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RESUMO 
 
A presente dissertação analisa a implantação do protestantismo na capital paulista, 
através de um de seus ramos o presbiterianismo. O estudo tem como foco central o 
estabelecimento da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, onde através da 
pesquisa bibliográfica e documental, enfoca-se o presbiterianismo e sua atuação na 
cidade de São Paulo. O protestantismo estabelece-se no Brasil de forma ainda 
incipiente no final do século dezenove através dos primeiros missionários que aqui 
chegaram com o propósito de estabelecerem suas diversas ramificações geradas 
pelo movimento reformador do século dezesseis. Um conjunto de fatores 
econômicos, sociais e judiciais facilitou muito para que a mensagem evangélica 
protestante encontrasse boa aceitação entre os brasileiros, principalmente entre a 
elite liberal advinda do regime republicano. Na virada para o século vinte a Cidade 
de São Paulo assume um papel predominante na condução do desenvolvimento e 
diretrizes políticas do país e o protestantismo com sua mensagem progressista sobe 
nesta locomotiva e aproveita de forma positiva as oportunidades que lhe são 
disponibilizadas e estabelece comunidades fortes na capital e aos arredores. Mas o 
presbiterianismo compartilha do mesmo sintoma divisionista de seus pares 
reformados e logo experimenta suas primeiras cisões internas. Em 1903 ocorre a 
primeira grande divisão, dando origem a duas denominações: a Igreja Presbiteriana 
do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Poucos anos depois, esta segunda 
denominação experimenta duas divisões simultâneas: a Igreja Presbiteriana 
Conservadora e a Igreja Cristã de São Paulo (1942). A Igreja Presbiteriana Jardim 
das Oliveiras também é resultado de um processo divisório na história eclesiástica 
da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. No transcorre desta pesquisa há um 
esforço para expor as razões e motivações que contribuíram para a formação de 
mais uma igreja presbiteriana no centro da cidade e seus esforços para se 
estabelecer. Destaca-se a pessoa carismática do Rev. José Borges dos Santos Jr. 
que iniciou, conduziu e concluiu este processo separatista.  
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Protestantismo, Presbiterianos, Ruptura, Conservador, Liberal, 
Progressista, Rev. José Borges dos Santos Jr., Igreja Presbiteriana Jardim das 
Oliveiras. 
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ABSTRACT 

 
This dissertation examines the deployment of Protestantism in the state capital, 

through one of its branches Presbyterianism. The study focuses on the establishment 

of the Central Presbyterian Church Garden of Olives, where through the literature 

and documentary focuses in Presbyterianism and its operations in the city of São 

Paulo. Protestantism is established in Brazil so incipient in the late nineteenth 

century through the early missionaries who came here with the purpose of 

establishing its various ramifications generated by the reform movement of the 

sixteenth century. A set of economic, social and judicial greatly facilitated the 

Protestant Gospel message found good acceptance among Brazilians, mainly arising 

between the liberal elite of the republican regime. At the turn of the twentieth century 

the City of St. Paul plays a predominant role in driving the development guidelines 

and policies of the country and Protestantism with its progressive message rises this 

locomotive and enjoy a positive opportunities that are available and establish strong 

communities in the capital and surroundings. But Presbyterianism shares the same 

divisive symptom of his peers retired and soon experienced its first internal divisions. 

In 1903 occurs the first major division, resulting in two denominations: the 

Presbyterian Church of Brazil and the Independent Presbyterian Church. A few years 

later, this second term simultaneous experiences two divisions: the Conservative 

Presbyterian Church and the Christian Church of St. Paul (1942). The Presbyterian 

Church Garden of Olives is also the result of a process dividing the ecclesiastical 

history of the United Presbyterian Church of Sao Paulo. In this research takes place 

there is an effort to explain the reasons and motivations that contributed most to the 

formation of a Presbyterian church in the city center and its efforts to establish itself. 

We highlight the charismatic person of Rev. Joseph Borges dos Santos Jr. who 

initiated, conducted and concluded this process separatist. 

  

KEYWORDS: Protestants, Presbyterians, Break, Rev. José Borges dos Santos Jr., 

Presbyterian Church Garden of Olives. 
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INTRODUÇÃO 
"Tudo tem uma história".   

 

J.B.S. Haldane 
 

 

 Quando nos propomos a falar de Protestantismo1 no Brasil é impossível não 

pensarmos na cidade de São Paulo. Ainda que Simonton tenha desembarcado no 

Rio de Janeiro e ali tenha empreendido seus primeiros e profícuos esforços na 

implantação da mensagem evangélica protestante, conforme proposta por um de 

seus diversos ramos o Presbiterianismo, é na cidade e estado de São Paulo que 

esta mensagem vai expandir de forma mais acentuada, tornando possível o 

estabelecimento de uma forte e crescente denominação protestante no país.  

