes, de pequenos expedientes. 

 Esse homem pobre, caipira, sintetiza o mesmo autor (p. 126): 

Era independente porque tinha acesso à terra, ou por posse de 
devolutas ou por permissão dos latifundiários, assim como não 
estava sujeito ao sistema; era livre porque não era assalariado 
e muito menos escravo; era extremamente móvel em 
decorrência dos dois fatores exteriores; era participante de um 
universo igualitário por não haver, nele, nenhuma 
discriminação de autoridade. 

 Com relação a sua religiosidade, e inteiramente relacionada as 

condições econômicas  e sociais do homem pobre e caipira estava a sua 

teodicéia: “difusa, santorial, politéica, mágica e com um razoável colorido 

messiânico”. A penetração do protestantismo, em face dessa religiosidade, 

encontrou brechas por onde se inseriu: o campo religioso rarefeito, o temor 

constante da expropriação religiosa, a recusa do padre como sinal dessa 

expropriação, a pobreza do receptor dessa mensagem protestante e o 

nomadismo religioso (MENDONÇA, 1995, p. 135 e 126). 

 O campo de estudo nessa pesquisa,  quando da implantação do 

protestantismo se adéqua a essa análise por diversas razões: Primeiramente, 

porque a região, embora pertencesse a grandes latifundiários através da 

doação de sesmarias, não foi devidamente ocupada e muito menos povoada, 

sendo antes de povoamento disperso.  Domingues (2008, p.22) declara: 
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 Os sítios mais utilizados pelos tropeiros, forasteiros e viajantes 
para descanso e pouco, eram pontos que funcionavam como 
centros de dominância em áreas mais ou menos amplas e de 
povoamento disperso. Os habitantes dessa região eram 
descendentes ou representantes de sesmeiros da região, 
prepostos, fazendeiros, negociantes de terras, povoadores 
anônimos, invasores com os seus plantios de manutenção.   

Dessa forma, socialmente, enquadram-se no perfil do homem pobre, 

caipira: independente, livre, nômade e participante de um universo igualitário.  

Em segundo lugar, porque a formação de povoados, vilarejos ou 

pequenas cidades, a exceção de Torre de Pedra, sempre esteve relacionada a 

presença da Igreja católica, que mesmo ausente quanto a sua estrutura 

teológica e administrativa, estava presente através de uma religiosidade 

santorial, politéica e mágica. Mesmo em Torre de Pedra, conquanto o 

protestantismo tenha se constituído presença e força hegemônica, a “cultura” 

católica estava presente desde os seus primórdios. Assim, religiosamente, 

seus moradores conservam as impressões de uma teodicéia católica que se 

mesclará com a protestante, estabelecendo pontos de acomodação e de 

distanciamento. 

Em terceiro lugar porque o campo religioso também se apresenta 

rarefeito, sem a presença efetiva do padre que era visto com desconfiança e 

recusa e onde a pobreza coexistia com a possibilidade do nomadismo religioso. 

Esse nomadismo se apresenta, não somente na adesão do protestantismo, 

mas, posteriormente, a adesão de uma de suas vertentes: A Igreja 

Presbiteriana Independente, que surgiu em Torre de Pedra no ano seguinte ao  

de sua divisão da Igreja Presbiteriana, e que conseguiu inúmeros adeptos e 

posteriormente as igrejas pentecostais. 

 A IGREJA PRESBITERIANA EM TORRE DE PEDRA 

 Num artigo denominado “Nossa História”, Maria Cecília Marques Adam 

descreve o início do povoamento de Torre de Pedra. Fundamentada no relato 

de Laurindo Trindade de Ávila, conhecido como “Seu Loro”, nascido em 1912, 

do senhor João Pedro Ribeiro, nascido em 1920 e  do senhor Uriel Trindade de 
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Ávila, nascido em 1926, 15  todos naturais de Torre de Pedra, a autora relaciona 

o surgimento do local com a chegada de Quirino José de Ávila, conhecido 

como Quirino Ferreira de Almeida, fato ocorrido em 1840.16 Quirino chegou a 

Torre de Pedra vindo de Castro. Era viúvo e trouxe quatro filhos: José Núncio, 

Nha Rozenda, Antonio e Nha Ambrozina. Ao chegar, comprou 1.000 alqueires 

de terra, casou-se em segundas núpcias com Maria Tereza de Jesus e tiveram 

dez filhos: Onório, Manoel, Virgílio, Faustino, Gerônimo, Joaquim, Maria, Rita, 

Ana e Rafaela. Começou a construir sua fazenda no local, que foi se 

desenvolvendo com a chegada de outras famílias e com a formação de outras 

fazendas. Os filhos de Quirino se casaram, entrelaçando-se com famílias do 

local. José Núncio se casou com uma filha de Elói da Mota; Antonio casou-se 

com Nhá Firmina; Nha Rozenda com Reduncino Souza, Nha Ambrozina com 

Francisco Fiúza. Os filhos do segundo casamento: Onório com Ângela, 

também filha de Elói da Mota, Manoel e Virgílio com filhas da família Muzzel; 

Faustino com Ana Barbosa; Joaquim com Rosalina, Rita com Justino Rufo; Ana 

com Joaquim Jacob Hessel, Rafaela com Cezefredo Pires de Camargo. 

Gerônimo e Maria morreram ainda jovens.  

 Um manuscrito intitulado “Minha Vida”, do Reverendo Roldão Trindade 

de Ávila (1985), neto de Quirino Ferreira de Almeida, sustenta, com poucas 

variações, o relato de Maria Cecília Marques Adam. O manuscrito registra num 

livro com folhas numeradas, as memórias do autor sobre sua família e sobre o 

lugar. Serão citados alguns trechos pertinentes: 

                                                           
15

 O artigo de Jornal foi entregue a esse pesquisador  através do Dr. Leonildo Silveira Campos. Não há 

menção do nome do Jornal e nem da sua data. Segundo informação do Dr. Leonildo, trata-se do Jornal 

“O Cruzeiro do Sul”. 

16
 Quirino era da Família do Comendador Domingues Faustino Correia.  Segundo a autora o Comendador 

Domingues Faustino Correia foi o primeiro homem no Brasil a receber o título de Comendador das mãos 

de D. Pedro II. Era descendente de espanhóis e rico, comercializa ouro e pedras preciosas. Viajava 

muito, conhecia muitos países, e todos os estados do Brasil. Morou em Minas Gerais e numa de suas 

andanças, passou por Torre de Pedra. Deixou um testamento para ser aberto cem anos após a sua 

morte, fato que chegou a ser notícia no Fantástico (programa da Rede Globo). 
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Quirino de Ávila, depois Quirino Ferreira de Almeida (nunca 
consegui saber a razão da mudança de sobrenome),17 era 
natural do Rio Grande do Sul. Vindo para o interior do Estado 
de São Paulo com quatro filhos, adquiriu uma gleba de terras 
no sertão bruto, uma área de duzentos alqueires ou mais, onde 
instalou um sítio ou fazenda [...]. Construiu uma casa grande e 
as dependências, abriu pastos e lavoura. Comprou escravos e 
desenvolveu patrimônio, a ponto de ser considerado rico 

fazendeiro. 

 Ao nascer o primeiro filho do segundo casamento, ele, que já havia 

mudado seu sobrenome, mudou também o do seu filho. O chamou Virgílio 

Trindade de Ávila, sobrenome que os outros filhos carregaram consigo. Era 

católico, intolerante com os protestantes. Quando seu filho, Virgílio fez 

profissão de fé em Guareí, onde estavam surgindo os primeiros crentes, 

prometeu matar o filho quando voltasse para casa. Foi demovido do seu intento 

pelo padrinho do filho, “compadre Fraga”, e assim o recebeu em casa, contanto 

que ele não falasse de religião com os da casa, nem com os empregados e 

vizinhos.  

 Roldão em seu relato afirma que seu avô no final de sua vida 

demonstrou simpatia para com os protestantes, e chega a afirmar que ele havia 

se convertido ao evangelho.18 Destaca como fato comprobatório  o pedido que 

fez para que Gerônimo fosse batizado pelo pastor; e o pedido que fez, ao 

receber visitas de crentes pouco antes da sua morte, de que o casamento de 

seu filho Faustino Trindade de Ávila com Ana Pires Barbosa fosse realizado por 

um protestante. Quanto a sua avó, Maria Tereza de Jesus, afirma que deu 

apoio ao filho Virgílio, que havia professado a fé protestante, que lia com ele, 

em secreto o Novo Testamento, que era uma pessoa “crente, piedosa e 

honesta”, e que, ao aceitar o evangelho, conservou a mesma reverência para 

com a religião, para com a Bíblia e para com a Igreja. Um fato curioso 

                                                           
17

  A mudança de nome era algo comum no Brasil. Em alguns jornais antigos comunicava-se a mudança 

de nome com o seguinte esclarecimento: “não é por motivo de dívida”. Outros, em se tratando de 

indígenas, adotavam os nomes dos fazendeiros do lugar.  

18
 E impossível determinar se de fato essa conversão ocorreu, porque não houve filiação efetiva à Igreja. 

No entanto, seus filhos, em virtude de adesões ou de casamentos contraídos com protestantes 

passaram a ser parte integrante do protestantismo na localidade. 
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demonstra, contudo, a inexistência de rupturas mais significativas com o 

catolicismo, ao menos nos ritos: 

[...]. O culto doméstico era feito a noite: eu fazia (palavras de 
Roldão Trindade de Ávila – parágrafo explicativo nosso) a 
leitura da Bíblia e ela fazia a oração. Na oração ela lembrava 
dos filhos, dos netos, de outras pessoas. Às vezes eu me 
cansava, mas segurava o sono para dizer o amém e depois 
rezar com ela a “Ave Maria cheia de Graça”. Ela se tornou 
crente, mas aquela reza que ficou na sua mente como uma 
prática no colégio, ela nunca deixou. 

A implantação do protestantismo presbiteriano em Torre de Pedra está 

vinculada a sua implantação em Guareí. Antonio Pedro de Cerqueira Leite, 

oriundo da Igreja Presbiteriana de Brotas e pastor em Sorocaba, no dia 12 de 

Junho de 1880, organizou a Igreja Presbiteriana em Guareí (LESSA, 1938, p. 

207). Guareí, em 1871 era um pequeno distrito, pertencente a Itapetininga. 

Tinha uma população de aproximadamente 4.332, sendo 196 escravos. 

Transformou-se em município 16 de Março de 1880 (ANDRADE, 2004, p. 

1880), dois meses antes da organização da Igreja. Tinha, nessa época, cerca 

de 60 casas. Pouco tempo depois de organizada, a Igreja Presbiteriana de 

Guareí se transferiu em sua totalidade para um bairro do mesmo município, 

Torre de Pedra. Essas duas localidades tinham em comum o fato de se 

situarem no interior do estado de São Paulo e de apresentarem, no primeiro 

caso, um pequeno vilarejo cercado por propriedades rurais, e no segundo, 

apenas propriedades rurais, onde prevalecia o homem pobre ou caipira.  

Domingues (2008, p. 343) traça um roteiro regional da implantação do 

protestantismo,  num contexto ainda maior, de Faxina (Itapeva) à Torre de 

Pedra: 

[...] Tudo começou quando o cidadão João David Muzel, 
residindo em Faxina (Itapeva), recebeu a visita do pastor 
Antonio Pedro de Cerqueira Leite, no ano de 1880, e conseguiu 
levar o pastor até Guareí, onde tinha parentes. João David 
Muzel mudou-se para Guareí e, nesse mesmo ano, recebeu 
nova visita do pastor Antonio Pedro, quando foi organizada a 
Igreja Presbiteriana de Guareí, quando (sic) houve então a 
conversão dos irmãos Muzel (João, José David e José da 
Rosa). Em 09 de Abril e 1882 foi organizada a Igreja 
Presbiteriana de Guareí. 
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 Há uma diferença entre as datas estabelecidas por Lessa (1938, p. 217) 

que afirma que a Igreja Presbiteriana de Guareí foi organizada em 12 de Junho 

de 1880, e Domingues (2008, p. 343), que afirma que foi organizada no dia 09 

de Abril de 1882. Tal diferença, possivelmente, ocorre porque o primeiro toma 

como referência a organização ocorrida no município de Guareí, e o segundo a 

sua presença já no bairro de Torre de Pedra.  

 O relato de Domingues (2008, p. 343) prossegue: 

[...]. Logo depois, pela mudança da maior parte dos crentes 
para Torre de Pedra, foi a mesma também transferida, de 
acordo com a licença prévia do Presbitério a que pertencia.  

 Torre de Pedra, já no ano de 1872, figurava como um dos bairros de 

Guareí. Andrade (2004, p. 16), alista como bairros do distrito de Guareí nesse 

ano: Areia Branca, Barreiro, Bocó, Boqueirão, Campininha, Capão Alto, Capela 

Velha, Cerrado, Conquista, Jacutinga, Morro Alegre, Nhaíva ou Nhô Aíva, das 

Pedras, dos Pereira, Ribeirão Grande, Rincão, Sarandi, Torre de Pedra, Vileta 

e Vitória. Embora a ocupação do local remonte a 1840, a transferência dos 

crentes para Torre de Pedra deu início ao povoamento  de forma mais efetiva a 

região.  
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CAPÍTULO 02 – A BUSCA DE UM LUGAR DE REFÚGIO 

 O protestantismo de imigração e de missão, aos poucos, foi 

conquistando seu espaço e encontrando brechas para a sua implantação no 

Brasil, tendo garantias legais e contextos que lhe eram favoráveis.  Não houve 

uma perseguição mais efetiva, mas são percebidos diversos episódios de 

hostilidade e intolerância. Observar-se-á nesse capitulo suas características 

gerais, a forma como se deu em cidades próximas e limítrofes de Torre de 

Pedra e porque essa localidade pode ser  considerada um lugar de refúgio. 

A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A tolerância para com os protestantes estava estabelecida, através dos 

Tratados de Aliança e Amizade e, na primeira Constituição do Brasil 

Independente, foi ratificada. Embora  a Igreja católica tenha sido mantida como 

a religião oficial do Império, concedeu-se liberdade a todas as comunhões, 

desde que celebrassem os cultos em suas casas, capelas ou igrejas. Estas não 

podiam ter formato exterior de templo, não podiam pregar ou procurar fazer 

prosélitos de outras confissões. Os protestantes se valeram dessa liberdade, 

tanto os de imigração como os de missão.   

A Igreja Católica, à época da implantação do protestantismo, 

apresentava-se bastante diferenciada, e, de acordo com suas características 

locais, era a sua relação com o protestantismo. Ribeiro (1973, p. 151), assim 

resume a situação da Igreja Católica Apostólica Romana, no período: 

As diferenciações do sistema religioso, todas cobertas pela 
denominação Católica Romana eram: um modelo tridentino, de 
caráter antiprotestante e vaticanista; um modelo regalista 
imposto pela Constituição e pelo Estado, com garantias para o 
culto protestante e antivaticanista; um tipo popular, 
espontâneo, fruto da presença de agendas, crenças, valores, 
símbolos, praxes e sanções religiosas de remota origem 
portuguesa, ou de próxima absorção de cânones de sistemas 
religiosos africanos ou indígenas, aparentemente indiferentes à 
questão da “supremacia”, mas na prática, subversivo da 

hierarquia tridentina e com traços de anticlericalismo. 

Como observado no primeiro capítulo, pela força da lei e por 

características econômicas, sociológicas e até mesmo teológicas da igreja 
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oficial, a implantação do protestantismo se deu sem perseguições de maior 

ordem no país. Mas, em diversos momentos, houve demonstração de 

intolerância. Leonard (1981, pp. 103-124), destaca as reações católicas. 

Segundo o autor, no capítulo IV do seu livro, os propagandistas protestantes 

não ultrapassaram os limites estabelecidos em sua evangelização, anunciando 

sua mensagem sem atacar o catolicismo, mas a situação mudou  quando 

inúmeros padres deixaram o catolicismo para ser admitidos nas Igrejas 

Protestantes, e alguns para o  ofício pastoral19. A conversão desses padres ao 

protestantismo, alguns deles de grande projeção, despertou a atenção do clero 

e dos fiéis católicos; além disto, muitos deles escreveram sobre suas 

experiências no clero e  de suas conversões, alimentando ainda mais a 

polêmica anti-católica. Além disso,  o caráter da pregação desses ex-padres se 

tornava, pela força da sua mudança, mais apologética, o que inevitavelmente 

provocava conflitos. 

Essa postura “ofensiva” do protestantismo pode ser percebida 

claramente no jornal O Estandarte20·. Já no seu primeiro número (07/01/1893) 

há uma crítica aberta ao celibato e aparece a informação de que associações 

anti-jesuítas na Itália e na França pesquisavam as ações secretas dessa ordem 

religiosa. Na edição de número 02,  (14/01/1893) critica-se a pretensão do 

poder temporal por parte de Roma. Numa de suas notas, destaca-se o caso do 

vigário da cidade de  Pedrinho que, numa freguesia de 14 mil almas, não teve 

durante a missa, nenhuma assistência. A “notícia” é concluída com o seguinte 

comentário: 

Eis ahi uma amostra do que é o romanismo entre nós – uma 
religião sem vida, sem progresso. E ainda tem coragem de 
dizer que o Brasil é essencialmente cathólico romano (grafia 
preservada) 

Na edição de número 03, datada de 21/01/1893, há a veemente 

condenação da prisão do Reverendo Justos H. Nelson, por suposto ultraje 

                                                           
19

 . Émile G. Léonard, em seu livro O Protestantismo Brasileiro, p. 106, registra o nome de diversos 

padres que se passaram para o protestantismo, ocorridas no século XIX. 