 O recorte histórico que fazemos neste trabalho, início da década de 60, torna-

se relevante, pois o estabelecimento da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras 

(IPJO), ocorre em um dos momentos mais tensos da história brasileira e da própria 

Igreja Presbiteriana do Brasil.2 

 Ainda que seja a análise de um caso específico, de uma igreja e de um ramo 

do protestantismo, teremos a oportunidade de fazermos uma revisão histórica da 

implantação e desenvolvimento do protestantismo brasileiro, mais especificamente 

da cidade de São Paulo, nos conduzindo a uma avaliação e uma autocrítica da 

própria herança protestante e, por conseguinte, a um enriquecimento profundo da 

vivência da fé evangélico-protestante. 
                                                           
1 Em termos amplos conforme Dunstan, o protestantismo é um dos três ramos do cristianismo, ao 
lado do catolicismo romano e das igrejas orientais ou ortodoxas (1980, p. 7). Mas para delinearmos 
melhor o seu significado nesta pesquisa utilizaremos a proposta de Mendonça: “Protestantes seriam 
aquelas igrejas originadas da Reforma ou que, embora surgidas posteriormente, guardam os 
princípios gerais do movimento. Estas igrejas compõem a grande família da Reforma: luteranas, 
presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas. Estas últimas, as batistas, também resistem 
ao conceito de protestantes por razões de ordem histórica, embora mantenham os princípios da 
Reforma. Creio não ser, por isso, necessário criar para elas uma categoria à parte. São integrantes 
do protestantismo chamado tradicional ou histórico, tanto sob o ponto de vista teológico como 
eclesiológico. Estes cinco ramos ou famílias da Reforma multiplicam-se em numerosos sub-ramos, 
recebendo os mais diferentes nomes, mas que, ao guardar os princípios fundantes, podem ser 
incluídos no universo do protestantismo propriamente dito. (2012, p. 73) 
2 É muito interessante a periodização do protestantismo brasileiro feita por Mendonça: Propomos a 
seguinte periodização: de 1824 a 1916, período de implantação do protestantismo no Brasil; de 1916 
a 1952, desenvolvimento do projeto de cooperação ou pan-protestantismo e a chegada de ‘um bando 
de teologias novas’; de 1952 a 1962, crise política e religiosa, ensaio de politização do protestantismo 
e impacto do pentecostalismo; de 1962 a 1983, período de repressão no interior do protestantismo, 
da revolução neopentecostal, fortalecimento do denominacionismo e o isolacionismo das igrejas. 
(2012, 76). Nosso recorte esta dentro dos dois últimos períodos. 
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 Como cientista da religião a análise critica com que este trabalho é elaborado 

não trás em si qualquer desejo de enaltecer ou de depreciar o legado protestante 

brasileiro, ao contrário, o esforço é resgatar um momento histórico que permite aos 

estudiosos da religião e mais particularmente aos protestantes brasileiros 

compreenderem, discernirem e acolherem por novos ângulos a própria experiência 

cristã atual. 

 No primeiro capítulo faço uma retrospectiva histórica do protestantismo 

brasileiro, explorando o contexto pré Simonton, pois neste momento histórico o 

Brasil experimenta uma profunda e continua metamorfose em todas suas esferas 

sociais, que influenciam diretamente na dinâmica religiosa do país e principalmente 

no que tange a implantação e desenvolvimento do protestantismo. Além dos 

esforços iniciais do próprio Simonton também destaco a chegada de seu cunhado 

Blackford e demais companheiros, que haverão de ser fundamentais no 

estabelecimento e expansão protestante na cidade de São Paulo.  

 No capítulo dois abalizo o papel e a importância do protestantismo na capital 

paulista, bem como seu desenvolvimento e seus percalços. Em poucos anos São 

Paulo se torna a capital do presbiterianismo brasileiro e o palco onde atuaram seus 

principais protagonistas que produziram seus acontecimentos mais marcantes quer 

positivamente como a expansão e demarcação de seu espaço na sociedade paulista 

e brasileira querem em seu aspecto negativo como o grande cisma em 1903 e seus 

contínuos desdobramentos. Destaco o nascimento da Primeira Igreja Presbiteriana na 

capital e posteriormente as fomentações e fragmentações que precocemente surgem 

e que acabaram fazendo surgir uma segunda igreja denominada de Igreja 

Presbiteriana Unida de São Paulo (IPUSP), e que por fim desemboca na primeira 

grande divisão do presbiterianismo brasileiro dando origem à Igreja Presbiteriana 

Independente (IPI). 

 Entrando no capítulo três da pesquisa faço um levantamento historiográfico 

da implantação da IPJO, explorando as motivações e propostas que possibilitaram a 

existência de mais uma Igreja Presbiteriana no centro da cidade de São Paulo. 

Utilizo para isso além da bibliografia relacionada ao tema, como também outras 

fontes como atas e boletins, resoluções conciliares, bem como jornais 

denominacionais e depoimentos de pessoas envolvidas, que hoje tem a 

possibilidade de amadurecidos e aclimatizados pelos anos passados do fato 
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histórico, fazer seus relatos e até mesmo suas análises daqueles acontecimentos e 

de seus posicionamentos. Faremos maior esforço em possibilitar  

 No quarto e último capítulo dedico um espaço amplo para a pessoa e 

ministério do Rev. Jose Borges dos Santos Jr, que se constitui na mola mestra da 

fundação da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras (IPJO) e que vai conduzi-la 

em sua primeira década onde se estabelece definitivamente como igreja coroando 

todo o esforço despendido com a inauguração do seu templo. Busquei nos 

Relatórios Pastorais do Rev. Borges, bem como em outras fontes informativas 

possíveis, esboçar com a maior clareza possível um perfil deste personagem 

histórico do presbiterianismo brasileiro, em suas múltiplas áreas de atuação dentro e 

fora do campo religioso, e que haverá de se materializar na formação desta nova 

Igreja Presbiteriana no coração da grande metrópole que é São Paulo.  

 Por fim, haveremos de responder às questões propostas que motivou e 

norteou todo nosso esforço na elaboração deste trabalho acadêmico, quais sejam: 

1. Quais foram as razões alegadas para se implantar mais uma IPB no centro da 

cidade de São Paulo? 

2. Em que contribuiu a implantação da IPJO para o desenvolvimento do 

protestantismo da cidade de São Paulo? 

3. Qual foi a influência do período político eclesiástico da IPB e do Brasil na 

implantação da IPJO? 

4. Qual o papel do Rev. José Borges dos Santos Jr. na história da IPJO e do 

presbiterianismo paulistano? 

5. Qual a contribuição e/ou influencia da IPJO para e na sociedade paulistana? 

Ainda no bojo desta introdução desejo expor brevemente a razão pela 

qual optamos por abordarmos este assunto. 

A muito tenho cultivado o desejo de pesquisar sobre este período histórico 

recente do protestantismo brasileiro, até então pouco explorado, das décadas 

de 50/60.  

A relevância deste trabalho acadêmico está justamente no fato de trazer à 

tona um acontecimento especifico da vivencia eclesiástica em um ramo do 

protestantismo brasileiro, que pouco ou quase nada tem sido referenciado, no que 

concerne ao protestantismo em geral, tendo em Mendonça uma importante exceção 

e Olivetti, no que se refere ao protestantismo paulista. 
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Assim sendo, dentro da proposta da Ciência da Religião, que é de abordar as 

questões religiosas por um viés científico, pesquisar as questões intrínsecas que 

motivaram a implantação de mais uma comunidade presbiteriana, onde já havia 

outras comunidades estabelecidas, é perfeitamente adequado e necessário. 

Deste modo, esta pesquisa haverá de trazer uma contribuição para o grande esforço 

que se faz no Brasil desde a década de 70 do século XX, por meio de seus centros 

acadêmicos, de se fazer uma abordagem despida de apologética e eufemismo, no 

que concerne ao campo religioso brasileiro, reforçando importância dos estudos 

sobre religião e a sua relação com a cultura e sociedade contemporânea. 

Complementando esta introdução indico os formuladores teóricos que 

embasam esta pesquisa. Seguindo a trilha aberta por Mendonça (1990) e tantos 

outros pesquisadores da religião utilizamos a análise de grupos religiosos conforme 

desenvolvido por Troeltsch (1956), que amplia o conceito weberiana de contraste 

entre igreja e seita (WEBER, 1982).  

Dentro desta clássica tipologia dois grandes modelos organizacionais se 

opõem: a igreja se caracteriza, entre outras coisas, por sua superioridade numérica, 

abrangência que em geral coincide com um território e/ou etnia e por alguma forma 

de adesão presumida pelo nascimento; as seitas, por sua vez, se caracterizam por 

ser uma parte (secta) de/ou em relação a um grupo religioso maior, por uma 

abrangência restrita em termos territoriais ou étnicos e por uma adesão voluntária. 

Ainda neste contexto faremos uso do conceito de “denominação” que Richard 

Niebuhr (1992) interpola entre os dois acima mencionados, em decorrência do 

sentido pejorativo de seita que efetivamente é usada pelos grupos evangélicos para 

identificar os seus dissidentes. Para ele a denominação e/ou seita se distingue da 

igreja, pois não tem a pretensão de abarcar todos os cristãos de uma determinada 

região, uma vez que a relação dos fiéis define-se a partir de uma adesão voluntária 

e por outro lado, difere da seita, no sentido sociológico, pois não tem a pretensão de 

ser a única expressão verdadeira da igreja invisível, ainda que, de forma geral, 

pense ser a melhor expressão da verdadeira igreja visível. Pela perspectiva 

institucional a denominação é mais tolerante com as diferenças, porém carregam em 

si o ranço de seita, conforme Weber, e na medida em que seus adeptos não se 

ajustem aos elementos da tradição que a caracterizam, seja nos aspectos 

teológicos, eclesiásticos ou morais, há um processo de exclusão dos diferentes.  
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Apesar do intenso debate em relação à validade dessas categorias para 

analisar os fenômenos religiosos contemporaneamente, as implicações dessa 

discussão extrapolariam os limites desse trabalho. Entende-se que a relevância dos 

tipos ideais está no fato de proporcionarem marcos racional em termos descritivos 

ou explicativos. 

  Ainda relacionado a obra do teórico alemão Troeltch destaca-se sua proposta 

de que a relação do protestantismo com a modernidade passa necessariamente 

pelo desenvolvimento do individuo em detrimento da comunidade. Mendonça 

(Mendonça; Velasques, 1990) concorda com esta proposta, pois entende que a raiz 

de todas estas ações separatista, em nosso caso o surgimento de uma nova igreja, 

esta nesta preeminência do individuo, já presente nos primórdios da Reforma alemã, 

mas potencializada na Reforma inglesa por meio dos radicais “dissinters” ingleses e 

que permeou permanentemente todo o protestantismo posterior. Dreher compartilha 

desta premissa em relação ao protestantismo que foi transplantado para o Brasil, 

que têm como aspecto central uma relação tipo Eu-Deus, que produzirá uma ética 

individualista altamente excludente ao ambiente cultural majoritário, onde os valores 

do individualismo moderno são incorporados e valorizados (DREHER, 1999; 

KLEIN), o que será demonstrado no transcorrer da nossa pesquisa. 

Também faremos uso do conceito de micro-história que trás uma proposta 

interdisciplinar, pois suas referências teóricas são diversificadas e, em certo sentido 

eclético. O que este método propõe “é uma redução na escala de observação do 

historiador com o intuito de se perceber aspectos que, de outro modo, passariam 

despercebidos” (BARROS, 2007, p.169 Apud LEITE, Francisco Benedito, 2011).  