20
 . Seu formato digitalizado pode ser acessado no site: http://interdocs.com.br/oestandarte/ Estão 

digitalizados os números, desde 1893 até 1987.  

http://interdocs.com.br/oestandarte/
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cometido na publicação de dois artigos, contra a Igreja católica, onde 

condenava a adoração a Maria como padroeira da Amazônia. Na opinião do 

Jornal, tais artigos não poderiam ser classificados como ultraje. Outras notícias 

de semelhante conteúdo aparecem em edições posteriores. 

As demonstrações de intolerância tiveram diversas características: Se 

deram, em geral, de modo mais inofensivo através de inscrições, apelidos e 

cantigas; no aspecto econômico ao divulgar que o dinheiro dos protestantes 

era enviado pelo Diabo e que se transformava em carvão nas mãos de quem o 

recebesse, boicotando assim sua subsistência, embora esse boicote fosse 

sempre burlado pela generosidade da população. No aspecto físico, 

caracterizadas por interrupções de seus cultos, apedrejamentos de locais de 

culto e de pessoas, impedimento de se enterrar os mortos em campos santos 

católicos, expulsão de cidades, incêndio de locais de cultos. Quase sempre, o 

recurso as autoridades garantia o direito dos protestantes, mas não a facilidade 

da sua propaganda. 

A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – CASO GUAREÍ-TORRE DE PEDRA 

E PORANGANBA. 

A intolerância religiosa se fez sentir na região em estudo. Dois casos 

chamam a atenção, ambos relacionados ao ministério de Zacarias de Miranda, 

ocorridos em Guareí e Porangaba.  A observação da perseguição aos 

protestantes nessas localidades  limítrofes de Torre de Pedra (Mapa em Anexo 

I) embora não se constituam no objeto de estudo, serve para evidenciar a 

oposição que os protestantes enfrentaram na região, e a posição diferenciada 

oferecida por Torre de Pedra. Antonio Pedro de Cerqueira Leite, fundador da 

Igreja Presbiteriana de Guareí faleceu cedo21.  O seu lugar foi ocupado por 

Zacarias de Miranda22, tanto no pastorado de Sorocaba quanto nas áreas em 

                                                           
21

 . Alderi de Souza Matos escreveu um  pequeno relato biográfico sobre Antonio Pedro, que pode ser 

consultado através do site: http://www.ebenezer.org.br/Download/Alderi/vulto27.pdf. 

22
 . Júlio Andrade Ferreira, no livro Galeria Evangélica, nas páginas 117 a 159 traça um perfil biográfico 

de Zacarias de Miranda, fundamentado numa coletânea de anotações do Reverendo Miguel Rizzo 

Júnior. Um relato mais sucinto pode ser encontrado  no site: 

http://www.ebenezer.org.br/Download/Alderi/vulto23.pdf, de autoria de Alderi de Souza Matos. 

http://www.ebenezer.org.br/Download/Alderi/vulto23.pdf
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que ele trabalhava, que abrangiam os campos de Faxina (Itapeva), Tatuí, 

Itapetininga, Tietê, Guareí, Lençóis, Paranapanema, Bela Vista (Porangaba),  

Torre de Pedra, Capão Bonito e Apiaí.  

Em Guareí e Porangaba, dois acontecimentos demonstraram a 

intolerância religiosa por parte da Igreja Romana. Seguindo o relato de Júlio 

Andrade Ferreira, observemos primeiramente o caso Guareí. O inspirador da 

perseguição, conforme relato do próprio Zacarias de Miranda, transcrito por 

Andrade (1952), foi o padre italiano Antônio Malatesta, (pároco do lugar entre 

12.11.1883 a 14.03.1886), auxiliado por “um tal de João Pedro e seu genro, 

sargento do destacamento” (p. 140). O padre e seus associados saíram pelos 

bairros convidando o povo em nome do subdelegado para expulsar da vila o 

Anti-Cristo e conseguiram reunir cerca de 400 pessoas para o assalto ao 

pastor. Avisado por um professor denominado de Luis Castanho, Zacarias 

pediu providências à autoridade superior da Comarca. Oficiou ao Dr. Manoel 

Joaquim de Albuquerque Lins, juiz de Direito de Tatuí. As providências foram 

tomadas para a defesa dos preceitos constitucionais: 

No outro dia, dia em que a agressão devia realizar-se, chegou 
a Guareí o delegado de Polícia, Capitão Deolindo, com uma 
força policial à qual reuniu o destacamento local, incluindo o 
sargento que andou fazendo “convites”. Os desordeiros 
reuniram-se à noite em diversos pontos dos arrabaldes, e 
número avultado, mas não realizaram o assalto por terem 
sabido que havia força policial guardando a casa em que me 
achava. (FERREIRA, 1952, p. 140) 

 Outra tentativa de perseguição ocorreu pouco tempo depois. No entanto, 

avisado antes de sair de casa, Zacarias de Miranda tomou providências junto 

ao Dr. Amorim, Juiz de Direito da Comarca, que oficiou ao sub-delegado de 

Guareí, e fez cessar os planos de assalto. Um morador de Guareí, Senhor 

Genésio Martins de Almeida, descendente dos “primeiros crentes” afirma que a 

Igreja passou a se reunir “escondida no Bairro da Areia Branca”23, por temor 

das perseguições, com culto sendo realizado de casa em casa. Desse lugar, 

tempos mais tarde, deslocou-se para outro bairro do mesmo município, Torre 
                                                           
23

. O bairro da Areia Branca ainda existe com esse nome, e faz parte do Município de Guareí. Situa-se 

nas proximidades da via de acesso dessa cidade à Rodovia Castelo Branco e provavelmente recebeu esse 

nome em virtude de ser ter em suas baixadas e leito de rios, uma areia extremamente branca.  
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de Pedra e continuou se reunindo de casa em casa, até a construção do 

primeiro templo, em 1894, numa área do  bairro chamada de Barrocão. 

Em entrevista realizada com dois cidadãos de Guareí, Nelson Gomes 

Correia e Genésio Martins de Almeida, ambos relataram outro episódio de 

intolerância, no entanto mais tardio, em 1950. A mandado do padre da Igreja 

Católica ocorreu uma queima de Bíblias em praça pública. Os cidadãos que 

ajudaram o padre em seu desiderato, nomeados por, “Zaga e João Padre” 

segundo relato de ambos, acabaram por se converter ao protestantismo 

posteriormente. Um deles, Zaga, segundo relato de Genésio Martins de 

Almeida, sofreu um acidente no mesmo dia em que ajudou na queima de 

Bíblias. Esse acidente foi interpretado pelos protestantes e até mesmo pelo seu 

pai como “castigo por ter queimado a palavra de Deus”24.  

Um segundo caso, pode ser visto na Freguesia de Bela Vista, 

denominada antigamente de Rio Feio e atualmente de Porangaba. Num ofício 

que dirigiu ao presidente da província, Zacarias de Miranda (Andrade, 1952) 

destaca um “atentado monstruoso” em que sua vida correu os maiores riscos. 

A finalidade do ofício era pedir punição dos criminosos. Destacaremos alguns 

trechos do seu ofício: 

Tendo eu de ir [...] àquela freguesia celebrar um casamento de 
membros da comunidade evangélica ali existente e administrar-
lhes, na qualidade de pastor da mesma comunidade, atos 
próprios do meu ministério, alguns católicos intolerantes e 
fanáticos fizeram liga entre si, resolvidos a obstarem, pela força 
bruta, que eu entrasse na dita povoação, ou, se acaso eu 
entrasse, a me atacarem e darem-me a morte (FERREIRA, 
1952, p. 141). 

Apesar dessa “liga” feita pelos fanáticos católicos e da informação de 

que a estrada estava guardada por homens armados, o referido pastor 

resolveu não recuar. Estribava-se, conforme suas palavras, “na providência 

divina, nas garantias das leis do seu país”.  Avançou por uma turba de homens 

                                                           
24

. Segundo o relato, um dos ajudantes do Padre, denominado de Zaga, no mesmo dia pegou  um 

ônibus. O ônibus pegou fogo e jogaram uma lata de gasolina para fora. Ela se incendiou e o fogo atingiu 

as pernas do infeliz que tentava fugir do incêndio. O pai dele, católico, denominado Juca Vieira, atribuiu 

o acidente a castigo por ter ele queimado a Palavra de Deus.  
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que exibiam seus armamentos e amolavam grandes facas. Após ter se 

hospedado na casa de um dos fiéis, Geraldo do Amaral Camargo, ao tentar 

realizar o culto noturno, ele e os crentes foram “assaltados” pelos católicos 

conjurados.  

Zacarias de Miranda, em seu ofício, assim descreve os atos de 

intolerância: 

As cenas de brutalidade e de vandalismo que se seguiram [...] 
estão além de toda descrição. Arremessaram, com profusão, 
enormes pedras sobre o telhado que ficou muito danificado, 
atiraram grande quantidade de pedra, lixo, pedaços de pau 
pelo corredor e sala onde nos achávamos reunidos, tendo nós 
muito propositadamente deixado a porta aberta para evitar 
arrombamento. Deram tiros de pistola para dentro do corredor, 
principiaram a demolir a parede da frente, quebraram as portas 
da loja, uma das quais ficou completamente arrombada, 
insultaram-nos de modo cruel e revoltante, dirigindo-nos 
palavras, as mais obscenas e torpes. (FERREIRA, 1952, pp. 
142-143).  

A atitude de intolerância que durou três horas, das 19 às 22 horas, 

seguiu-se a ameaça de morte. A turba afirmava que os protestantes teriam de 

ajuntar, no dia seguinte, os pedacinhos do corpo do seu pastor para darem-no 

à sepultura. Concluindo seu ofício, Zacarias de Miranda fundamenta sua 

argumentação da seguinte maneira: 

Exmo. Sr. em tão grave atentado contra a vida e contra a 
propriedade, contra a liberdade do cidadão e ainda contra as 
leis do país, atentado que nos rebaixa aos olhos das nações 
civilizadas que julgam haver liberdade no Brasil, mormente 
depois da promulgação da lei de 13 de Maio que concedeu 
liberdade aos escravos, vê-se que cidadãos livres nem têm, 
ainda hoje, liberdade de adorarem a Deus no recinto da sua 
habitação, conforme lhes dita a consciência. Atentado tão 
monstruoso não pode, não deve ficar impune (FERREIRA, 
1952, p. 144).  

O ofício é datado da seguinte forma: “Sorocaba, 15 de novembro de 

1888”. José Zacarias de Miranda. Ministro do Evangelho. Portanto, alguns 

meses após a abolição da escravatura e um ano antes da proclamação da 

República. Tal ofício e possíveis providências tomadas não colocaram fim as 

atitudes de intolerância. Domingues (2008, p. 340) transcreve  o resumo de  

processo instaurado pelos protestantes contra os católicos, em 03 de Abril de 
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1899, conhecido como “O processo dos 37 católicos”. Dentre os denunciados, 

estava o padre José Gorga.  

Segundo o inquérito, os protestantes de Bela Vista, (atualmente 

Porangaba) estavam preparados para celebrar o seu culto quando cerca de 

cem ou “cento e tantos” católicos não permitiram. Em atitude hostil, 

percorreram até cerca das vinte e três horas, as ruas de Bela Vista queimando 

grande quantidade de fogos, gritando “vivas” aos católicos e “morras” aos 

protestantes. Dirigiram-se também à casa de alguns protestantes (Francisco do 

Amaral Camargo, Raphael do Amaral Camargo, Virgílio Trindade de Ávila) 

ofendendo-os com palavras insultuosas proferidas em alta voz, que a tudo 

ouviram trancados em suas casas.  

 O objetivo dos católicos, declarado pelos protestantes em sua denúncia 

era “expulsar de Bela Vista os protestantes, não consentindo na reunião 

destes” apesar das garantias estabelecidas pela Constituição Republicana.25  

Depois de ouvidas as partes, o processo foi arquivado por não ser, na 

compreensão das autoridades competentes, “passível de pena”.  Novos 

conflitos aconteceram em datas posteriores: Em 1900, conforme o Jornal 

“Cidade de Tatuí”, em sua edição 21/09, (DOMINGUS, 2008) houve o 

destacamento de uma força policial de Tatuí, comandada pelo Alferes Antonio 

Fogaça de Oliveira para “conter o conflito religioso entre católicos e membros 

exaltados de outra seita”. Segundo tal artigo os conflitantes provocavam 

desordens na vila e chegaram ao ponto de atacar, armados de carabinas de 

repetição, a polícia local. Em 1905 ocorreu a segregação pela opção religiosa, 

e os filhos de católicos e protestantes tiveram que estudar em escolas 

separadas. Os conflitos tiveram fim, apenas com a saída do Padre Antonio 

Gorga, transferido para Pereiras em 1909.  

Os fatos envolvendo os municípios de Guareí e Bela Vista (Porangaba) 

se deram entre os anos de 1880 a 1909. Portanto, nos últimos anos do Brasil 

                                                           
25

 . Em sua defesa, os católicos afirmaram que faziam apenas uma manifestação de apreço ao padre de 

Bela Vista, o que “todavia não poderia deixar de desagradar aos protestantes”, “aumentando-lhes os 

vermes intestinais...” (DOMINGUES, 2008,  p. 339) 
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Império e primeiros anos de Brasil república. Como observado anteriormente, 

as garantias legais à presença protestante e a liberdade de culto se faziam 

presentes desde 1810 com o tratado de Aliança e Amizade e se tornaram 

constitucionais em 1824 com a primeira Constituição do Brasil Independente. 

Na Primeira Constituição Republicana, em 1891, tais garantias se tornaram 

ainda mais abrangentes.  

Entender, portanto, tais demonstrações de intolerância e em alguns 

casos de perseguição religiosa sugerem outras hipóteses, além da “oficialidade 

da Igreja Católica”, enfraquecida nos últimos tempos do Império e abolida na 

República. A observação dos casos sugere as seguintes possibilidades: 1. 

Disputa pelo campo religioso; 2. Atitudes específicas de padres mais 

aguerridos a questões religiosas; 3. Disputas políticas envolvendo membros 

das Igrejas Protestantes e o vigário da Igreja católica. 4. O contexto religioso 

das cidades envolvidas.  

Observemos em primeiro lugar, as disputas pelo campo religioso. O 

campo religioso no Brasil, por força da colonização e da oficialização do 

catolicismo  como a religião do Estado, era monolítico. Ribeiro (2001, p. 75-76), 

analisando a cultura brasileira no plano ideológico  - formas de comunicação, 

saber, crenças, criação artística e auto-imagem étnica – pontua os seguintes 

elementos: a língua portuguesa, que aos poucos se converteu no veículo único 

de comunicação; um minúsculo extrato social de letrados que domina o saber 

erudito e técnico, orienta as atividades mais complexas e difunde 

conhecimentos, valores e crenças; artistas subservientes aos gêneros e estilos 

europeus, e: 

Uma Igreja oficial, associada a um Estado salvacionista, que 
depois de intermediar a submissão dos núcleos indígenas 
através da catequese, impõe um catolicismo de corte 
messiânico e exerce um rigoroso controle sobre a vida 
intelectual da colônia, para impedir a difusão de qualquer 
ideologia e até mesmo do saber científico (RIBEIRO, 2001, p. 
76). 

Essa Igreja oficial, cuja “relação de força” se vê respaldada pelo Estado, 

estabelece as “relações de sentido”, referidas e determinadas por um sistema 
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de dominação (BOURDIEU, 2009, p. XIII). A religião, portanto, cumpre um 

papel social. De acordo com o mesmo autor: 

Se a religião cumpre funções sociais [...] tal se deve ao fato de 
que os leigos não esperam da religião apenas justificações de 
existir capazes de livrá-los da angústia existencial da 
contingência e da solidão, da miséria biológica, da doença, do 
sofrimento e da morte. Contam com ela para que lhes forneça 
justificações de existir em uma posição social determinada, em 
suma, de existir como de fato existem, ou seja, com todas as 
propriedades que lhe são inerentes (BOURDIEU, 2009, p. 48). 

Mendonça (1995, p. 122), observando a realidade brasileira sob a ótica 

de Bourdieu,  afirma que a Igreja católica  assumiu o papel de “legitimada e 

legitimante” no sistema social brasileiro. Segundo ele: 

[...] Igreja e camada dominante estavam muito entrelaçadas de 
modo que uma não podia sobreviver sem a outra, mas isto com 
sensível desequilíbrio a favor da classe dominante 
representada pelo senhor de terras. Se a burguesia rural 
representada pelos grandes latifundiários inseridos no sistema 
de monocultura de exportação intentasse aceitar e assumir 
uma outra forma ideológica que viesse no bojo de qualquer 
outra religião, poria em risco o sistema e consequentemente os 
seus próprios interesses (MENDONÇA, 1995, p. 122). 

Se aos grandes latifundiários e comerciantes brasileiros não interessava 

nenhuma mudança em seu status religioso, ainda que lhes fosse simpática a 

pregação protestante e estivesse envolvida numa aura progressista, houve 

brechas por onde o protestantismo penetrou e onde encontrou aceitação: as 

zonas rurais da Província de São Paulo.  No entanto, mesmo nesses lugares, 

resguardadas a presença rarefeita da Igreja católica e as eventuais simpatias 

nutridas pela pregação protestante, a sua implantação não se deu sem 

conflitos. As demonstrações de intolerância observadas em Guareí e 

Porangaba (Rio Feio, Bela Vista), evidenciam essa realidade. Esses conflitos 

são inevitáveis quando se observa a oposição entre a Igreja, o seu profeta e o 

surgimento de uma nova seita. Conforme Bourdieu (2009, p. 58): 

Pelo fato de que a posição das instâncias religiosas, 
instituições ou indivíduos, na estrutura da distribuição do capital 
religioso determina todas suas estratégias, a luta pelo 
monopólio do exercício legítimo do poder religioso sobre os 
leigos e da gestão dos bens de salvação, organiza-se 
necessariamente em torno da oposição entre (I) a Igreja e o 
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profeta e sua seita (II). Na medida em que consegue impor o 
reconhecimento do seu monopólio [...] a Igreja tende a impedir 
de maneira mais ou menos rigorosa a entrada no mercado de 
novas empresas de salvação.  

As, ameaças, intimidações, xingamentos, segregações e hostilidades 

demonstradas para com os protestantes revelam esses conflitos entre uma 

instituição, monopolizadora do capital religioso, e os profetas de novas seitas, 

que desafiavam via de consequência, a ordem religiosa, política, social e 

ideológica estabelecida. 

Em segundo lugar, o fato de que, em alguns casos, as demonstrações 

de intolerância e perseguição se deram em virtude da atitude de padres, mais 

aguerridos à disputa religiosa. Tanto Guareí quanto Porangaba dão evidências 

de terem as disputas religiosas uma relação com as idiossincrasias de seus 

sacerdotes. Guareí teve de 1872 a 1933, 41 párocos. Destes, conforme os 

registros escritos encontrados e entrevistas realizadas, apenas dois encetaram 

perseguição contra os protestantes: Padre Antônio Malatesta e possivelmente, 

na década 1950 um desses padres: Antonio Van Ess ou José Winands26.  

Embora o primeiro grupo de protestantes tenha se deslocado para Torre de 

Pedra, há registros de que outros grupos se instalaram posteriormente, mesmo 

de presbiterianos. A Igreja Presbiteriana foi reorganizada novamente em 28 de 

Outubro de 1922 e teve seus estatutos adaptados e aprovados em Assembléia 

Geral 06 de Janeiro de 1923. Não foi relatado pelos crentes ouvidos no local e 

nem por qualquer órgão de imprensa que os protestantes tivessem sofrido 

outras demonstrações de intolerância. 

Em Porangaba (antigamente Rio Feio, Bela Vista), a capela foi instituída 

aproximadamente em 1860 e elevada a Freguesia em 1896.  Entre 1897 a 

2004 teve 29 padres. Casos de intolerância religiosa mais efetiva27 foram 

                                                           
26

 . O relato da queima de Bíblias foi referido nas entrevistas com as seguintes pessoas: Nelson Gomes 

Correia, Genésio Martins de Almeida, Vanni Dias de Camargo e Ernesto Martins de Almeida. Todos 

relataram o fato sem saber precisar quem era o padre na época. Também, emergiu como hipótese 

nessas entrevistas que as Bíblias queimadas, não eram as protestantes, mas as dos Testemunhas de 

Jeová. De qualquer forma, permanece o elemento da intolerância religiosa. 

27
 . Após a promulgação de Constituição de 1988, os municípios tiveram que elaborar a sua Lei orgânica. 

Era pastor em Torre de Pedra nessa ocasião, e fui convidado para fazer uma oração quando da abertura 
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registrados durante  a permanência do Padre José Gorga, de 1897 a 1909 em 

Porangaba. Domingues (2008, p. 340), afirma que “o bom convívio entre os 

membros dos dois grupos religiosos somente foi possível quando o padre 

Gorga foi transferido para cidade de Pereiras, já no ano de 1909”.  

Em terceiro lugar - além das disputas pelo campo religioso, as 

idiossincrasias de alguns padres, - as disputas políticas envolvendo os padres 

da Igreja católica e membros das Igrejas protestantes. Esse, especificamente é 

o caso de Porangaba. Os primeiros convertidos à mensagem protestante eram 

fazendeiros, comerciantes, agricultores com poder econômico e influência na 

cidade, que, antes da sua conversão, tinham sido colaboradores ativos da 

Igreja católica  

Domingues (2008, p. 25), registra o fato: 

As primeiras divergências religiosas surgiram em 1886, quando 
houve a cisão entre católicos e nasceu o primeiro núcleo 
presbiteriano, a ala dissidente formada por membros da família 
Amaral Camargo, constituída de fazendeiros, comerciantes, 
agricultores, etc., com poder econômico e influência política. 
Curiosamente até 1885, nomes importantes da família 
Camargo tinham ativa participação na Igreja Católica local. 

O padre italiano José Gorga era um político ativo. Nas palavras do autor 

supracitado foi reconhecidamente um dos primeiros chefes de notoriedade, e 

um inimigo ferrenho dos protestantes. Essa reação de inimizade em 

Porangaba, tinha como elemento adicional a relevância política dos primeiros 

membros da Igreja Presbiteriana e a posição política defendida e ocupada pelo 

padre. As disputas iam além do campo religioso, incluindo o político e social. 

Em quarto lugar, o contexto específico de cada cidade. Guareí e 

Porangaba, diferentemente de Torre de Pedra, têm, desde os primórdios do 

seu povoamento, a presença da Igreja Católica. Em Guareí, as terras foram 

                                                                                                                                                                          
dos trabalhos em Porangaba. Estava lá um representante da Igreja Católica, Frei Timóteo Maria. Após a 

minha oração foi dada a palavra ao Frei que, levantando um jornal que tinha em mãos afirmou: “Esse 

jornal publicava artigos contra os hereges protestantes”, para então citar um artigo do jornal que dizia 

respeito ao assunto em pauta. Mesmo em 1988, costumava-se como se vê, desqualificar os 

protestantes, na impossibilidade de medidas mais efetivas. 
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doadas primeiramente aos padres da Companhia de Jesus, que no local 

tinham fazendas de criar gado. De acordo com o relato de Almeida (1976, p. 8), 

entre 1723 e 1730 o padre Estanislau de Campos “ia de São Paulo à Itu, de Itu 

a fazenda de seu irmão, José de Campos Bicudo, hoje fazenda Paiol e daí a 

Capela Velha, onde celebrava a missa e os sacramentos”. Depois da expulsão 

dos jesuítas por Pombal, conforme o mesmo autor, os poucos fiéis residentes 

no lugar procuravam por Sorocaba até 1771 para os batismos e após 1771, 

Itapetininga. Os mortos eram enterrados junto a capela, que com o tempo 

acabou desaparecendo. Uma nova capela foi construída de forma rústica pelos 

alemães, que imigraram para a região por volta de 1827. A elevação da capela 

a freguesia se deu em 1872. Dez anos, portanto antes da chegada de Antonio 

Pedro de Cerqueira Leite na cidade e da organização da Igreja Presbiteriana 

(1880) já estava consolidada a presença da Igreja católica no lugar.  

Em Porangaba, a primeira capela pública surgiu por volta de 1870. 

Conforme Domingues (2008, p. 23),  

Segismunda dos Santos Fonseca tinha em sua casa um 
oratório particular com a imagem de Santo Antônio que a 
acompanhava há muitos anos, e entendeu que o santo deveria 
ser colocado em uma capela pública. Foi, então, erguida no 
princípio uma  pequena e simples capela rodeada de folhas de 
linhagem, dando-se ao bairro o nome de Santo Antonio do Rio 
Feio. 

Em 1897 a Freguesia de Bella Vista de Tatuhy (atual Porangaba) já 

possuía padre residente, o italiano José Gorga e em 1907 as obras da Igreja 

Matriz estavam concluídas. A Igreja Presbiteriana surgiu em Porangaba em 

1886 através da pregação do Reverendo João Ribeiro de Carvalho Braga, de 

Botucatu. Posteriormente, o campo foi transferido para a jurisprudência de 

Sorocaba, ficando sob a responsabilidade de Zacarias de Miranda. 

O contexto, portanto dessas duas cidades têm em comum a forte 

presença da Igreja católica quando do seu povoamento e da sua emancipação. 

Exercem, portanto, o papel que Mendonça (1995, p. 119) pontua: 

A presença física da Igreja católica não deve ser entendida só 
como área de influência religiosa em que uma outra mensagem 
religiosa não encontrasse espaço espiritual. Essa presença 



48 

 

física era também uma presença jurídica, pois que a formação 
de bairros, vilas, cidades e municípios brasileiros está 
intimamente ligada à Igreja [...]. O sentimento religioso do 
colonizador o levava, em breve, a erguer a rústica capela onde 
logo os vizinhos passavam a se reunir para atos religiosos. 
Como testemunho da sua fé, o posseiro um dia procura o 
tabelião e faz a escritura pública de doação do terreno da 
capela e adjacências para o santo da sua devoção, passando 
esses terrenos para uma pessoa jurídica, sendo administrados 
pela Igreja. 

Era natural, diante desses fatos, que as reações a presença dos 

protestantes e a sua pregação fossem mais efetivas, e os episódios de 

intolerância mais frequentes. Tais relatos, porém, evidenciam que, se Guareí e 

Porangaba eram localidades onde a pregação protestante enfrentou 

resistência, Torre de Pedra era um lugar de refúgio contra a intolerância e a 

perseguição.  

 TORRE DE PEDRA, UM LUGAR DE REFÚGIO 

 Conforme observado, as raízes do protestantismo em Torre de Pedra 

estão, num contexto mais distante em Faxina (Itapeva), onde João David Muzel 

recebeu a visita do pastor Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Num contexto 

mais próximo, estão em Guareí, pois em 1880 João David Muzel levou o pastor 

até essa localidade, onde tinha parentes. Ainda em 1880, mudou-se  também 

para Guareí e no mesmo ano recebeu a visita do pastor Antônio Pedro, quando 

ele e seus irmãos se declararam convertidos ao protestantismo. Em Guareí 

outras famílias se agregaram e foi organizada a Igreja em 1880, conforme 

relato de Lessa (1938, p. 207).  

Em Guareí, embora organizada, a Igreja não tinha um templo construído. 

As reuniões ocorriam de casa em casa, e, conforme o relato de antigos 

moradores, às escondidas, para fugir das demonstrações de intolerância que 

ocorriam no lugar. Em entrevista com dois moradores28  foi confirmada a 

construção do templo presbiteriano apenas no ano de 1922. No livro de Atas de 

número 02 da Igreja Presbiteriana de Guareí, consta como data da sua 

                                                           
28

 . Entrevistei, no dia 08 de Novembro de 2010 dois  moradores do lugar, ambos pertencentes a 

Congregação Presbiteriana de Guareí, os senhores Genésio Martins de Almeida e Nelson Gomes Correia, 

que afirmaram que o primeiro templo existente foi construído em 1922. 
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organização ou reorganização a data de 28 de Outubro de 1922 e em 1923, no 

livro de Atas da Mesa Administrativa29 há uma resolução datada do dia 15 de 

Agosto de 1923 em que se decide solicitar a Igreja uma contribuição mensal 

para pagamento da divida contraída para a conclusão do templo, o que 

confirma a hipótese da sua construção tardia.  

Aquela primeira igreja, organizada por Antonio Pedro de Cerqueira Leite 

em 1880, que se reunia às escondidas de casa em casa no Bairro da Areia 

Branca, foi transferida para outro Bairro do mesmo Município: Torre de Pedra. 

Antigos presbiterianos, pertencentes à Igreja Presbiteriana de Torre de Pedra e 

ouvidos por esse autor quando lá residiu (1987 e 1988), afirmavam que a razão 

principal para a transferência da Igreja para esse bairro, foi a intolerância 

religiosa. Ouvi inúmeros relatos que atribuíam a Domingos Jacob Hessel as 

seguintes palavras: “Se em Guareí os protestantes estão proibidos de se 

reunir, na minha fazenda, eu é que mando”. Ainda segundo tais relatos, foi em 

sua fazenda que surgiu o primeiro templo presbiteriano, em 1894 (Anexo II). 

Domingues (2008, p. 343), ao apresentar seu relato sobre a 

transferência da Igreja para o bairro de Torre de Pedra indica que ela se deu 

em sua totalidade, mas não destaca a questão religiosa: 

João David Muzel mudou-se para Guareí e, nesse mesmo ano, 
recebeu nova visita do pastor Antonio Pedro, quando houve 
então a conversão dos irmãos Muzel (João, José David e José 
Rosa) e outros. Em 09/04/1882 foi organizada a Igreja 
Presbiteriana de Guareí, mas logo depois, pela mudança da 
maior parte dos crentes para Torre de Pedra, foi a mesma 
também transferida, de acordo com a licença prévia do 

                                                           
29

 A Mesa administrativa conforme o Estatuto da Igreja Presbiteriana de Guareí, aprovado na 

Assembléia da Igreja em 06 de Janeiro de 1923 era composta de dois presbíteros regentes e dos 

diáconos com exercício nela, com dois representantes da Assembléia Geral, eleitos anualmente. Eram 

atribuições da Mesa administrativa: 1. Representar a Igreja em juízo ou fora dele, por seu presidente ou 

procurador que este estabelecer; 2. Zelar dos bens da Igreja e administrá-los, dirigir  todos os seus  

negócios temporais e empregar os seus rendimentos. Compreende-se que os presbíteros docentes 

(pastores) não estivessem necessariamente incluídos na mesa administrativa, pois sua presença era 

esporádica no campo, ficando as responsabilidades da Igreja sob o cuidado dos leigos.  
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Presbitério a que pertencia [...]. Em 1883 faleceu o pastor 
Antonio Pedro, o grande incentivador e responsável pela 
instalação das Igrejas. A Igreja continuou a crescer em Torre 
de Pedra; houve a conversão de parte da tradicional Família 

Ávila e, tempo depois, do patriarca Quirino Ferreira de Almeida. 

O professor Ary Bozzolan, um pesquisador de Torre de Pedra, em 

alguns manuscritos, apresenta informações que corroboram com o relato de 

Domingues. Diz ele: 

A Igreja Presbiteriana, fundada em Guareí foi transferida para 
Torre de Pedra porque grande número de seus membros 
residia na região de Torre de Pedra. Domingos Jacob Hessel 
permitiu que se construísse o templo em sua propriedade, pois 

nessa época já pertencia ao rol de membros  da Igreja. 

Tais relatos são unânimes em afirmar que a Igreja Presbiteriana de 

Guareí se transferiu em sua totalidade para o bairro de Torre de Pedra, porém 

não mencionam exatamente quando se deu essa transferência. As razões 

apresentadas também se diferem: O relato oral dos membros da Igreja afirma 

que a razão principal da transferência foi a intolerância religiosa em Guareí; 

Domingues afirma que os crentes migraram em sua maior parte para a região e 

o professor Ary Bozzolam afirma que em função de grande parte dos membros 

já ser residente na localidade, a Igreja foi transferida para uma região próxima 

a de residência, acomodando assim a situação de mobilidade. Considerando o 

contexto maior nas áreas limítrofes, especialmente Porangaba e Guareí, 

conforme observado anteriormente, é possível que essas razões diferenciadas 

não sejam excludentes, mas complementares.  

De qualquer forma, os protestantes em Torre de Pedra desfrutaram de 

condições singulares, pois não sofreram os mesmos enfrentamentos e as 

mesmas demonstrações de intolerância presentes nas vizinhas Porangaba e 

Guareí. A presença da Igreja católica antes da Igreja Presbiteriana (1887) e 

Presbiteriana Independente (1903), embora seja afirmada no site oficial do 
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município30 e em alguns relatos31 é questionada por alguns crentes e pelo 

professor e pesquisador Ary Bozzolan. Numa entrevista realizada com um  

antigo morador de Torre de Pedra, Vani Dias de Camargo, esse afirmou que a 

capela existente no povoado era extremamente pequena32, e que a presença 

católica era minoritária. O lugar, apontado como de maior presença de 

católicos era um bairro, atualmente próximo a Rodovia Castelo Branco, 

denominado de Saltinho. 

 Portanto, mesmo que presente, não desfrutava da hegemonia e de 

condições de impor-se num contexto rural com acentuada presença 

protestante. Paulo Martins de Almeida, natural de Torre de Pedra  numa carta 

enviada ao Dr. Leonildo Silveira Campos33 afirma: 

Desde que me conheço por gente, só havia duas Igrejas na 
Torre. A igreja de cima (a Presbiteriana) e a igreja de baixo (a 
Presbiteriana Independente). A designação “de cima” e “de 
baixo” nada tem de pejorativo, mas apenas indicava a 
topografia dos terrenos em que as igrejas se achavam  
localizadas. Depois foram chegando outras igrejas e, entre 
elas, a Igreja católica. Ela adquiriu um terreno na rua principal, 
construiu seu templo com um grande recuo, fez uma pracinha 
na frente, colocou nela uns bancos e assim ela aparece como a 
igreja da praça, como acontece praticamente em todas as 
cidades do Brasil.  

O primeiro livro de Atas da Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana 

de Torre de Pedra ainda conservava o nome “Igreja Presbiteriana de Guareí”. 