Entre 1981 e 1988 surgiu uma coleção, na Itália, organizada pelos historiadores 

Carlo Ginzburg e Giovanni Levi e intitulada de “Microstorie”. A coleção fez muito 

sucesso apresentando sua forma inovadora de se abordar o objeto de pesquisa e 

passou a influenciar historiadores em várias partes do mundo com as novas 

metodologias. Um exemplo deste método é a obra de Ginzburg “O Queijo e os 

Vermes”. 

A micro-história é um olhar, uma busca diferenciada, enxergando as sombras 

da história e da compreensão histórica através de algo, algum elemento ou evento, 

que numa visão tradicionalista seria deixado de lado, pelo seu caráter singular, 

discreto ou mesmo escondido por muitas razões. Como destaca Levi ao falar do 
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fator unificador da pesquisa micro-histórica: “O principio unificador de cada pesquisa 

micro-histórica é a crença em que a observação microscópica revelará fatores 

previamente não observados” (1992, p.139). 

Este método se constitui em um instrumento valioso para o estudo e 

compreensão das questões relacionadas com a religião, uma vez que torna possível 

obtermos um olhar mais amplo, apurado, a partir de um documento, um evento ou 

uma pessoa.  

Ainda, a micro-história é um reflexo de o novo agir e pensar pós-moderno, 

onde apesar da globalização produzida pela expansão tecnológica e os meios de 

comunicação, o nosso dia-a-dia torna-se cada vez mais micro, já que cada vez mais 

se especifica aquilo a ser conhecido. A pós-modernidade, é o mundo do diminuto, e 

esse pensar e agir em relação ao mundo, abrange e afeta todas as áreas do saber e 

do agir humano. 

Assim sendo, ao estudarmos o caso especifico da implantação da IPJO, 

fazendo uso desta instrumentalidade teórica, o que estará interessado não é a 

surgimento em si, mas os aspectos que poderá ser percebido através do exame 

micro localizado deste acontecimento histórico e a partir da qual podemos elaborar 

um ensaio de possibilidades de resgate das informações e valores com os quais os 

eventos maiores foram construídos. 

 

Revisão de Bibliografia  

Podemos facilmente perceber a enorme lacuna existente no que concerne a 

uma historiografia protestante no Brasil. Há pouco tempo começou-se a escrever de 

forma acadêmica e com maior grau de isenção os temas relacionados às 

denominações protestantes, como tão bem coloca Mendonça em sua importante 

palestra proferida no I Encontro de Historiadores em 2004, da Associação Brasileira 

de Instituições Educacionais Evangélicas (ABIEE), que entre coisas trata sobre a 

historiografia protestante brasileira e onde ele elenca os três tipos de obstáculo que 

limitam este tipo de historiografia (p. 03) 3. 

                                                           
3 O artigo de Watanabe sobre a historiografia protestante tendo como foco o presbiterianismo oferece 
subsídios para se aprofundar nesta questão (REVISTA REVER, número 1 - Ano 5 – 2005) 
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Todos os pesquisadores da religião são unanimes em afirmarem que o inicio 

dos anos 1970 é o grande marco da produção no Brasil dos estudos acadêmicos 

sobre o protestantismo nacional.  

Ainda que haja diversos textos produzidos em períodos anteriores, estas 

obras possuíam um ranço eclesiástico, uma vez que seu alvo primário eram as 

próprias denominações, que as financiavam, e a defesa de suas respectivas 

posições históricas e teológicas. Outra característica desta literatura era enaltecer o 

esforço dos “heróis da fé”, ou seja, aqueles líderes ou pioneiros que implantaram 

trabalhos denominacionais em determinado lugar ou região.  

Nas palavras de Júlio Andrade Ferreira, historiador oficial da IPB, a 

historiografia protestante brasileira ainda que a partir de 1950 fosse 

quantitativamente crescente, no que tangia a qualidade tornava-se angustiante para 

os que pretendiam um estudo mais acadêmico, pois segundo ele “a um simples 

exame se apercebem do caráter apologético e pouco cientifico, pueril às vezes, da 

maior parte dessa imensa produção literária” (1959, v.1, p. 35). 

Isto não significa que esta abundante e diversificada produção 

denominacional (biografia, anais, epopeias, crônicas, historiografia) seja inócua e 

sem valor histórico, ao contrário, em todas elas encontram-se registro de fatos 

preciosos e indispensáveis à construção histórica, mas que em si mesmas não são 

capazes de produzirem uma autocompreensão do protestantismo brasileiro.  

Uma mudança por parte da academia em relação ao protestantismo brasileiro 

começa a ocorrer na medida em que o pentecostalismo expande-se 

geometricamente em todo território brasileiro, principalmente os chamados da 

“segunda onda” (Freston, 1995, p. 120).4 

Outros dois aspectos importantes são o alinhamento das denominações 

evangélicas ao regime militar e a opção dos chamados progressistas ou liberais 

protestantes em se aproximarem e associarem aos movimentos católicos da libertação.  