Embora seja identificado como o primeiro, pelo número nele constante, 

possivelmente não seja o primeiro em ordem cronológica. Isto porque começa 

suas atas no dia 17 de Dezembro de 1892, doze anos após a organização da 

Igreja Presbiteriana de Guareí. A mudança dos membros se deu “pouco 

                                                           
30

 . O site foi citado no capítulo primeiro dessa dissertação.  

31
 . Outro relato que faz a mesma afirmação é o da jornalista Maria Cecília Marques Adam, do qual o site 

parece ter tirado as informações. Essa jornalista escreveu um longo artigo que segundo o Dr. Leonildo, 

provavelmente  era o Jornal  Cruzeiro do Sul (nota 14) 

32
 Vani Dias de Camargo, entrevistado no dia 06 de Novembro de 2010 dá as dimensões da pequena 

capela, dizendo que era um pequeno barracão de cerca de doze metros quadrados. 

33
 . Dr. Leonildo Silveira Campos fez chegar as mãos desse pesquisador uma carta de Paulo Martins de 

Almeida, citada duas vezes nessa pesquisa.  
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depois” da organização da Igreja em Guareí, o que faz crer que em livro 

anterior estão registrados outros atos da mesa administrativa34. Além disto, 

dois outros fatos demonstram que o trabalho, nessa época já estava 

consolidado em Torre de Pedra: 1.  Já na primeira Ata constam os nomes dos 

presbíteros e diáconos35, em pleno exercício da sua função e a informação de 

que, de acordo com os Estatutos, procedia-se a eleição da nova mesa 

administrativa. 2. É data oficial da organização ou reorganização da Igreja em 

Torre de Pedra o ano de 1887, portanto, cinco anos antes do primeiro registro 

nessa Ata. 

As Atas analisadas fazem ver, no entanto, que ainda em 1892, em Torre 

de Pedra, não havia um templo construído. Na Ata da Mesa Administrativa, 

Sessão Terceira, datada de 01 de Fevereiro de 1893, a Assembléia da Igreja36 

é convocada para opinar sobre o projeto de um novo templo. Na Ata seguinte, 

datada de 18 de Março de 1893, registra-se a autorização concedida pela 

Assembléia para que a Mesa Administrativa deliberasse sobre a forma de 

construção de um novo templo e sobre a construção de uma casa no mesmo 

terreno, para morada provisória do pastor da Igreja. Em Assembléia posterior, a 

mesa administrativa entendeu que a igreja ainda não tinha condições de ter um 

pastor colado37 em virtude dos seus poucos recursos. No entanto, prosseguiu 

com as obras do templo. Na Ata datada de 14 de Abril de 1894, sessão oitava, 

há o registro da conclusão das obras. A partir desse momento, a Igreja 

deixava-se de se reunir de casa em casa e passava a se reunir num local fixo 
                                                           
34

 . Infelizmente, buscando nos arquivos da Igreja Presbiteriana de Torre de Pedra esse pesquisador não 

pode localizar nenhum livro de Atas anterior a esse, que se inicia em 17 de Dezembro de 1892. Também 

não consta no arquivo do Presbitério um livro da Igreja Presbiteriana de Guareí, em Guareí, em seus 

primórdios.  

35
 . Presbíteros são oficiais eleitos pela Assembléia da Igreja (que reúne todos os membros professos) e 

que auxiliam o pastor nas funções administrativas, podendo exercer também atos pastorais, exceto a 

ministração da Ceia, o Batismo e a Benção Apostólica. 

36
 Assembléia da Igreja, de acordo com os Estatutos da Igreja Presbiteriana do Brasil para diversos fins, 

dentre eles pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas quando reunida 

ordinariamente e adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua 

propriedade e aceitar doações  ou legados, onerosos ou não. 

37
 . Designava-se pastor colado o pastor residente na localidade, designado pelo Presbitério (Que 

jurisdiciona diversas Igrejas de uma região) para aquele campo e outros, conforme a necessidade.  
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Esse templo, situado numa propriedade do senhor Domingos Jacob Hessel 

distava cerca de três quilômetros do atual templo. A localidade era chamada 

também de “Curral da Avó”, “Bairro dos Jacob”, “Barrocão” e estava cercado de 

propriedades rurais, pertencente a família Jacob e agregados.  

O terreno doado para a construção do templo tinha dimensões maiores 

que as necessárias para acomodá-lo. Na ata datada de 13 de Janeiro de 1894, 

Sessão sétima, os membros da Mesa Administrativa deliberam e resolvem 

vender as sobras do terreno do templo em datas, somente para as pessoas 

crentes. As datas tinham as seguintes dimensões: dez braças de frente e 

quinze de fundo, e seu preço era de trinta mil réis cada data. Houve interesse 

por parte dos membros da Igreja em adquirir essas datas. Na sessão décima 

primeira de 26 de Janeiro de 1895, Antonio Jacob encaminha pedido de 

compra; Na sessão décima duodécima (preservamos a nomenclatura original), 

datada de 11 de Setembro de 1897, um novo requerimento é apresentado por 

Emigdio Jacob Hessel, em nome de Leopoldina Maria Joaquina, interessada 

em comprar uma nova data. Transcrevemos o requerimento preservando a 

grafia da época: 

Cidadão prezidente e mais membros da meza administrativa  
da Egreja Presbiterianna do Município de Guarey, Diz 
Leopoldina Maria Joaquina, lavradora, moradora no bairro de 
Torre de Pedra, deste município que, preçizando de um terreno 
de dez braços de frente com quinze de fundo para edificar, 
junto referida Egreja e pertencente a mesma, bem requer a 
essa digna aprovação que depois de pagar pelo suplicante os 
emolumentos devidos lhe seja medido e demarcado o terreno 
requerido e que lhe sejão repassados os devidos títulos. 

Outros pedidos foram feitos e mais pessoas começaram a construir suas 

casas próximas ao templo. A Igreja cresceu muito nessa localidade, conforme 

afirma o professor Ary Bozzolan em suas pesquisas e conforme a fotografia 

(Anexo II) evidencia. Famílias numerosas preenchiam o salão de cultos e ficava 

muita gente de fora, ouvindo os cânticos, hinos, sermões e cerimônias 

religiosas. Pela delimitação de um espaço para o sagrado e pela associação 

das pessoas com esse espaço ao adquirir glebas de terra junto ao templo, o 

Bairro dos Jacob apresentava as condições necessárias a formação do 

povoado. E, certamente esse povoado se desenvolveria nessa localidade, não 
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fosse a divisão entre a Igreja Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana 

Independente, ocorrida em 1903 que, no ano seguinte alcançou o bairro de 

Torre de Pedra38. 

Do professor Ary Bozzolan, citado por Domingues (2008, p. 39) 

destacaremos o relato sobre o surgimento da Vila e a relação com a Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil: 

Com a separação da Igreja Presbiteriana em 31 de Julho de 
1903, formou-se a Igreja Presbiteriana Independente de Torre 
de Pedra. Um galpão rústico de madeira, com bancos fixos foi 
construído dentro da propriedade da senhora Maria Tereza de 
Jesus, viúva de Quirino. Em 11 de novembro de 1906 foi 
inaugurado o templo, em alvenaria, onde muitos anos foi a 

sede da Igreja Presbiteriana Independente.   

Para a construção dessa Igreja em alvenaria, os seus fundadores 

tentaram comprar tijolos em Porangaba, cidade próxima. De acordo com o 

relato de um antigo morador do lugar, atualmente residente em Guareí39, os 

oleiros de Porangaba não quiseram vender tijolos para os protestantes. Em 

face disso, Eloy José da Mota e Honório Trindade de Ávila instalaram a 

primeira olaria, queimado tijolos em “caeiras” para construir o templo 

evangélico, a beira do caminho que ligava a antiga casa de Quirino a Guareí e 

outras fazendas. O relato de Domingues prossegue: 

.Eloy José da Motta, Honório Trindade de Ávila, Salvador 
Martins de Almeida, líderes religiosos, providenciaram a 
construção do templo. Honório Trindade de Ávila, diácono da 
Igreja, genro de Eloy José da Mota, o grande presbítero, além 
de colaborar na construção do templo, também fundou a 
primeira casa comercial de Torre de Pedra. Um armazém de 
secos e molhados, quase em frente à igreja. Além disso, 
Honório construiu o cemitério local em terreno doado por sua 
mãe. Nesse cemitério eram sepultadas crianças e natimortos. 
O primeiro adulto ali sepultado foi o próprio Honório. Por ter 
ajudado na construção do templo, instalado a primeira casa 

                                                           
38

 A observação dessa separação e dos seus efeitos será realizada em maiores detalhes no capítulo 3. 

Por ora, é importante destacar que essa separação deslocou o núcleo de povoamento, do Bairro dos 

Jacob, para outra localidade, distante cerca de três quilômetros. 

39
  Genésio Martins de Almeida, entrevistado pelo autor, reside atualmente em Guareí. Passou, contudo, 

sua infância em Torre de Pedra, sendo de uma tradicional família de presbiterianos. 
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comercial, construído o cemitério, Honório Trindade de Ávila 
pode ser considerado o fundador do vilarejo de Torre de Pedra.  

A Igreja Presbiteriana, construída das terras doadas por Domingos 

Jacob Hessel foi transferida para a vila apenas em 1923, quando era seu 

pastor Uriel de Moura. Na ocasião, o pequeno vilarejo já contava com um 

armazém de secos e molhados, lojas, padarias, barbearias. Junto a essas duas 

Igrejas, o vilarejo foi crescendo, o que justifica a afirmação de que, 

diferentemente do que ocorre de modo geral em outras localidades, a vila 

surgiu ao redor das Igrejas presbiterianas: presbiteriana e Independente, e não 

ao redor da Igreja católica.  Por apresentar tal status religioso e ao mesmo 

tempo político e social, ofereceu condições diferenciadas para a existência, 

sobrevivência e desenvolvimento de uma cultura protestante, inexistindo 

relatos de intolerância religiosa, tão comuns em outras localidades no período.   

   

. 
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CAPITULO 03: INFLUÊNCIAS DO PROTESTANTISMO EM TORRE DE 

PEDRA 

 As Igrejas Presbiterianas se tornaram, conforme demonstrado, no núcleo 

de formação da Vila de Torre de Pedra. Desfrutando de uma posição 

confortável em relação as demais localidades, porque abrigada de 

demonstrações de intolerância e hostilidade, teve no fator religioso um 

elemento de forte influência para a definição de papéis religiosos, sociais e 

políticos.  

 Geertz  assim define religião (1989, p. 104-105): 

Um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos 
homens através da formulação de conceitos de uma ordem de 
existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de 
fatualidade que as disposições e motivações parecem 
singularmente realistas. 

 Além dessas disposições e motivações geradoras de conceitos que 

orientam uma ordem de existência, a religião, conforme o mesmo autor 

demanda outras mudanças: 

A religião nunca é apenas metafísica. Em todos os povos as 
formas, os veículos e os objetos de culto são rodeados por 
uma aura de profunda seriedade moral. Em todo lugar, o 
sagrado contém em si mesmo o sentido de obrigação 
intrínseca: ele não apenas encoraja a devoção como a exige, 
não apenas induz a aceitação intelectual como reforma o 

compromisso emocional (GEERTZ, p. 143). 

O campo religioso de Torre de Pedra, com suas características 

específicas possibilita observar como esse sistema de símbolos atuou no 

estabelecimento das disposições e motivações formuladoras de conceitos e de 

uma ordem de existência, perceptíveis no realismo e na seriedade moral da 

devoção homem caipira. Esse capítulo observará a caracterização de Torre de 

Pedra em seus primórdios quanto ao lugar e ao tipo humano: um meio rural 

habitado pelo elemento caipira; a influência exercida pelo protestantismo, tanto 

nos processos de acomodação da mensagem à cultura caipira, quanto nos 

processos distanciamento. 
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CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR EM SEUS PRIMÓRDIOS 

Em Torre de Pedra, conforme mencionado em capítulos anteriores, o 

protestantismo surgiu com a migração de famílias e se instaurou num meio 

tipicamente rural através da Igreja Presbiteriana do Brasil por volta do ano de 

1882, reunindo-se de casa em casa. Acolhida na fazenda de Domingos Jacob 

Hessel,  que havia se filiado a igreja, contou com a frequência da sua família e 

de seus agregados, sendo o primeiro templo construído em sua propriedade, 

no ano de 1894.  A Igreja Presbiteriana Independente, formada em Torre de 

Pedra alguns anos mais tarde (1904) mediante cisão com a Igreja Presbiteriana 

do Brasil, construiu seu templo também em terreno distante uns 3 quilômetros 

do templo presbiteriano, reunindo-se a princípio  em  um galpão rústico, cujos 

bancos eram feitos de tocos de árvore fixados ao chão com madeiras para 

servir de assento. Junto a Igreja Presbiteriana do Brasil, começou  a se formar 

um pequeno povoado, em virtude das sobras do terreno do templo serem 

vendidas para membros da Igreja, mas foi nas proximidades da Igreja 

Presbiteriana Independente que se formaram as primeiras casas e os primeiros 

estabelecimentos comerciais40. Entrevistas com descendentes da primeira 

geração de crentes41 demonstram que as características do lugar, à época da 

instalação dessas igrejas eram tipicamente rurais e seus habitantes, 

tipicamente caipiras. 

A descrição que faz Antônio Cândido ao estudar a região de Bofete, 

limítrofe de Torre de Pedra, se aplica perfeitamente a essa região naquele 

período. Destacaremos algumas das suas observações comparando-as com 

relatos ouvidos das pessoas entrevistadas. Segundo Cândido (1997) a casa do 

caipira era extremamente rústica e suas técnicas e usos rudimentares: um 

abrigo de palha ou sapé com paredes de pau-a-pique, algumas delas 

                                                           
40

 Apesar de ter sido elevada a Município através do Decreto Lei nº 7664, de 30 de dezembro de 1991. 

ainda é costume dos moradores das regiões rurais de chamar o local de Vila. 

41
 Nessa pesquisa foram entrevistadas pessoas com idade entre 78 e 82 anos, alguns deles netos dos 

fundadores: João David Muzzel, José David Filho, Domingos Jacob Hessel, Antonio Martins de Almeida, 

Virgílio Trindade de Ávila, Joaquim Antonio de Almeida e Eloy José da Motta.   
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simplesmente com varas, outras com varas e barrote42. Raramente iam às 

cidades para adquirir alguma coisa, pois produziam o necessário à sua 

subsistência em seu próprio sítio: roupas com fios de algodão, chapéus de 

junco, vasilhas utilizadas na cozinha, lamparinas feitas em vasilhames 

reutilizados43 o açúcar, a rapadura e a garapa. Fabricava-se no próprio sítio 

numa espécie de indústria caseira: moendas - manuais ou movidas por cavalo 

ou boi - fornos de barro.  Os itens adquiridos na “cidade” para onde iam fazer 

alguns “arranjos” eram raros: querosene, sal, panelas, tachos de lata ou cobre. 

A alimentação não fugia da descrita por Cândido (52):  

O feijão, o milho e a mandioca, plantas indígenas, constituem, 
pois o que poderia chamar triângulo básico da alimentação 
caipira, alterado mais tarde com a substituição da última pelo 
arroz. 

A esses se acrescentava a carne de caça, e a de galinhas, cabras, 

ovelhas e, mais especificamente em Torre de Pedra, a carne de porcos. A 

carne de porco era conservada numa lata com gordura, para ser usada durante 

um longo período de tempo. Fabricavam-se linguiças de porco e toucinho, 

mantidos num varal empanados com fubá, para evitar que estragassem.  Ainda 

havia a batata doce, a abóbora, a couve, a chicória e a serralha, dentre outros. 

Nem todos desfrutavam do mesmo nível e status econômico. A esse 

respeito, a diferenciação estabelecida por Cândido entre os diferentes tipos de 

povoadores é pertinente para descrever os moradores de Torre de Pedra. 

Segundo ele, havia o morador transitório ou agregado; o dono de terras, 

denominado de sitiante ou fazendeiro. Assim define cada um deles: 

Chama-se transitório ao morador que, não tendo títulos legais, 
pode a cada momento perder a terra onde mora. [...]. O 
agregado distingue-se do posseiro porque tem permissão do 
proprietário para morar e lavrar a terra, sem qualquer paga, 

                                                           
42

 O barrote é uma mistura de argila e água, algumas vezes com o acréscimo de esterco de animal, com 

a qual se cimentavam as varas de madeira ou bambu, trançadas e amarradas com cipó, com as quais se 

formavam as paredes.  

43
 Nesses vasilhames se inseria um bico e no bico um pedaço de pano, denominado pavio. O combustível 

utilizado para acender a lâmpada era banha de porco, azeite de mamona ou querosene.  
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salvo alguma prestação eventual de serviço. [...]. O dono de 
terras será sitiante ou fazendeiro, conforme empregue ou não 
mão-de-obra estranha à família (CANDIDO, 1997. p. 59) 

Numa entrevista, Elias Jacob Hessel, neto dos fundadores da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, destacou a grande quantidade de agregados de Eloy 

José da Mota. Afirmou que sua fazenda durante algum tempo teve inúmeras 

casas de pessoas que, ou eram membros da família ou pediam um pedaço de 

terra para residir. Ficavam, conforme suas palavras, durante muito tempo e ali 

criavam gado, galinha e porco. Quando mudavam, derrubavam suas casas e 

levavam o que se podia para se fixar em outra localidade. 

Ao falar das formas de solidariedade, Cândido destaca alguns aspectos 

que foram exaustivamente mencionados pelas pessoas ouvidas durante nossa 

pesquisa como característicos dos “bons tempos”. Dentre esses aspectos, a 

prática do mutirão que, 

Consiste na reunião de vizinhos, convocados por um deles a 
fim de ajudar num trabalho específico: derrubada, roçada, 
plantio, limpa, colheita, malhação, construção de casa, fiação, 
etc. Geralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário 
lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o trabalho. Não 
há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a 
obrigação moral que fica o beneficiário de corresponder aos 
chamados eventuais dos que o auxiliaram. (CANDIDO, 1997, 
p. 68).  

A essa prática, emprestava-se na visão do caipira, uma forma de 

cumprimento da lei de Deus. Cândido conta o testemunho de um caipira que 

afirmava que no mutirão as pessoas estão “obrigadas para com Deus, por 

amor de quem se serve o próximo” (68). Um morador de Torre de Pedra, Vani 

Dias de Camargo descreve um mutirão feito para ajudar um sitiante que havia 

adoecido. Segundo ele, vinte trabalhadores com vinte parelhas de animais  e 

vinte arados se reuniram, e,  juntos prepararam uma grande quantidade de 

terra, evitando que o tempo apropriado para o plantio se perdesse.  

Merece destaque ainda a forma rudimentar de transporte.  Como as 

estradas eram precárias e para alguns lugares inexistentes, o meio de 

transporte empregado era a mula, o carro de boi, o carroção. Eram realizadas 

longas viagens para o transporte de produtos ao lombo de burro em cangalhas; 
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além disto, quando precisavam comprar ou vender burros, mulas, bois e até 

mesmo porcos, faziam a viagem conduzindo os animais por estradas, trilhos ou 

picadas, demorando-se nessa atividade diversos dias para cobrir pequenas 

distâncias. Uma viagem do bairro de Torre de Pedra para Tatuí, que distava 

cerca de setenta quilômetros, demorava nessa marcha, cerca de oito dias, 

conforme testemunho de um antigo morador. Essa atividade fez com que 

remanescesse uma espécie de tropeirismo tardio em Torre de Pedra, mesmo 

com a presença da Estrada de Ferro, que tendo chegado as cidades de Tatuí e 

Conchas, não facilitou o transporte nessa região e nem se constituiu fator de 

transformação significativa. 

O elemento humano, denominado de caipira, por muito tempo foi 

característico do lugar. Era comum a existência de famílias numerosas. 

Quando contraíam matrimônio com membros de outras famílias do bairro e da 

região e, em alguns casos até mesmo entre parentes (primos e primas), 

ficavam na propriedade do pai, construído nesse lugar a sua residência e 

desenvolvendo atividades agrícolas ou pecuárias, necessárias a sua 

subsistência e geradoras de pequenos excedentes vendidos na cidade de 

Guareí ou Tatuí, transportados no lombo de burro ou carro de bois.  Além dos 

elementos familiares, existiam também os agregados que formavam de certo 

modo, uma família também, pelos laços que se estabeleciam entre a 

generosidade do cedente das terras, e gratidão daqueles que as recebiam. 

Cândido (1997, p. 83), descreve com precisão tal elemento: 

Eram, na maioria absoluta, desprovidos de recursos 
econômicos, valendo-se, para os trabalhos agrícolas, da 
própria família e do auxílio vicinal, que desta maneira 
determinavam  as duas componentes básicas da sua estrutura 
social. No âmbito da primeira devemos incluir as indústrias 
domésticas, principal fonte dos bens de consumo, no tocante 
aos utensílios, roupas, manipulação de gêneros alimentares  - 
o que contribuía notadamente para a auto-suficiência. Essa se 
configurava em planos interdependentes: o da família e o da 
vizinhança. 

Brandão (1983) destaca a forma preconceituosa e pejorativa com a qual 

era visto e definido o caipira por Sant-Hilaire e Monteiro Lobato, e o papel que 

desempenharam Oliveira Vianna, Cornélio Pires e Antonio Cândido no estudo, 
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na localização e no resgate desse tipo. As visões pejorativas e preconceituosas 

se focam em duas análises: a de Augusto de Saint-Hilaire e Monteiro Lobato. O 

primeiro, um francês, focaliza sua atenção entre senhores e emissários, entre 

os índios e negros, mas vê os caipiras como “uma gente”, “a pior”, pelos 

caminhos por onde passou. Brandão (1983, p. 15), citando Augusto de Sant-

Hilaire, destaca essa visão negativa: 

Enquanto descrevia e examinava as plantas, aproximou-se um 
homem do rancho, permanecendo várias horas a olhar-me, 
sem proferir qualquer palavra. Desde Vila Boa até Rio das 
Pedras, tinha eu quiçá cem exemplos dessa estúpida 
indolência. Esses homens, embrutecidos pela ignorância, pela 
preguiça, pela falta de convivência com seus semelhantes e, 
talvez, por excessos venéreos primários não pensam: vegetam 
como árvores, como as ervas do campo. [...]. Pode-se 
acrescentar ao demais, que à indolência juntam eles, 
geralmente a idiotice e a impolidez.  

Outro estereótipo do caipira é apresentado por Monteiro Lobato, através 

do personagem “Jeca Tatu” que corresponde ao homem indolente, apático, 

idiota, grosseiro. Na análise de Brandão (1983, p. 27), o caipira, na visão de 

Monteiro Lobato, é ainda mais desgraçado que descrito por Saint-Hilaire: 

“coexiste com o atraso, de quem não é vítima, mas produtor, com a coivara, a 

doença e a absoluta ignorância. Coexiste com o rancho de sapé aos pedaços e 

com a reprodução da miséria”. Lobato, posteriormente, observando mais 

acuradamente o elemento caipira enxergou as condições que o faziam ser 

como era, e também suas qualidades, embora tenha permanecido seu 

estereótipo. 

Tais visões refletem, segundo Brandão, observações apressadas 

colhidas entre uma viagem e outra e  a uma visão do caipira sobre o olhar dos 

senhores. Testemunhos menos apressados e mais comprometidos com o 

caipira apontam em direção diferente. Destacaremos resumidamente tais 

testemunhos. Oliveira Viana enxerga no caipira quatro qualidades: fidelidade a 

palavra dada, a probidade, a respeitabilidade e a independência moral. 

Cornélio Pires, numa descrição permeada de um confessado amor pelo 

homem do sertão, assim descreve o caipira: 
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Nascidos fora das cidades, criados em plena natureza, 
infelizmente tolhidos pelo analfabetismo, agem mais pelo 
coração do que pela cabeça. Tímidos e desconfiados ao entrar 
em contato com os habitantes da cidade, no seu meio são 
expansivos e alegres, folgazões e francos; mais francos e 
folgazões que nós outros, da cidade. De rara inteligência [...], 
são incontestavelmente mais argutos, mais finos que os 
camponeses estrangeiros, compreendem e aprendem com 
facilidade [...], não são vadios, ótimos trabalhadores, tem crises 
de desânimo quando não trabalham em suas próprias terras e 
são forçados a trabalhar como camaradas, a jornal. 

As observações de Antonio Cândido,  ao mesmo tempo sociológicas e 

antropológicas, explicam o caipira, conforme Brandão (1983, p. 11)  

“observando-o pela indicação das características que lhe são próprias, 

relacionando-as com a sua localização, seu modo de vida e o exercício do 

trabalho agrícola” e contribuem para definir seu tipo social diferenciado em sua 

relação com o meio.  

O MUNDO RURAL E A RELIGIÃO PROTESTANTE: PROCESSOS DE 

ACOMODAÇÃO 

Mendonça (1995, p. 146) observa que havia “forças de resistência” ao 

protestantismo em sua implantação num mundo rural e entre a população 

caipira. Destaca essas forças como sendo: o excessivo intelectualismo e  o 

institucionalismo. Para suprimir essa dificuldade encontrada o protestantismo, 

em diversos lugares, funcionou como elemento difusor da cultura escrita, não 

sendo Torre de Pedra uma exceção. É possível perceber, já no registro 

constante no primeiro livro de atas encontrado, datado de 1892, um secretário 

dentre os membros da Igreja, Senhor Joaquim Antonio de Almeida, que 

demonstra pela sua grafia e pelas palavras empregadas, boa instrução (Anexo 

III). Em Torre de Pedra, segundo Roldão Trindade de Ávila (1985, p. 6) a sua 

avó, esposa de Quirino Ferreira de Almeida, Maria Tereza, antes de ser casar 

com seu avô tinha estudado num colégio de Freiras, em Santa Clara, Sorocaba 

e possuía conhecimentos suficientes para ensinar suas filhas  a ler, escrever e 

contar. Os meninos eram instruídos por um professor leigo, chamado Chico 

Mestre. Tempos mais tarde, segundo relato do mesmo autor, foi organizada 

uma escola em uma casa velha ao lado do templo, sendo professora D. 

América Kuntz Cardoso, que havia abraçado o protestantismo quando residia 
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em Porangaba, e que tinha se transferido para Torre de Pedra por causa da 

intolerância religiosa lá enfrentada, conforme observado em capítulo anterior.  

Algo que em tempos remotos era muito mais significativo  era o compromisso 

de “ler as escrituras e ensinar aos filhos a ler e a escrever, para que pudessem, 

por si mesmos compreendê-las” exigidos dos pais quando apresentavam seus 

filhos ao batismo.  

  Nem todos, contudo, tinham acesso a educação formal. Entrevistei um 

descendente dos fundadores do presbiterianismo em Torre de Pedra, Elias 

Jacob Hessel que foi  presbítero por 40 anos na Igreja Presbiteriana 

Independente. De boa memória citou diversos textos bíblicos. Costumava, 

quando do exercício do seu presbiterato lecionar e pregar e até hoje compõe 

poesias para recitá-las em datas especiais (Anexo IV).   Afirmou, contudo, que 

apesar de saber ler, não sabe escrever. No plano cultural, portanto, apesar do 

seu intelectualismo, o presbiterianismo em sua implantação, passou 

necessariamente por um processo de acomodação, no qual os poucos leigos 

que eram instruídos, desempenhavam um papel de liderança equivalente ao do 

pastor, que esporadicamente visitava o campo, e os demais o papel de 

participantes de uma nova “cultura religiosa”, sem, contudo compreendê-la com 

profundidade. 

Essa acomodação pode ser percebida também no campo religioso. 

Ribeiro (2008, p. 117), sugere que no protestantismo rural, houve a inexistência 

de rupturas com o catolicismo pré-existente no lençol caipira brasileiro. Afirma 

a autora: 

A mensagem racional do protestante adaptou-se à crença no 
sobrenatural, inserindo-a no conjunto das explicações lógicas 
do universo circundante. Tomando por  base as características 
da religiosidade caipira identificadas por Antonio Mendonça 
(1995): familiaridade com o sagrado (religiosidade difusa, 
santorial, politeísta, mágica e messiânica) e caráter lúdico, 
pode-se perceber como o protestantismo rural resolveu o 
problema da inserção na cultura caipira, adaptando-se a 
mesma. 

 Em Torre de Pedra, pelas características inerentes ao surgimento do 

bairro, ocorrido ao redor da igreja protestante (Presbiteriana Independente e 
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Presbiteriana do Brasil), pela ausência da Igreja Católica como força 

hegemônica e  predominante, houve inegável liberdade de manifestação de 

uma cultura diferenciada.  No entanto, é possível observar os processos de 

acomodação e adaptação pontuados por Ribeiro, pois se relacionam a uma 

religiosidade popular, entranhada na cultura caipira.  

Dos traços apresentados por Ribeiro (2008, p. 117-123), foram 

identificados nessa pesquisa, através das entrevistas realizadas e da 

observação participante os seguintes pontos de acomodação: 

1. Familiaridade com o sagrado: Os templos construídos, tanto o 

presbiteriano em 1894 quanto o presbiteriano independente em 1904 deram 

origem a um aglomerado de casas ao seu redor.. Tanto a doação do terreno 

para a construção do templo quanto o surgimento de residências em sua 

proximidade demonstram a função simbólica que ele exerce. Como pontua 

Ribeiro (2008, p. 118),  

O templo adquire a função de símbolo da presença divina e 
espaço sagrado, tão importante para a constituição da 
identidade do indivíduo frente ao bairro e frente ao restante do 
seu mundo. O templo torna-se símbolo principal de 
pertencimento ao bairro, sendo comum a presença de ex-
moradores nas celebrações das festas anuais, como forma de 
manter a identidade adquirida enquanto morador do bairro 
protestante, mantendo o sentimento de localidade, que vinha 
do catolicismo de raiz. 

  

2. A manutenção do significado mágico-religioso. Atribuem-se a certos 

eventos naturais uma evidência do desagrado de Deus, e no fato de serem 

poupados das suas consequências, evidência da bênção. Em entrevista 

realizada44 com um antigo morador da região, ouvi um relato sobre o presbítero 

fundador, primeiramente da Igreja Presbiteriana do Brasil e depois, por cisão, 

fundador também da Presbiteriana Independente. Afirmava esse morador que 

Eloy José da Motta, quando de uma praga de gafanhotos que assolava a 

                                                           
44

 Em entrevista realizada no dia 04 de Dezembro  com Elias Jacob Hessel, descendente dos fundadores 

do Presbiterianismo em Torre de Pedra, foi mencionado o relato dessa “manifestação sobrenatural” 

envolvendo o presbítero Eloy José da Mota. 
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região e destruía as lavouras de outros proprietários, orou nos quatro cantos de 

sua roça de milho. Em sua oração pediu que Deus poupasse a sua plantação, 

prometendo que, caso o fizesse, ajudaria com a lavoura as pessoas pobres e 

necessitadas.  

Os gafanhotos, conforme o relato,  chegaram até a sua plantação, mas 

comeram apenas o mato que estava nos corredores das ruas de milho, 

poupando o cereal. Pouco tempo depois, os moradores que haviam sido 

convidados para o mutirão de limpeza da roça chegaram, mas não havia 

nenhuma limpeza a ser feita, pois os gafanhotos tinham realizado o trabalho. 

Eloy José da Mota, em gratidão, matou um bezerro, fez uma grande festa e, 

por ser um homem honesto e, nas palavras do entrevistado, “muito crente” fez 

questão de pagar a cada um uma soma de dinheiro como demonstração de 

sua gratidão pela bênção recebida.  

 Por outro lado, diversos relatos mencionam as duas grandes 

tempestades que assolaram Torre de Pedra,  uma em 1927 e outra em 1934, 

presentes no imaginário popular como evidências do desagrado de Deus.  

Outra evidência de aspecto mágico-religioso é a existência de pessoas 

especializadas em remédios caseiros, feitos com ervas colhidas no mato, as 

denominadas “garrafadas”.  Roldão Trindade de Ávila (1985, p. 17), afirma que 

seu pai, Faustino Trindade de Ávila exercia a medicina empírica, tornando-se 

curandeiro do lugar em virtude da posse de um “dicionário médico”. Outra 

moradora do lugar, Fani Miranda Machado, descendente da família Gomes e 

Coelho, de Torre de Pedra,  aprendeu com sua mãe o ofício de fazer remédios 

caseiros com ervas medicinais.  

 3. Presença do universo sobrenatural. Não estão ausentes dos relatos 

ouvidos as experiências com o sobrenatural. Genésio Martins de Almeida, 

antigo morador de Torre de Pedra e atualmente residente em Guareí, afirmou 

que, quando criança, tinha visões de um personagem vestido com um capuz, 

com mãos cadavéricas, que os observava enquanto estavam deitados, 

chegando em alguns momentos a tocá-los. Afirmou que, numa dessas 

ocasiões, sua irmã, incrédula, duvidou das histórias contadas pelos irmãos, até 

que ela mesma foi visitada pelo  ser sobrenatural, tendo ficado em virtude da 
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sua experiência, sem voz durante algum tempo.  Essas aparições, conforme a 

opinião do entrevistado eram “castigos” pelas coisas erradas que faziam, pois 

costumavam fumar escondidos, cobrindo-se com os lençóis. Tal qual afirma 

Ribeiro (2008, p. 121), essas experiências “surgem esporadicamente, com 

finalidades morais e de controle social, podendo ser investidas da autoridade 

de hierofanias, como agentes de Deus ou do diabo”.  