Ao menos uma razão que contribuiu para esta pobreza acadêmica dos 

estudos do protestantismo brasileiro antes de 1970 é o fato de quase inexistirem 

centros de pós-graduação no país até o começo dos anos 1980. Na medida em que 

estes polos foram se multiplicando no Brasil corroborando com os fatos acima 

                                                           
4 Ele divide a história pentecostal em três períodos ou “ondas” [i.e., waves] e outros estudiosos 
também seguiram sua terminologia e demarcações de tempo (ex., Mariano, 2005, p. 28-32; Kramer, 
2005, p. 97; Oro & Semán, 2001, p. 182). 
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mencionados, a produção acadêmica tomou um novo e continuo impulso, como tão 

bem identifica Capellari em sua importante pesquisa sobre o desenvolvimento das 

religiões não Católicas no país e mais particularmente sobre a produção literária 

acadêmica referente a elas: 
A relação entre o crescimento do número de adeptos e o 

repertório simbólico de tais religiões vai chamar a atenção da 

comunidade científica justamente nos anos setenta, ou seja, 

quando se estruturam, nas universidades, os programas de 

pós-graduação. (2001, p. 170). 

Ainda que o tema específico deste trabalho não seja encontrado, a não serem 

em raras exceções, assim mesmo como referência, as obras abaixo indicadas 

tornam-se indispensáveis para a produção e embasamento desta pesquisa 

acadêmica, bem como as contidas nas referencias bibliográfica. 

A obra clássica de Leonard, O protestantismo brasileiro, estudo de 

eclesiologia e historia social (1963) é indispensável para se analisar o 

desenvolvimento do protestantismo no país, pois se constitui na primeira visão mais 

acadêmica dos acontecimentos históricos protestantes brasileiros. O subtítulo revela 

o escopo e a orientação do autor, onde ele procura relacionar o crescimento do 

protestantismo no Brasil com diversos fenômenos sociológicos brasileiros e desta 

forma caracterizar algumas das funções sociais do protestantismo e de suas 

variadas modalidades. 

Em seu trabalho Fermento religioso nas massas do Brasil (1967), William 

Read, que trabalhou no Brasil pela Missão Presbiteriana do Brasil Central desde 

1952, levanta reflexões valiosas em torno do problema da expansão das 

denominações protestantes no Brasil, oferecendo alguns dados estatísticos 

importantes e transcrevendo documentos primários de grande importância.  

Uma obra indispensável para compreensão da inserção do protestantismo no 

Brasil e as implicações sociais deste fato é a de VIEIRA, O Protestantismo, a 

maçonaria e a questão religiosa no Brasil (1980), uma das primeiras obras a ser 

produzida no centro universitário brasileiro. 

Na obra Protestantismo e repressão (1979) de Rubens Alves encontramos a 

ressonância da voz daqueles que vivenciaram os desafios de serem minorias dentro 

de uma denominação fortemente arraigada em uma organização eclesiástica 

dogmatizadora. Assim como o livro Inquisição sem fogueiras (1982) de João Dias de 
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Araujo, que reporta pelo mesmo prisma este período histórico conturbado do 

presbiterianismo brasileiro. 

Nas obras de cunho acadêmico de RIBEIRO, mais particularmente A Igreja 

Presbiteriana do Brasil - da autonomia ao cisma (1987), temos o contraponto às 

obras de víeis mais critico, pois ele expressa uma perspectiva histórica institucional. 

MENDONÇA em seu trabalho O celeste porvir – a inserção do protestantismo no 

Brasil (1984) é o clássico escrito por um brasileiro onde analisa a forma como o 

protestantismo se instala no país e suas dificuldades em se desenvolver. 

É indispensável também a obra Introdução ao protestantismo no Brasil (2002) 

de MENDONÇA E VELASQUEZ, onde aprofundam as questões anteriormente 

abordadas em obra referida. 

O Rev. Olivetti faz um histórico da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo 

(2000), quando do seu Centenário, onde resgata informações primárias importantes 

para o desenvolvimento desta pesquisa, apesar de ser um trabalho eclesiástico e 

não acadêmico.  

A obra Pensamento social e político no protestantismo brasileiro de SOUZA 

(2005) fornece um pano de fundo sobre as divergências existentes no 

protestantismo brasileiro quanto ao papel e a participação mais efetiva da igreja na 

dinâmica social e política do país. 

Na obra de LIMA (2005) Protestante em confronto – conservador e liberais na 

época de Vargas (1930-1945), temos a descrição do perfil destas duas alas sempre 

presente no seio das igrejas protestantes, e aqui particularmente a Igreja 

Presbiteriana, e que em muitos momentos tornou-se motivo de rupturas em sua 

trajetória histórica. 

A obra organizada por LEONEL, Novas perspectivas sobre o protestantismo 

brasileiro (2010) é um esforço em analisar o desenvolvimento histórico protestante 

no Brasil em várias de suas facetas e peculiaridades. Nesta obra percebe-se que as 

novas configurações do protestantismo brasileiro refletem não apenas resultados 

teológicos, mas processos sociais complexos revelados pelas ações de suas 

lideranças. O protestantismo brasileiro não pode ser visto como um conjunto 

estanque de práticas e crenças de igrejas, mas como um corpo doutrinário, 

ritualístico e histórico que se reconstrói e se repõe pela ação cotidiana de seus 

membros. 
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 O excelente artigo produzido pela Profª de História da UFBA Elizete da Silva, 

Protestantismo e questões sociais (1996), onde ela aborda como os diversos ramos 

do protestantismo brasileiro se posicionaram em relação aos problemas sociais 

circundantes e como eles construíram suas representações em relação aos seus 

membros e aos não membros. 

 A dissertação de Garcez, Origem da Igreja Cristã de São Paulo e a 

contribuição de alguns de seus membros para a formação da FFLCH/USP. - Uma 

expressão da Liberdade Religiosa (2007), nos proporciona uma analise mais 

especifica e profunda de uma ruptura dentro do presbiterianismo brasileiro. Assim 

como a pesquisa simultânea realizada por Costa, A Igreja Presbiteriana 

Conservadora do Brasil – uma questão doutrinaria (2007), que se reporta à mesma 

temática de cisão no campo religioso do protestantismo nacional. 