4. Manutenção do caráter lúdico: o caráter lúdico presente nas festas 

devotadas aos santos, nos mutirões e laços de compadrio encontram, uma 

acomodação e ressignificação no contexto de Torre de Pedra. Não eram 

realizadas as festas devocionais aos santos, mas eram realizadas campanhas 

para fins religiosos: construção do templo, construção de casas para pessoas 

necessitadas, muitas delas com quermesse, tal qual a existente na Igreja 

católica. Por outro lado, as reuniões religiosas se constituíam em momentos de 

celebração festiva. Eram comuns os deslocamentos das zonas rurais até os 

templos serem acompanhados de cânticos de romagem; em determinadas 

ocasiões do ano se realizavam, e ainda se realizam,  festas na Igreja e nesses 

momentos as famílias se reúnem numa celebração de fraternidade, 

acompanhada do compartilhamento do alimento e de atividades lúdicas. Um 

fato, presente no histórico religioso da cidade é a escalada noturna que um 

grupo de cantores coralistas fizeram da pedra, que dá nome a cidade. Do alto 

da pedra, que possui cerca de 70 metros de altura entoaram cânticos que, em 

virtude do silêncio da noite, se espalhou em diversas direções, provocando em 

alguns a perspectiva da “volta de Cristo”. Tal realidade se enquadra no que 

descreve Ribeiro (2008, p. 122): 

O ciclo dos dias de festa no protestantismo rural segue a 
ordem da própria vida cotidiana, numa sequência de situações 
únicas (nascimentos e mortes), raras (casamento ou batismo 
dos filhos) ou repetidas (aniversário da Igreja, Natal e Ano 
Novo). O aniversário da Igreja é a festa mais significativa, já 
que rememora o mito de gênese do bairro, pois na 
compreensão dos moradores, a religião protestante é a que 
legitima a organização social diferenciada do bairro em questão 
[...]. Festa para um protestante rural é uma ocasião da reunião 
de muitos parentes, reforçando a noção de pertencimento a um 
bairro rural. 
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 Considerando, portanto, a cultura caipira e a inserção do protestantismo 

num ambiente rural, pode-se afirmar que a mensagem protestante, a despeito 

da sua institucionalização excessiva, do seu necessário intelectualismo e de 

sua ética diferenciada (MENDONÇA, 1995, p. 150), encontrou maneiras de se 

adaptar e ressignificar.  No entanto, vamos perceber, igualmente, 

distanciamentos 

 O MUNDO RURAL E A RELIGIÃO PROTESTANTE: PROCESSOS DE 

DISTANCIAMENTOS 

 Os processos de distanciamentos, que denotam uma diferença na 

cultura de bairros caipiras e na cultura de Torre de Pedra podem ser vistos 

como consequência da predominância numérica de protestantes, nas seguintes 

realidades: existência de um rigor formal em relação aos compromissos 

assumidos pelos crentes; influências culturais observadas na guarda do 

Domingo como Dia do Senhor, vestuário e linguagem; influências políticas e  

econômicas e no fato de se constituir um microcosmo do campo religioso 

brasileiro no final do século XIX. 

 Em relação a predominância numérica, é possível afirmar que Torre de 

Pedra, por muito tempo foi um local de maioria protestante (DOMINGUES, 

2008, p . 39). A primeira Igreja protestante no local foi a Presbiteriana do Brasil. 

Não é possível, como analisado anteriormente, precisar a data exata da 

migração dos crentes de Guareí para o bairro de Torre de Pedra. A data oficial 

de organização da Igreja em Torre de Pedra é 16 de Abril de 1887 e a de 

construção do primeiro templo presbiteriano na fazenda de Domingos Jacob 

Hessel é de 1894. O segundo templo foi construído na vila em 1923 (Anexo V).  

Não há menção de dados estatísticos nos livros de Atas encontrados na Igreja 

Presbiteriana do Brasil nos primeiros anos de sua organização. Os primeiros 

dados que aparecem são de 1916. Em 1916 a Igreja Presbiteriana contava 

com  139 membros maiores e 181 membros menores; em 1917 com 164 

membros maiores e 214 menores; em 1919 com 176 maiores e 232 menores. 

Em 1920 são registrados 196 membros maiores não sendo declinado o número 

de membros menores a partir dessa data.  Em 1921 são registrados 197; Em 

1922, 142;  em 1923, 142; em 1924 são registrados 165 membros maiores.   
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 Os presbiterianos independentes surgiram em Torre de Pedra já no ano 

de 1903, cerca de dois meses após a divisão. A princípio, não se organizaram 

em Igreja, permanecendo como congregação45. Mas no dia 22 de Março de 

1904 organizaram a Igreja, com 69 membros maiores e 85 menores, todos 

provenientes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Segundo informação constante 

em um boletim da Igreja Presbiteriana Independente de Torre de Pedra essa 

organização se deu com o Reverendo Francisco Lotufo. Na década 1930 e 

1940 o trabalho presbiteriano independente prosperou, motivada pela vinda de 

imigrantes alemães para Torre de Pedra. Em 1943 organizou-se uma segunda 

igreja presbiteriana independente, num bairro denominado de Bairro dos 

Almeidas, que contava com freqüência de muitos sitiantes residentes em sua 

proximidade. Até a década de 1950 essas duas denominações: Igreja 

Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente dominaram o 

cenário religioso de Torre de Pedra, e numericamente sustentaram o título de 

lugar dos protestantes.  

Um fato curioso, é que o cemitério local foi construído por iniciativa de 

um presbiteriano independente, Honório Trindade de Ávila. Nesse cemitério 

eram enterrados natimortos e crianças, sendo o próprio Honório o primeiro 

adulto a ser enterrado no local. Pelo fato de ter sido construído pelos 

presbiterianos, se constituiu num “campo santo” às avessas.  

Em entrevista realizada com Wilson de Oliveira Machado, esse afirmou 

que os católicos se recusavam a ser enterrados no cemitério dos protestantes. 

Essa afirmação foi confirmada com todos os entrevistados nessa pesquisa, que 

declararam que, ainda hoje, os católicos mais antigos pedem para ser 

enterrados, ou em Porangaba ou em Guareí, muito embora nunca ocorresse 

nenhuma restrição por parte dos protestantes, a que os católicos fossem 

enterrados nesse cemitério.  

                                                           
45

. Uma Igreja, para se organizar, precisa de condições para sustentar-se financeiramente e de pessoas 

capacitadas para exercer os ofícios de presbítero e diácono. Se não oferecem essas condições, podem 

ser organizadas em ponto de pregação e congregação, formas de trabalho incipiente que demandam 

apenas a presença de algum líder para conduzir as reuniões e cultos, não tendo, portanto personalidade 

jurídica.  



69 

 

O êxodo rural, iniciado na década de 1930,  provocou o esvaziamento 

dos sítios e das igrejas localizadas em zona rural e em pequenas vilas, caso de 

Torre de Pedra. Nos arquivos do rol de membros da Igreja Presbiteriana do 

Brasil em Torre de Pedra, observa-se no histórico sobre a movimentação da 

membresia, que muitos se transferiram para outras localidades entre 1940 a 

1950. Constam como lugares para onde foram: Curitiba, Londrina, Osasco, 

Carapicuíba, Tatuí, Sorocaba dentre outras.  Há relatos de igrejas cuja maioria 

absoluta é composta de pessoas oriundas de Torre de Pedra, como a 

Presbiteriana Independente de Vila Iara em Osasco, a de Carapicuíba e a 

segunda Igreja Presbiteriana Independente de Tatuí, na Vila Esperança. O 

processo de venda de propriedades trouxe para região outros elementos 

religiosos, de forma que hoje, embora haja uma expressiva presença 

evangélica (37%) de acordo com o Censo Demográfico de 2000, não se 

constitui maioria.  

 De qualquer forma, o protestantismo (Presbiteriana do Brasil e 

Presbiteriana Independente) está entranhado na história de Torre de Pedra. E, 

tendo o elemento religioso como um fator constitutivo de sua formação, além 

das acomodações já observadas, provocou distanciamentos na forma de 

pensar e agir. Nas palavras de Ribeiro (2008, p. 120) 

[...] Pode-se intuir [...] a presença de uma religiosidade popular 
nos bairros rurais protestantes, que em muitas maneiras se 
assemelha ao catolicismo popular, mas que, também, em 
muitas maneiras se distancia deste, originando um universo de 
crenças e práticas único e diferenciado. 

 Um dos aspectos desse distanciamento e desse sistema de crenças 

único e diferenciado é a existência de um rigor formal em relação aos 

compromissos assumidos pelos crentes.  

As Igrejas presbiterianas exigem daqueles que querem se tornar 

membros, um período de preparação com aulas denominadas de 

“catecúmenos”, um exame de sua experiência religiosa e de suas convicções 

perante o Conselho da Igreja, formado pelo pastor e pelos presbíteros e um 

compromisso público, assumido diante da Igreja. Nesse compromisso, são 

indagados, dentre outras coisas, se creem e recebem as Escrituras do Velho e 
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do Novo Testamento como a Palavra de Deus e como sua única regra de fé e 

prática e se prometem como membros da Igreja a se sujeitar sempre a sua 

disciplina e as autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo 

enquanto permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Tão somente depois de 

aprovados perante o conselho e de assumirem publicamente tais 

compromissos são recebidos por batismo e profissão de fé, no caso de 

pessoas oriundas do catolicismo ou por profissão de fé, caso sejam filhos de 

crentes e tenham sido batizados na infância.   

 Em Torre de Pedra, a guarda do  Domingo, denominado de “Dia do 

Senhor” se constituía numa prática cumprida e exigida com extrema 

regularidade.  Almeida (1993, pp. 2-3) numa crônica intitulada “Torre de Pedra, 

evocações do passado” assim descreve essa prática: 

Num lugar como aquele, habitado exclusivamente por 
evangélicos, não se trabalhava aos domingos. Nesse dia a 
preocupação era uma só: levantar-se, tomar o café e aprontar-
se para ir à igreja situada na vila, hoje sede do município de 
Torre de Pedra [...]. A distância entre o bairro e a vila era de 
três quilômetros aproximadamente. O caminho cortava uma 
zona acidentada, de topografia irregular, avançada por 
extensas lombadas, o que tornava cansativo o esforço dos que 
se dispunham a participar assiduamente dos trabalhos 
religiosos. 

 É verdade que alguns fiéis, menos afeitos as normas religiosas, 

transgrediam essa prática. Mas essa transgressão lhes valia admoestação, 

advertência e até mesmo disciplina por parte do Conselho da Igreja. Na leitura 

dos livros de Atas há inúmeros casos de fiéis convocados pelo Conselho e 

disciplinados por trabalharem no Domingo46. 

                                                           
46

 . Esse pesquisador ouviu de certa feita uma história, contada por um membro de Igreja rural que 

ilustra como se encontravam formas criativas de transgredir essa norma. Um protestante tinha um 

dinheiro para receber do católico. Esse,  sabedor da prática do protestante de guardar o Domingo, 

sempre ia fazer o acerto de contas nesse dia. Por diversas vezes o protestante se recusou receber 

dinheiro no Dia do Senhor, até que um dia, olhando para o católico disse: Eu não recebo dinheiro no 

Domingo, mas meu paletó está pendurado na cadeira. Indicava com isso a possibilidade do dinheiro ser 

deixado num dos bolsos do referido paletó. Esse pesquisador foi pastor duas igrejas em zona rural: Torre 

de Pedra e Guarapó. Nessas, uma discussão sempre presente era: se deveriam  ordenhar as vacas no 

Domingo ou não. Alguns não o faziam. Outros ordenhavam mas doavam o leite tirado às pessoas 

necessitadas. 
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 Além da guarda do Domingo, se requeria separação de hábitos 

considerados na cultura religiosa como mundanos. As festas religiosas e os 

bailes, promovidos em localidades próximas, que representavam formas de 

atividade lúdica e religiosa eram ambientes a ser evitados pelos protestantes, 

como coisas consideradas “do mundo”.  Os que insistiam em frequentar ou se 

arriscavam a “bailar”, ainda que estivessem fazendo algo que lhes era familiar 

e comum antes da sua “conversão”, eram chamados a prestar contas ao 

Conselho da Igreja, por não respeitar os limites estabelecidos em sua profissão 

da nova fé.  

 Esse rigor formal nos compromissos assumidos é perceptível também 

na exigência e na observância dos mandamentos da lei de Deus.  Havia um 

zelo acentuado em relação a palavra empenhada, que tinha um peso 

contratual. Numa entrevista com Vany Dias de Camargo esse relatou que certa 

feita precisou de um empréstimo de dinheiro em virtude de uma lavoura mal 

sucedida. Procurou Saulino Jacob Hessel, ex-tropeiro e forte negociante da 

época. Saulino, também pertencente a Igreja Presbiteriana, se dispôs a 

emprestar seu dinheiro sem juros até o ano seguinte, não exigindo como 

garantia do empréstimo nada mais que a  palavra empenhada. Zelo análogo é 

observado quando da quebra do sétimo mandamento. Sempre nomeado 

eufemisticamente47 no livro de Atas, era motivo de disciplina: em casos 

ocasionais de afastamento por tempo determinado, em casos definitivos, de 

exclusão do rol de membros da Igreja. Numa vila que surgiu ao redor das 

igrejas presbiterianas, alguns estabelecimentos comerciais pertenciam a 

pessoas ligadas à Igreja. Neles se vendiam produtos de primeira necessidade, 

mas era proibida a venda de bebidas alcoólicas, sendo motivo de admoestação 

e advertência o comerciante que o fizesse48. 

                                                           
47

 . A quebra do  Sétimo mandamento, “não adulterarás” (Êxodo 20.14), de modo geral não aparece 

mencionado dessa forma, quando ocorrem casos de disciplina. Afirma-se, em vez de “adulterou”, 

“quebrou o sétimo mandamento”.  

48
 .  Alguns comerciantes contornavam esse problema vendendo apenas garrafas de bebida fechada, 

sem permitir que fossem abertas ou ingeridas em seu estabelecimento.  
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 Outro aspecto desse distanciamento e sistema de crenças único e 

diferenciado é a influência exercida pelo protestantismo na linguagem, no 

vestuário, na economia e na política.  

 Ary Bozzolan, um pesquisador e antigo morador de Torre de Pedra 

afirma que a linguagem dos moradores do local, em virtude da familiaridade 

com a Bíblia Sagrada, adquiriu expressões próprias da Versão da Bíblia de 

Almeida, percebidas nas conversas cotidianas mas especialmente nas 

orações. Ernesto Martins de Almeida, descendente dos antigos fundadores da 

Igreja Independente, afirmou numa entrevista que seu pai foi alfabetizado 

através da leitura da Bíblia. Sendo assim, seu vocabulário incorporou muitas 

expressões comuns nesse livro. A semelhança Eliachim Martins de Almeida, 

pai de Ernesto, outros aprenderam a ler e a escrever na própria igreja ou em 

escolas próximas à Igreja, com  professores e professoras protestantes, tendo 

na Bíblia sagrada um dos livros didáticos. Além disto, eram comuns 

encenações teatrais de históricas bíblicas, especialmente natalinas, que 

contribuíam também como forma de disseminar a cultura bíblica. Outra 

particularidade em relação a linguagem, quando surgiu o primeiro campo de 

futebol na cidade, era chamar uma partida de “peleja” em lugar de jogo, por 

denotar essa última algo que era vedado aos protestantes.   

 O vestuário, igualmente, demonstrava a influência da religião no 

distanciamento de hábitos arraigados. Ainda que as roupas do dia-a-dia fossem 

simples, confeccionadas em alguns casos com panos de sacos de açúcar ou 

algodão reutilizados, havia a roupa especial dos Domingos. Uma fotografia dos 

fiéis frente ao primeiro tempo presbiteriano, construído em 1894 demonstra 

esses hábitos dominicais diferenciados (Anexo II). Almeida (1993, p. 3) em 

crônica citada anteriormente nesse trabalho, demonstra essa preocupação  

com o lugar sagrado: 

As mulheres caminhavam descalças, levando os sapatos nas 
mãos em vez de levá-los nos pés.  Ao chegarem a margem de 
um riacho, já à entrada do povoado, detinham-se ali. Lavavam 
então os pés na água corrente e calçavam os sapatos, 
completando-se destarte o aprontamento para adentrarem ao 
santuário. 



73 

 

 O autor, em sua crônica, destaca o contraste com Moisés, que retirou as 

sandálias dos pés para se aproximar de um lugar santo, e as mulheres, que 

julgavam inapropriado e constrangedor adentrar no templo descalças. Além de 

sapato nos pés, no caso das mulheres, e sapatos, botas ou botinas no caso 

dos homens, era comum o uso do paletó e do chapéu, tendo na Igreja até 

pouco tempo um local específico onde se penduravam os chapéus. Em 

entrevista realizada com Antonio Martins de Almeida, esse afirmou que os 

homens, que geralmente  portavam facas e punhais na cintura, os deixavam na 

janela da Igreja antes do culto, para retirá-los depois, por considerar uma 

profanação adentrar o recinto do templo portando tais armamentos.  

 Economicamente, os entrevistados em Torre de Pedra foram unânimes 

em afirmar que, havia por parte dos protestantes que migraram para a região 

certo empreendedorismo. É difícil precisar o que nesse empreendedorismo se 

constituía expressão da engenhosidade do homem caipira,  o que se constituía  

influência de imigrantes que se fizeram presentes na região, e o que se 

constituía influência direta do protestantismo. A presente pesquisa se limitar-

se-á a descrever algumas transformações ocorridas nos primeiros anos até a 

década de 1950.  

 Segundo relato da jornalista Maria Cecília Marques Adam, já 

mencionado nesse trabalho, valendo-se do solo fértil, muitos fazendeiros 

dedicaram-se a pecuária e a agricultura: 

O solo era muito fértil, plantavam-se feijão, milho, algodão, mas 
o que predominava na região era a criação de porcos e cabras. 
Cada um plantava seus alimentos básicos. As pessoas eram 
unidas e organizadas, quando armazenavam a safra nova, 
doavam aos mais pobres a safra velha. E elas próprias faziam 
as estradas e conservavam-nas.  

 Ao descrever os sitiantes e seus empreendimentos, prossegue a autora: 

Nessa época havia fortes sitiantes: Salvador Martins de 
Almeida (Vadozinho de Almeida) era atacadista, estocava 
cereais e vendia fora daqui. Antonio Martins de Almeida e João 
Martins de Almeida fabricavam açúcar. Francisco da Mota 
(Fabiano) tinha monjolo, fazia farinha e limpava arroz. Manuel 
Soares Silva (Neco Bernardes) e Saulino Jacob criavam porcos 
e levavam para serem vendidos em Itú e Araçoiaba da Serra. 
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 O Reverendo Roldão Trindade de Ávila (1985, pp. 16-17)  afirma que a 

primeira casa comercial, um armazém de secos e molhados foi aberto pelo seu 

pai, Faustino Trindade de Ávila, em sociedade com um comerciante radicado 

em Guareí, Agenor Coke. Destaca que essa era a única casa comercial na 

região, e que mais tarde, junto ao armazém, abriu-se também uma padaria. 

Dessa forma, as atividades agrícolas, pecuárias e comerciais têm sua gênese 

nos sítios de protestantes e por iniciativa de protestantes.49 Merece destaque a  

ação de José Rodrigues Garcia que, segundo Domingues (2009, p.39), foi o 

primeiro oleiro e o primeiro loteador da vila.  

Considerado de fundamental importância para a economia de Torre de 

Pedra foi a chegada de imigrantes alemães, vindos de Monte Mor. Com a 

chegada de tais imigrantes, alguns deles protestantes, houve uma explosão 

demográfica e um acréscimo acentuado na membresia das igrejas. Junto com 

os alemães veio um francês chamado Alfredinho Filliethaz, que  introduziu e 

ensinou  a cultura de batata.  Chegaram a plantar dez mil caixas de sementes, 

e a safra foi extremamente produtiva, produzindo batatas de até um quilo, 

tornando-se os maiores produtores da região. Alfredinho, pertencente a Igreja 

Presbiteriana do  Brasil,  permaneceu na região e tornou-se um personagem 

muito conhecido pela capacidade de aprisionar cobras para levá-las ao 

Butantã, onde se produzia soro antiofídico. Ironicamente, apesar da sua 

experiência, morreu de picada de serpente, sem poder valer-se de alguém que 

lhe ministrasse o imprescindível soro, ou segundo alguns, por ter optado não 

tomá-lo. 

Politicamente, os protestantes estiveram presentes e representados, 

desde muito cedo. O pai do Reverendo Roldão Trindade de Ávila, Faustino 

Trindade de Ávila, presbiteriano independente foi nomeado subdelegado do 

local. Um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil em Torre de Pedra, 

Uriel de Moura, foi nomeado, à época da ditadura de Getúlio Vargas, 

subprefeito de  Torre de Pedra. Em 1936 foi eleito subprefeito Francisco Jacob 

                                                           
49

 . Maria Cecília Marques Adam, em seu artigo “Nossa história”, já citado nesse trabalho, sustenta que a 

primeira casa comercial em Torre de Pedra foi aberta por Antoninho Coração.  Já Domingues (2008, p. 

39) sustenta que a primeira casa comercial foi fundada por Eloy José da Mota.  
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Hessel. Peres Dias de Camargo, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil 

em Torre de Pedra foi eleito vereador, enquanto o local era ainda distrito de 

Porangaba.  Com a elevação  do distrito a Município, através do Decreto Lei nº 

7.664, de 30 de dezembro de 1991, em 01 de janeiro de 1993, foi eleito como o 

primeiro prefeito da cidade.  A população é de aproximadamente 3 mil 

habitantes. O site do município50 justifica o nome da cidade da seguinte forma: 

“O município recebeu o nome de Torre de Pedra, pois está no Bairro dos 

Almeidas o “capricho da natureza”. Sobre uma pontuosa serra, uma torre de 

pedra com 75 metros de altura, exuberante e majestosa como se fosse um 

troféu de DEUS”. Diversos outros presbiterianos ocuparam cargos políticos, 

representando dessa forma as igrejas da localidade. 

TORRE DE PEDRA: UM MICROCOSMO DO CAMPO RELIGIOSO NO 

FINAL DO SÉCULO XIX 

O Dr. Leonildo Silveira Campos, em suas observações na qualificação 

desse pesquisador, apresentou a sugestiva opinião de que Torre de Pedra, no 

final do século XIX, se constituía num microcosmo do campo religioso 

brasileiro. Uma análise desse campo comprova tal opinião. 

Pode-se afirmar que o protestantismo presbiteriano se constituiu num 

sistema simbólico estruturado em Torre de Pedra.  A presença da Igreja como 

elemento formador do povoado e posteriormente da Vila, o seu 

desenvolvimento ao redor das Igrejas Presbiterianas, fazem desse lugar um 

campo religioso onde o presbiterianismo funciona como princípio de 

estruturação. Nessa qualidade, conforme a análise de Bourdieu (2009, p.46) 

ela: 

Constrói a experiência (ao mesmo tempo que a expressa) em 
termos de lógica em estado prático, condição impensada de 
qualquer pensamento, e em termos de problemática implícita, 
ou seja, de um sistema de questões discutíveis delimitando o 
campo do que merece ser discutido em oposição ao que está 
fora de discussão [...] e que, graças ao efeito de consagração 
(ou de legitimação) realizado pelo simples fato explicitação, 

                                                           
50

 . As informações podem ser acessadas no site:          

Http://www.torredepedra.sp.gov.br/site/conteudo/cidade/apresentacao.htm.  

http://www.torredepedra.sp.gov.br/site/conteudo/cidade/apresentacao.htm
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consegue submeter o sistema de disposições em relação ao 
mundo natural e ao mundo social [...] a uma mudança de 
natureza, em especial convertendo o ethos enquanto sistema 
de esquemas implícitos de ação e de apreciação em ética, 
enquanto  conjunto de sistematizado e racionalizado de normas 
explícitas. 

 A religião, conforme o mesmo autor exerce seu efeito de consagração 

sob duas modalidades (Bourdieu, 2009, p. 46): 

1. Através de suas sanções santificantes, converte em limites 
legais os limites e as barreiras econômicas e políticas efetivas 
e, em particular, contribuiu para a manipulação simbólica das 
aspirações que tende a assegurar o ajustamento das 
esperanças vividas às oportunidades objetivas; 2. Inculca um 
sistema de práticas e representações consagradas cuja 
estrutura (estruturada) reproduz sob uma forma transfigurada 
[...] a estrutura das relações econômicas e sociais vigentes em 
uma determinada formação social. 

 Se constituindo em núcleo formador do povoado, o protestantismo 

presbiteriano em Torre de Pedra fundamentava a construção e a expressão da 

experiência de forma lógica e natural e consagrava o sistema de disposições 

em relação ao mundo natural e social. Em outras palavras, assumia uma 

“função ideológica, função prática e política de absolutização do relativo e de 

legitimação do arbitrário” (BOURDIEU, 2009, p. 46). 

 O protestantismo presbiteriano, portanto, em Torre de Pedra, por algum 

tempo exerceu o monopólio do campo religioso e fez valer a sua autonomia. 

Contudo essa autonomia é relativa e deve ser encarada “como momentos de 

um sistema de transformações” (BOURDIEU, 2009, p. 9). Isso por que: 

Toda seita que alcança êxito tende a tornar-se Igreja, 
depositária e guardiã de uma ortodoxia, identificada com suas 
hierarquias e seus dogmas, e por essa razão, fadada a suscitar 
uma nova reforma. 

 Essa nova reforma e o conflito entre “a Igreja, o profeta e sua seita” 

(BOURDIEU, 2009, p. 58) são perceptíveis no caso em análise. Primeiramente 

esse conflito se fez presente entre os católicos e os protestantes presbiterianos 

em Guareí, fato motivador da sua migração para o bairro de Torre de Pedra. Ao 

depois, no conflito entre os presbiterianos e um novo grupo que,  

acompanhando a cisão ocorrida na Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual se 
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formou a Igreja Presbiteriana Independente, se constituiu numa congregação e 

posteriormente na Igreja Presbiteriana Independente de Torre de Pedra.  

 As razões, apontadas como motivadoras para essa divisão, em nível 

nacional: a da emancipação da Igreja Presbiteriana em relação aos 

missionários, a educacional e a maçônica51, embora se constituíssem assuntos 

de acalorada discussão nos meios urbanos, não atingiam os meios rurais na 

mesma proporção. Mesmo a maçonaria, a questão que provocou maiores 

paixões, não se constituía razão suficiente para a divisão em Torre de Pedra, 

pois, segundo as informações obtidas por esse pesquisador,  talvez o único 

maçom fosse o Reverendo Zacarias de Miranda, que visitava a Igreja 

esporadicamente. Dentre os fazendeiros e sitiantes, não havia maçons. No 

entanto, ainda em 1903, houve um grupo considerável que saiu da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, organizando a princípio uma congregação e depois a 

Igreja Presbiteriana Independente.  

 Domingues (2008, p. 39) nomeia as principais famílias que saíram e as 

que permaneceram na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os que saíram: 

Em 1903 houve a separação da Igreja Presbiteriana. Os 
independentes saíram e construíram um barracão coberto de 
sapé, como abrigo de emergência. As principais famílias que 
saíram da igreja tradicional foram: Eloy José da Motta, 
Salvador Martins de Almeida, Antonio Martins de Almeida, 
Honório Trindade de Ávila, João Ruffo, Virgílio Trindade de 
Ávila, Antonio Paes, Francisco Jacob Hessel, Belarmino 
Gomes, Eloi José Gomes, Bento Lopes, João José de 
Camargo, José Rodrigues Garcia (O primeiro oleiro da vila). 

Os que permaneceram na Igreja tradicional, conforme o mesmo autor 

(2009, p. 39): 

Permaneceram na Igreja Presbiteriana tradicional: Domingos 
Jacob Hessel e seu irmão Joaquim Jacob Hessel, com suas 

                                                           
51

. Não discutiremos as razoes dessa divisão nesse trabalho, por não julgarmos pertinentes ao objetivo 

proposto. Dois livros que trazem informações importantes podem ser consultados: LEONARD, Emile G. 

O Protestantismo Brasileiro, Rio de Janeiro e São Paulo: JUERP/ASTE, 1981 e READ, William R. Fermento 

Religioso nas Massas do Brasil, Campinas: Livraria Cultura Cristã, s/d. O primeiro livro, no capítulo 5 

discute as Crises internas do Protestantismo Brasileiro e a Emancipação do Presbiterianismo e o 

segundo, no Capítulo 2, o crescimento das Igrejas tradicionais.   
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famílias e uma série de outras pessoas pertencentes às 
famílias de: Vicente Gomes Apolinário, João Leme, José David, 
Antonio David, Benedito Ribeiro, João Medeiros, Manoel 
Trindade de Ávila, Juvenal Leme, Deolindo Leme, Emídio 
Jacob Hessel, João Coelho de Miranda, Boaventura Jacob 
Hessel, Antonio Cidade, João Eduardo Dias, Clementino de 
Miranda. 

 Alguns entrevistados como Vani Dias de Camargo, Elias Jacob Hessel e 

Ezequiel José da Mota afirmaram que o motivo da divisão não foi 

essencialmente a maçonaria, mas sim opiniões políticas divergentes que 

existiam na igreja, disputas por cargos e posições, e contestações em relação 

aos que lideravam.  

 A divisão ocorrida em 1903 não foi a única conhecida pelas Igrejas 

protestantes presbiterianas. Com o passar do tempo vieram as igrejas 

pentecostais, começando com a Congregação Cristã do Brasil. No ano de 1936 

houve o primeiro batismo e em 1951 ela havia construído o seu primeiro 

templo.  Numa entrevista, Ezequiel José da Mota, conhecido em Torre de 

Pedra como seu Ico, afirmou que as igrejas, presbiterianas do Brasil e 

presbiteriana independente perderam e ainda perdem membros para essa 

igreja pentecostal e para outras igrejas pentecostais, surgidas mais 

recentemente.  Outras denominações foram surgindo ao longo do tempo, 

tornando hoje, esse pequeno município, um local onde existem inúmeras 

igrejas52. No site oficial53 constam as seguintes igrejas: Assembléia de Deus – 

Ministério Belém, Assembléia de Deus – Ministério Ipiranga, Adventista do 

Sétimo Dia, Congregação do Brasil (essa tem mais de um templo entre a 

região urbana e rural), Deus é Amor, O Brasil para Cristo, Pentecostal de Jesus 

Cristo, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, Salão do Reino das 

Testemunhas de Jeová. Todas essas igrejas, além da católica, dividem fiéis 

num município cerca de 3 mil habitantes. Todas elas com considerável 

                                                           
52

 . O senhor Ezequiel Jacob Hessel, em entrevista que me concedeu afirmou que, em Torre de Pedra, 

“só não é crente quem não quer” e que, nessa localidade, ninguém poderá afirmar que jamais ouviu a 

pregação da Bíblia.  

53
 . O site oficial pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.torredepedra.sp.gov.br/site/conteudo/cidade/historia.htm. 
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membresia e boa frequência, mas não ultrapassando nenhuma delas a 

quantidade de cem membros maiores (Anexo VI). 

 Torre de Pedra, atualmente, com cerca de 3 mil habitantes se difere de 

outros municípios por apresentar considerável porcentagem de evangélicos. As 

igrejas, conservam, como influência dessa organização diferenciada e singular, 

o apelo a casa de Deus traduzido em considerável frequência e assistência aos 

cultos, a participação de atividades litúrgicas e lúdicas, o uso de vestuário 

diferenciado quando da frequência a Igreja, (Anexo VII) mas, a despeito da sua 

história, relembrada com saudosismo pelos descendentes da antiga geração 

de crentes, a  influência do protestantismo e do presbiterianismo parece afetar, 

em menor escala os contemporâneos, e o município atualmente se assemelha 

a tantos outros municípios existentes, em sua vida social, econômica, política e 

cultural. 
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CONCLUSÃO 

Ao iniciar essa pesquisa eram  fatos motivadores: Em primeiro lugar a 

antiguidade da presença protestante em Torre de Pedra, cuja igreja foi 

organizada em 1887, apenas 28 anos após a chegada de Ashbel Green 

Simonton ao Brasil; Em segundo lugar o fato da Igreja Presbiteriana ter se 

constituído  núcleo formador do seu povoamento e; em terceiro lugar a 

presença significativa de protestantes no lugar. Alguns questionamentos 

surgiram em razão desses fatos: Em que contexto surgiu o protestantismo no 

município de Torre de Pedra em tempo tão remoto e  o que levou missionários 

ou pastores a fazer desse lugar seu campo de pregação da mensagem 

protestante? Por que, diferentemente do que ocorreu na maioria dos 

municípios brasileiros, as Igrejas Presbiterianas se tornaram o núcleo de 

formação do povoado? Em condições diferenciadas e singulares de surgimento 

e desenvolvimento, quais as influências que podem ser observadas e ainda 

são observáveis nesse lugar? 

Para responder as duas  primeiras perguntas – Em que contexto surgiu 

o protestantismo no município de Torre de Pedra em tempo tão remoto e o que 

levou missionários e pastores a fazer desse lugar o seu campo de pregação? - 

algumas hipóteses foram tomadas em consideração. A primeira é a de que 

houve uma sensível contribuição da atitude e opção do primeiro pastor 

presbiteriano brasileiro, um ex-padre, José Manoel da Conceição. A 

interiorização da pregação protestante presbiteriana não foi essencialmente 

uma opção do protestantismo de missão, mas consequência da ação do 

primeiro pastor presbiteriano brasileiro, o ex-padre José Manoel da Conceição. 

Os fatos relacionados a sua experiência enquanto padre e, posteriormente, 

como pastor protestante itinerante evidenciam que ele, de fato abriu ao 

protestantismo o interior do Brasil e deu inicio a sua consolidação. As 

constantes transferências do padre protestante de uma paróquia para outra 

traçaram o itinerário da reforma no interior do Estado de São Paulo, pois após 

a sua “conversão” procurou visitar suas antigas paróquias, como pastor 

presbiteriano. Brotas, a última paróquia onde Conceição exerceu seu ministério 

católico, foi um dos primeiros lugares onde pregou como convertido ao 
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protestantismo. Em Brotas, houve receptividade a mensagem protestante, com 

inúmeras adesões. Dentre os que aderiram estava a família Cerqueira Leite. 

Antonio Pedro de Cerqueira Leite, natural de Brotas, foi um dos quatro pastores 

formados na primeira turma de pastores nacionais. Foi designado, após a sua 

ordenação, para o campo de Sorocaba, estado de São Paulo. Seu campo 

compreendia uma vasta região e, a semelhança de Conceição, mas tendo um 

núcleo específico em Sorocaba, viajava por diversos lugares disseminando a 

mensagem protestante. Numa de suas viagens realizando sua prédica 

protestante esteve na casa de um descendente de alemães, João David Muzel 

em Faxina, atual Itapeva. Convidado por João David visitou Guareí, onde tinha 

parentes, que, juntamente com ele, aderiram ao protestantismo. Assim, vinte e 

um anos após chegada de Ashbel Green Simonton ao Brasil, a mensagem 

protestante presbiteriana chegava a um pequeno município no interior do 

Estado de São Paulo, com pouco menos que cinco mil habitantes e com cerca 

de sessenta casas em seu incipiente núcleo urbano. No aspecto religioso, a 

mensagem se interioriza e alcança Guareí e posteriormente Torre de Pedra, 

indiretamente através de José Manoel da Conceição, e diretamente através de 

Antonio Pedro de Cerqueira Leite. 