 Algumas pesquisas acadêmicas mais recentes têm abordado as questões dos 

conflitos eclesiásticos internos que ocorreram dentro presbiterianismo no período 

recortado proposto nesta dissertação. Um deles é A Era do trovão: poder e 

repressão na Igreja Presbiteriana do Brasil no período da ditadura militar (1966-

1978) de Paixão Junior (2000), em que se centraliza no período em que o Rev. 

Boanerges Ribeiro assumiu a presidência do Supremo Concílio da Igreja 

Presbiteriana do Brasil e as consequências de suas três gestões para a vida desta 

denominação protestante. 

 Outra pesquisa importante deste contexto conflitante do presbiterianismo é a 

tese de doutorado de Paixão Junior, Poder e memória: o autoritarismo na Igreja 

Presbiteriana do Brasil no período da Ditadura Militar (2008), onde aprofunda com 

propriedade esta temática recente do presbiterianismo brasileiro. 

Além destes autores será constituído como fonte primária da pesquisa as 

Atas do Conselho da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, no período de sua 

ruptura com a IPB; as Atas do Presbitério da IPB e dos Concílios Superiores que 

tratam da questão da cisão da IPJO. Ainda os jornais oficiais tanto do movimento 

provocador da ruptura como o da IPB do período histórico em que se tratou do tema 

pesquisado, bem como o Estatuto da IPJO, seus boletins informativos, manuais 

internos de cultos e sociedades internas.  

Por fim serão incluídos também depoimentos de personagens da IPJO quanto 

da IPB que participaram presencialmente dos eventos referentes ao período 

histórico.  
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1. HISTÓRIA DA INSERÇÃO DO PRESBITERIANISMO NO BRASIL 

 
O Presbiterianismo estabelece-se no Brasil eclesiasticamente, após alguns 

esforços pessoais, em 1859 com a chegada do missionário americano Ashbel Green 

Simonton dando origem a Igreja Presbiteriana do Brasil.  

Nos cinquenta anos que antecedem a chegada de Simonton, principalmente 

nos dez últimos, o Brasil experimenta uma profunda e continua metamorfose em 

todas suas esferas sociais, que haverão de transformar e alterar definitivamente sua 

trajetória histórica e principalmente no que concerne à religião. Podemos dizer que 

estes anos se constituíram em um período de maturação, para a inserção definitiva 

do protestantismo presbiteriano na história e na vida dos brasileiros, que perdura até 

os dias atuais, com todas suas implicações nas mais distintas esferas sociais. 

 

1.1 – O Brasil na Chegada de Simonton 
 Quando Simonton chega ao Brasil o protestantismo já se fazia presente no 

contexto social e na mentalidade de grande parte dos brasileiros. Afora as duas 

frustradas e distantes tentativas de um protestantismo invasor pelos Franceses e 

depois pelos Holandeses, que não são relevantes para este trabalho, mas que 

possuem uma ampla bibliografia a ser consultada (MATOS, 2008, pp. 84-93; 

LESSA, 1938, p. 11ss.; SCHALKWIJK, Frans Leonard, 2004, obra clássica sobre a 

invasão holandesa). 

 
1.1.1 - As Primeiras Aberturas ao Protestantismo 
 Desde 1808 com a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, debaixo 

da proteção inglesa, e a simultânea abertura dos portos brasileiros aos países 

amigos, o país se abriria definitivamente para outras nacionalidades e 

evidentemente suas respectivas religiões. 

 O “Tratado de Comércio e Navegação” (1810) em seu Artigo XII (REILY, 

1993, pp. 40-41), firmado por Dom João VI com a Inglaterra, vai permitir a prática 

religiosa anglicana possibilitando assim, de maneira inédita, que pregações 

protestantes sejam feitas legalmente no país, ainda que restrita aos estrangeiros. 

 Em 1818 imigrantes alemães se instalaram na cidade de Friburgo, no Rio de 

Janeiro, e posteriormente expandiram pela região sul do país (RIBEIRO, 1973 capto 
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4; DREHER, 1984, p. 38s.; WITT, 1996). Em decorrência direta desta opção pela 

imigração europeia, de cunho protestante, em detrimento de outras populações, de 

origem católica, em 1824 a primeira Constituição Brasileira é promulgada e insere 

em seu Artigo 5°: 
A Religião Católica Romana continuará a ser a Religião do 

Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu 

culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, 

sem forma alguma exterior de templo. 

 

1.1.2 As Sociedades Bíblicas e a Colportagem 
As Sociedades Bíblicas, tanto a Britânica quanto a Americana5 - começam a 

enviar seus “agentes” e “colporteurs”6 que viajam milhares de quilômetros por todo o 