A segunda hipótese é a de que, no âmbito econômico, o tropeirismo foi 

elemento que deu origem, tanto a formação do município de Guareí quanto do 

bairro de Torre de Pedra e que contribuiu para o surgimento do protestantismo 

em tempos remotos nessas localidades. Diferentemente de algumas cidades, 

que surgiram como observa Mendonça (1995) nas trilhas do café, essas 

localidades surgiram nas trilhas do tropeirismo. Guareí e o bairro de Torre de 

Pedra se constituíam ponto de pouso de tropas, que permaneciam nesses 

lugares até atingir condições ideais para serem vendidas na feira de Muares 

em Sorocaba. Os primeiros povoadores  de Guareí e  de Torre de Pedra 

vieram para a localidade enquanto tropeiros, e foi seguindo esse itinerário que 

surgiram as Igrejas presbiterianas.  

Uma terceira hipótese que se confirmou é a de ordem sociológica: a 

ausência da estrutura teológica católica no interior do Brasil. Conforme Leonard 

(1982) pontua, a insuficiência numérica do clero, sua baixa remuneração, o 
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enfraquecimento da vida espiritual e do zelo apostólico dos clérigos, sua 

secularização, influências do Jansenismo e uma certa simpatia aos 

protestantes vistos por elementos da igreja e por intelectuais como 

representantes do progresso, permitiram, inicialmente, que a Bíblia dos 

protestantes fosse distribuída e que sua mensagem fosse ouvida sem maiores 

sobressaltos. Aliam-se a esses fatores, algumas características da população 

rural: Uma demonstração de piedade supersticiosa com características 

individualistas e autônomas,  elevada importância dada a festas aparatosas, 

como elemento pedagógico de ensino da religião e devoções particulares, 

numa espécie de sacerdócio universal sui gêneris. Mendonça (1995), 

complementa o quadro destacando a presença de imigrantes protestantes 

antes da iniciativa protestante de missão, curiosidade  e interesse em relação a 

nova pregação, indiferença ou curiosidade descompromissada, solidariedade 

por parte da maçonaria que muitas vezes ajudou a causa protestante e uma 

certa letargia e questionamento nas instituições religiosas católicas.  

Uma quarta hipótese destacada por Mendonça ao analisar o mundo rural 

e a penetração da mensagem protestante foi a receptividade do homem caipira 

e sua religiosidade popular. Se aos citadinos não interessava nenhuma 

mudança religiosa em função da sua posição social consolidada, o homem 

caipira do mundo rural estava aberto a nova mensagem, quer seja pela sua 

teodicéia (MENDONÇA, 1995) difusa, politéica, santorial, mágica e messiânica, 

quer seja por causa do campo religioso rarefeito, o temor constante da 

expropriação religiosa, a recusa do padre como sinal dessa expropriação, a 

pobreza do receptor dessa mensagem protestante e o nomadismo religioso 

(MENDONÇA, 1995, p. 135 e 126).  

Tais hipóteses, explicam  o surgimento do protestantismo em Guareí e,  

via de consequência Torre de  Pedra. Ele pode ser encontrado em diversos 

fatores que se agregaram e tornaram possível sua implantação em tempos tão 

remotos num universo rural e caipira: o eclesiástico, o econômico, o social e o 

antropológico.  

Para responder a segunda pergunta - Por que, diferentemente do que 

ocorreu na maioria dos municípios brasileiros, as Igrejas Presbiterianas se 
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tornaram o núcleo de formação do povoado – a hipótese inicial era a da 

intolerância sofrida pelos protestantes no município de Guareí e a conseqüente 

mudança dos crentes para um bairro do mesmo município, Torre de Pedra, 

onde encontraram um lugar de refúgio contra a intolerância como principal 

motivação. A observação de um contexto maior, representado pelos municípios 

vizinhos e limítrofes - Guareí e Porangaba  - identificou demonstrações de 

intolerância religiosa movidas por alguns padres e por alguns fiéis por eles 

incitados. Especialmente um dos pastores, Zacarias de Miranda, enfrentou em 

ambos os lugares forte oposição, xingamentos, proibições de prédicas, 

arruaças, impedimento da realização de cultos e ameaça de morte. Valendo-se 

das liberdades asseguradas pela Constituição Brasileira, do Brasil Império e 

posteriormente do Brasil República, tal pastor apelou para as autoridades e, em 

algumas circunstâncias, elas garantiram a liberdade da prédica e a segurança 

do apelante. Os enfrentamentos, de acordo com a presente pesquisa, se 

deram por causa de uma postura mais ofensiva na mensagem dos 

protestantes, motivada pela conversão de padres, que passavam 

apologeticamente a criticar a antiga igreja e a defender a nova. Além disto, 

ocorreram os anos de 1880 a 1909, portanto, nos últimos anos do Brasil 

Império e primeiros anos de Brasil república, período em que garantias legais à 

presença protestante e a liberdade de culto se faziam presentes  desde 1810 

com o tratado de Aliança e  Amizade e constitucionais em 1824 com a primeira 

Constituição do Brasil Independente, ratificados com na primeira constituição 

republicana em 1891.  Pareceu plausível identificar como motivadores desses 

enfrentamentos as disputas pelo campo religioso, atitudes específicas de 

alguns padres, mais aguerridos a questões religiosas, disputas políticas 

envolvendo as classes dirigentes da igreja católica e protestante e o contexto 

específico de cada lugar.   

Conforme Bourdieu (2009, p. 58), “Na medida em que consegue impor o 

reconhecimento do seu monopólico [...] a Igreja tende a impedir de maneira 

mais ou menos rigorosa a entrada no mercado de novas empresas de 

salvação”. Assim, as ameaças, intimidações, xingamentos, segregações e 

hostilidades demonstradas para com os protestantes revelam esses conflitos 

entre uma instituição, monopolizadora do capital religioso, e os profetas de 
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novas seitas, que desafiavam via de consequência, a ordem religiosa, política, 

social e ideológica estabelecida. Alguns padres, mais aguerridos a questões 

religiosas e em alguns casos, envolvidos com a política, promoviam a 

intolerância e incitavam o povo a demonstrá-la, pois preservar o capital 

religioso implicava em preservar o capital político e social também.  Partindo do 

contexto próximo para o contexto específico, em Torre de Pedra, não houve 

nenhuma demonstração de intolerância religiosa. A migração dos protestantes 

de Guareí, e o estabelecimento de uma Igreja em zona rural criaram condições 

diferenciadas para o desenvolvimento dessas igrejas. 

No entanto, a pesquisa revelou que não se pode atribuir tão somente ao 

fator religioso a mudança dos seus membros. Outros fatores também se 

fizeram presentes, como o fato da maioria dos membros da Igreja Presbiteriana 

de Guareí, organizada por Antonio Pedro de Cerqueira Leite em 1880 já serem 

residentes no local, o fato de terem migrado por razões econômicas, e o fato de 

mudarem a Igreja para acomodá-la a uma situação de mobilidade. As fontes 

pesquisadas e as pessoas ouvidas permitiram concluir que, de fato, ocorreu a 

mudança do local de culto, de Guareí para um de seus bairros, Torre de Pedra, 

e que, tais razões, não necessitam necessariamente ser excludentes, mas 

podem ser complementares.  Outro fato que, contrariando o pressuposto inicial 

tornou-se claro, foi o fato de existir, ainda que em menor número e disperso por 

alguns bairros, representantes da Igreja católica, e até mesmo, desde os 

tempos mais remotos, uma pequena capela na localidade. Permanece, porém, 

a realidade de que os protestantes, quando do início do povoamento do lugar 

eram em maior número, e que não houve resistências tais quais as enfrentadas 

em municípios vizinhos.  

Além disto, confirmou-se o fato das Igrejas Presbiterianas terem sido o 

núcleo constitutivo da formação da vila de Torre de Pedra. Junto ao templo 

presbiteriano, construído inicialmente num sítio de Domingos Jacob Hessel 

começaram surgir diversas casas, construídas em terreno adjacente ao templo, 

vendido conforme decisão dos lideres da Igreja, a pessoas crentes. A divisão 

ocorrida em 1903, que deu origem a Igreja Presbiteriana Independente, e que 

levou, no mesmo ano a criação de uma congregação e em 1904 a criação de 
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uma Igreja Presbiteriana Independente em Torre de Pedra, deslocou o 

povoamento para cerca de três quilômetros do primeiro templo presbiteriano. A 

construção do templo presbiteriano independente em 1906 é considerada, 

assim, como o marco da fundação do povoado. Em 1923 a Igreja Presbiteriana, 

até então sediada no sítio de Domingos Jacob Hessel, se transferiu para a Vila, 

e ao redor de ambas, se consolidou o povoado.  

Para responder a terceira pergunta - Em condições diferenciadas e 

singulares, quais as influências que podem ser observadas e ainda são 

observáveis nesse lugar? – analisou-se primeiramente o contexto rural e 

caipira em que ambas as igrejas surgiram. Tomando como paradigma a 

descrição que Antonio Cândido fez em seu livro, Parceiros do Rio Bonito, 

observou-se que os hábitos, costumes, formas de sociabilidade e atividades 

lúdicas, em tudo os definem como caipiras. A despeito da descrição pejorativa 

presente em Sait-Hilaire e Monteiro Lobato, a sua caracterização como caipira, 

resgatada por Oliveira Viana, Cornélio Pires e Antonio Candido o colocam 

como portador de qualidades, tais como fidelidade a palavra dada, a probidade, 

a respeitabilidade e a independência moral, expansivos, alegres, folgazões, 

francos e de rara inteligência.  

Embora se reconheça o perigo do estabelecimento de uma tipologia 

ideal, é nesse contexto rural e caipira que encontramos o protestantismo sendo 

anunciado e recebido em Torre de Pedra. As condições são diferenciadas e 

singulares, embora não únicas no Brasil. Há outros casos de cidades surgidas 

ao redor de igrejas protestantes, cuja análise e comparação não permite o 

escopo desse trabalho. Contudo, em Torre de Pedra, observou-se que tal 

singularidade se fez sentir em processos, primeiramente de acomodação, e ao 

depois distanciamento da cultura rural caipira . 

Os processos de acomodação se deram em alguns aspectos 

específicos. O primeiro deles é a familiaridade com o sagrado, que leva os 

crentes a desejarem residir perto da Igreja, fato observado quando da 

construção do primeiro templo, no bairro do fazendeiro Domingos Jacob Hessel 

e quando da construção, em 1906 do templo da Igreja Presbiteriana 

Independente. As casas que vão surgindo ao redor das Igrejas se constituem 
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em núcleo de formação de um pequeno povoado, transformado posteriormente 

em vila, distrito e município. O segundo, é a manutenção do significado mágico 

religioso, perceptível em certos hábitos, certamente muito comuns no universo 

rural e caipira, mas pouco usuais nas doutrinas protestantes. Assim, vemos a 

prática da oração “nos quatro cantos da propriedade” para evitar que 

gafanhotos devastassem a plantação, o uso de ervas medicinais e o exercício 

de uma espécie de medicina empírica. O terceiro é presença do sobrenatural, 

não sendo incomuns os relatos de visões de anjos e de assombrações, por 

partes de crentes, que atribuem a essas manifestações funções disciplinares, 

àqueles que fogem as regras estabelecidas.  Um quarto aspecto é a 

manutenção do caráter lúdico, transmutado em festividades religiosas, 

comemorativas de datas e de ocasiões especiais, onde os fiéis se congregam e 

celebram festivamente a reunião da família, em alguns casos natural, noutros 

espiritual. 

Os processos de distanciamento em virtude da superioridade numérica e 

da hegemonia das igrejas protestantes e especificamente presbiterianas em 

Torre de Pedra, foram percebidos através da análise documental e da 

observação empírica nas seguintes  práticas: Existência de um rigor formal por 

parte dos protestantes em seus compromissos assumidos que se expressava 

na observância do descanso no dia do Senhor, ou Domingo; na valorização da 

palavra empenhada, que tinha peso contratual; separação do mundo e de suas 

festas consideradas mundanas e na obediência a lei de Deus, mormente nos 

aspectos morais e éticos. A transgressão desses princípios demandava ação 

corretiva do Conselho da Igreja, que admoestava, afastava por tempo 

determinado e, em casos mais graves, excluía da igreja os faltosos 

contumazes. Além disso, essa distanciamento se expressava no uso de um 

vestuário diferenciado, especialmente para entrar na Igreja, considerada a casa 

de Deus. Nela não entravam com roupas comuns, senão as dominicais; não 

entravam com chapéu, com os pés descalços e portando armas, pois “Deus 

estava em seu santo templo”. A linguagem, em virtude da familiaridade com a 

Bíblia, considerada pelos protestantes presbiterianos como a única regra de fé 

e prática, sofreu influências, tendo algumas palavras um valor sacralizado e 

outras, valor tornado profano. Os distanciamentos foram observados em Torre 
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de Pedra politicamente, onde diversos presbiterianos exerceram cargos 

políticos, enquanto nomeados por governos ditatoriais e até mesmo eleitos por 

voto direto. 

Economicamente, é certo que diversos crentes demonstraram 

engenhosidade, valendo-se de recursos naturais para desenvolver a pecuária e 

a agricultura, muito embora seja difícil determinar até que ponto essa 

engenhosidade foi afetada pelo fator religioso. 

Finalmente, ao se constituir um campo religioso privilegiado, essa 

localidade se mostrou um microcosmo do campo religioso brasileiro no século 

XIX. As igrejas foram sofrendo contestações e iniciativas que objetivavam 

reformas. Isso pode ser visto no surgimento da Igreja Presbiteriana 

Independente e diversas outras Igrejas que surgiram e continuam surgindo em 

Torre de Pedra. 
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ANEXO I 

TORRE DE PEDRA E CIDADES LIMÍTROFES 

 

Fonte: IBGE. 
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ANEXO II. 

 

IGREJA PRESBITERIANA CONSTRUÍDA NO SÍTIO DO SENHOR 

DOMINGOS JACOB HESSEL. 

 

 

 

 

 

Templo inaugurado em 1894 
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ANEXO III 

 

COPIA DE ATA DA MESA ADMINISTRATIVA DA IGREJA PRESBITERIANA 

DE GUAREÍ EM TORRE DE PEDRA 
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ANEXO IV 

Poesia: Dia de Ano – autoria: Elias Jacob Hessel 

Boa noite minha gente, mais uma vez neste ano eu quero saudar 
Mais um ano está findando, mais um ano vai chegar. 
Quando chegar meia noite, o relógio então marcar, 
Somente tirando um zero, mais o número um colocar. 
Dois mil e onze está prestes a mandar. 
365 dias faz um ano, 30 dias faz um mês, 
Eu fico sempre recordando, tudo quanto Deus me fez. 
Eu quero agradecer por este ano que findou, 
Até pelos problemas, eu agradeço meu Senhor, 
Porque em todos os problemas eu tive vitória, 
Não sendo eu merecedor. 
 
Quando alembro de certo mês, meu corpo sente até arrepio 
Isto eu estou falando a respeito do mês de Abril, 
O homem então morrendo porque queria ver o Brasil independente, 
Joaquim José da Silva Xavier, seu querido Tiradentes. 
Dia 13 de Maio, me encho de tanta emoção, 
Parece que eu vejo princesa Isabel, proclamando a liberdade 
Para toda a escravidão. 
Dia 07 de Setembro, também não deixo passar em vão, 
Pedro I com sua espada na mão, gritou que havia  
Morte ou liberdade para a nação. 
Mas no dia 15 de novembro que veio a proclamação. 
 
Todo mês para mim, tem muita significação, 
Mas nenhum é como esse, que guardo no meu coração. 
Quando Jesus veio ao mundo, para nos dar a salvação. 
Eu não posso afirmar se foi julho, agosto, setembro, 
Mas o mundo todo festeja, 25 de dezembro. 
Entra com nós meu Jesus, neste ano que vai iniciar, 
Guia todos os nossos passos, por onde quer que nós andar. 
Três coisas eu vou pedir, as três já me satisfaz: 
Dá-me um pouco de saúde, muito amor e muita paz. 
No mundo não desejo tanto, porque nada vou levar. 
Senhor sabe que sou pobrezinho, Senhor conhece meu lar. 
Mas o que tenho felicidade, isso até posso provar, 
Se eu chegar a ficar bem velhinho, sem mais poder trabalhar. 
Filho, amigo, tudo enfim me abandonar, 
Isso também pouco importa, pois aqui não é meu lar. 
Eu já tenho até uma casinha de abrigo onde possa me abrigar. 
Mas quando terminar minha vida, essa vida aqui findar. 
Meu Jesus me leva contigo, pois ali desejo um lar. 
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ANEXO V 

 

FOTOGRAFIA DO TEMPLO PRESBITERIANO 

 

Inauguração do templo presbiteriano na Vila de Torre de Pedra, 1923 
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ANEXO VI 

 

VISÃO DO TEMPLO E DA LATERAL DA CASA PASTORAL DA IGREJA 

PRESBITERIANA DO BRASIL, EM 2009. 
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ANEXO VII 

 

PARTE DOS MEMBROS DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM 

TORRE DE PEDRA – ANO DE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 