Brasil distribuindo Bíblias, bem como outros panfletos contendo a mensagem 

evangélica protestante. Como afirma Matos: “As primeiras organizações protestantes 

que direcionaram os seus esforços para suprir as necessidades espirituais dos 

brasileiros não foram as igrejas, mas as sociedades bíblicas”. (2008, p. 101). 7 

A expansão extremamente rápida e profícua do protestantismo no Brasil é 

devedora em alto grau às atividades continua da denominada colportagem, que foi 

exercida inicialmente pelos primeiros missionários8 e posteriormente por centenas 

de leigos brasileiros que percorreram todo o país, saindo dos grandes centros 

urbanos e chegando aos lugares mais distantes e às vilas mais acanhadas, 
                                                           
5 A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi fundada em 1804 e a Sociedade Bíblica Americana 
em 1816. A Britânica e Estrangeira enviou diversos representantes que percorreram não só o Brasil, 
mas toda a América Latina e a Sociedade Americana enviaram missionários que passaram a residir 
no Brasil. 
6 Ao menos no Brasil criou-se uma distinção técnica entre “agente” e “colporteurs e/ou colportor”. O 
primeiro tinha nível superior e era o representante nacional da instituição; o segundo  se caracterizou 
como o distribuidor e vendedor ambulante de impressos protestante e geralmente tinha formação 
escolar primária. (Rocha, s/d, vol. 1, p. 199). 
7 As sociedades bíblicas eram entidades mundiais que tinham como finalidade a divulgação integral 
ou parcial da Bíblia na língua vernácula de cada povo. Antes mesmo de estabelecerem agências no 
Brasil, iniciaram um trabalho de divulgação e propagação das idéias protestantes no país nas 
primeiras décadas do século XIX, expedindo Bíblias e Novos Testamentos através da embaixada 
inglesa, por portadores diretos, por comerciantes, pelos comandantes de navios que zarpavam dos 
Estados Unidos. Em 1842, a BFBS e a ABS se fundiram no Brasil e, seis anos mais tarde, foi 
organizada a Sociedade Bíblica do Brasil. (Reily, 1984, pp. 54, 59). 
8 Simonton nas anotações em seu diário entre 22 de outubro de 1860 a 14 de fevereiro de 1861 
menciona ao menos oito referências relacionadas à Bíblia. Registra a abertura de um depósito de 
Bíblias no Rio de Janeiro, a distribuição de Bíblias por meio de colportores de Campinas e Sorocaba 
e registra a ousada conversa que teve com dois padres na casa do major Paulino íris, em 
Itapetininga, SP, sobre este tema delicado para o pensamento católico da época, falando da 
necessidade de colocar a Bíblia nas mãos do povo, uma tradição muito forte dos protestantes desde 
a Reforma, no principio do século XVI. (RIZZO, 1962, p. 72-76). 
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oferecendo bíblias e comunicando a mensagem evangélica pela perspectiva 

protestante. Soares, que conta em detalhes o desenvolvimento desta atividade no 

Brasil, registra que o esforço incessante dos colportores tornou-se logo cedo motivo 

de preocupação por parte das lideranças católicas, conforme se percebe nas 

palavras do padre Agnelo Rossi ao fazer uma definição dos colportores:  
Tradução do vocábulo anglo-gálico colporteurs. São os 

propagandistas viajantes que, de povoação em povoação, de 

casa em casa, vão desenvolvendo uma propaganda 

ativíssima com a venda de Bíblias e opúsculos evangélicos, e 

com a distribuição de folhetos de propaganda. 

Ordinariamente, são homens peritos em convencer, com 

termos sonoros e lábia invulgar. Servem muitas vezes de 

meio utilíssimo para fundação de novos centros protestantes. 

Observadores perspicazes, eles sondam o terreno onde sua 

propaganda é mais ou menos eficaz e informam as seitas 

sobre as possibilidades dos locais percorridos.  (1939, pp. 

146-47, Apud SOARES, 1996, p.15 - Itálico meu). 

 Alguns destes primeiros observadores perspicazes estrangeiros escreveram 

suas reminiscências sobre o país e despertaram um crescente interesse por parte 

de seus concidadãos em relação ao Brasil. Um dos mais populares foi escrito por 

um missionário metodista americano Daniel P. Kidder – “Reminiscências de Viagens 

e Permanências no Brasil” (1972) que vai influenciar muito um pastor presbiteriano, 

James C. Fletcher, que atuara de forma efetiva no país por mais de dez anos e que 

atualizando as informações anteriormente editadas por Kidder, vai editar um novo 

livro com o título de “O Brasil e os Brasileiros” que terá sua primeira edição em inglês 

em 1857 e reedições atualizadas em 1866, 1867 e 1868, sendo que nas últimas 

edições foi inserido um capítulo especialmente voltado para os possíveis imigrantes 

sulistas do pós-guerra civil americana, tendo também algumas edições em 

português. (VIEIRA, 1980). Os livros de Kidder e Fletcher, conforme Ribeiro vai fixar 

na mente dos norte-americanos uma imagem bastante positiva do Brasil e 

principalmente em ser “acessível aos protestantes” e “como ‘país de Missão’, ao 

quais as igrejas protestantes deviam enviar missionárias”. (1981, p. 14). 

  
1.1.3 Os Primeiros Convertidos e as Primeiras Igrejas Protestantes Brasileiras 
 Digno de nota é o esforço empreendido por missionários metodistas 

americanos que entre os anos de 1835 e 1841, além dos estrangeiros residentes, 
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também alcançaram muitos cidadãos brasileiros com sua mensagem protestante. 

(REILY, 1993, pp. 92-93; COSTA, 2003, pp. 2-5). 

 Mas o primeiro missionário a estabelecer uma denominação protestante com 

brasileiros e para brasileiros foi o Dr. Rev. Robert Reid Kalley (1855) que fora 

fortemente influenciado pelos livros de Kidder e Fletcher e persuadido por 

correspondência por este último a se estabelecer no Brasil (VIERIA, 1980, p. 66).  

Em 11 de junho de 1858 Kalley batiza o primeiro brasileiro marcando assim a 

data de fundação da Igreja Evangélica, posteriormente denominada Fluminense. Em 

1868 um dos diáconos, Manoel José da Silva Viana, estabelece-se em Recife e em 

1873 com a presença de Kalley 12 pessoas são batizadas e organiza-se a Igreja 

Evangélica Pernambucana. (LÉONARD, 1981, pp. 49-50; VIEIRA, 1980, 116-119; 

SOARES, 2009, p. 41). 

 O Imperador D. Pedro II com seu perfil desenvolvimentista e liberal manteve 

contatos tanto com Fletcher quanto com Kalley e apreciava e incentivava o espírito 

progressista do protestantismo americano e europeu o que certamente facilitou em 

muito a inserção destes no país (VIEIRA, 1980, pp. 64-65 e 121-122; LÉONARD, 

1981, pp.47-48). 

 

1.1.4 - Mudanças Econômicas e Sociais  
 Outro aspecto importante, pré Simonton, é que o país esta em frenética 

ebulição, saindo de um sistema estritamente agrário-rural e iniciando seu processo 

de industrialização e urbanização, alterando substancialmente as estruturas sociais 

e políticas brasileiras. 

 Os dados estatísticos fornecidos por PRADO JUNIOR (2004, p. 192) revelam 

a pujança desta mudança de eixo econômico-social que se revelaria irreversível. E 

conforme Rocha o “... país estava num decênio de importantes reformas e 

melhoramentos”, o qual ele destaca alguns exemplos: introdução dos vapores 

marítimos; a Companhia de Gás na Capital; a estrada de ferro Petrópolis-Mauá; o 

projeto da Estrada de Ferro D. Pedro II; o aumento da propaganda antiescravista; o 

destaque dado aos Estados Unidos como país que mais atraia imigrantes por causa 

de sua tolerância e liberdade de culto e consciência em contra partida ao 

cerceamento constitucional de fundo católico romano no Brasil; a melhoria e 

ampliação do sistema educacional (1941, p. 24). 
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 Apesar desta efervescência econômico-social o país vivia um período político 

calmo, onde os dois partidos, o conservador (governista) e o progressista 

(oposicionista), tinham estabelecido uma aliança sob a liderança do Marquês de 

Paraná (KIDDER e FLETCHER, 1941, p. 205). 

 A Igreja Católica Romana por sua vez estava fragilizada, tanto pelo sistema 

regalista9, quanto por sua crise interna entre os jansenistas10 e galicanistas11, de 

ideias liberais, que almejavam uma Igreja Católica brasileira, autônoma de Roma, e 

os ultramontanistas12, de cunho conservador, cujo projeto de recristianização tinha 

por objetivo confirmar e reafirmar a “divindade do papa” e o poder espiritual da Igreja 

sobre o mundo. (RIBEIRO, 1973, captos 2 e 3; CLARK, 2005, p. 82-93 ).  

 
 
                                                           
9 Este sistema passou a funcionar a partir do século quinto século em diversas modalidades, até que 
no século dezesseis passou a ser a autorização, normalmente negociada, da Santa Sé (Papa) para 
que o rei pudesse exercer autoridade sobre a igreja estabelecida em seus domínios. Os reis de 
Portugal e Espanha receberam o direito de padroado (outorgados por Leão X em 1514, e por Júlio II em 
1550), portanto, tinham direito de recolher os dízimos e nomear bispos, o que na prática proporcionava 
uma ampla liberdade em relação ao poder papal romano. Em Portugal e posteriormente no Brasil este 
sistema foi levado ao extremo pelo Marquês de Pombal, aplicando os conceitos galicanistas do poder 
do Estado sobre a Igreja. D. Pedro II, ainda que não tivesse interesse pessoal em religião ou na igreja, 
preocupado com as pressões dos ultramontanos, utilizou-se de todos os instrumentos legais do 
padroado para manter um controle eficaz. Entretanto, na década de 1870 eclode a chamada “Questão 
Religiosa” que acabara sendo o marco da vitória ultramontana, bem como a queda de D. Pedro II e a 
proclamação da República. (VIEIRA, 1980, p. 28; MATOS, p. 123-126) 
10 Foi um movimento avivalista dentro do catolicismo, baseada nos conceitos de Fleming Cornelius 
Otto Jansen, no século XVII na França. Eles se opunham vigorosamente aos jesuítas com seu 
sistema escolástico. O jansenismo chega ao Brasil através dos padres e prelados que eram 
preparados na Universidade de Coimbra, que adotara os conceitos deste movimento. O professor 
Léonard destaca três importantes contribuições dos jansenismo para a entrada e expansão do 
protestantismo no Brasil: um zelo pela piedade, a leitura da Bíblia como exercício devocional e a 
autonomia em relação à Roma. (1981, p. 36-39; VIEIRA, 1980, p. 29-32) 
11 Surgiu na França onde tanto a Igreja Católica francesa quanto o Estado defendiam uma autonomia 
em relação a Roma e ao Papa. Em 1682 na chamada “Declaração do Clero Francês” ficou estabelecido 
que o poder temporal dos reis era independente do papado e que a autoridade do ensino infalível da 
Igreja pertencia tanto aos bispos quanto ao papa conjuntamente. (VIEIRA, 1980, p. 28) 
12 Este termo, que significa “além dos montes” pois Roma ficava além dos Alpes, foi empregado 
desde o século XI para denominar os cristãos que reivindicavam a autoridade absoluta do papa em 
matéria de doutrinas e governo da igreja, sendo utilizado também a partir do século XVI para se 
mostrar contrário ao Galicanismo. Entre os principais expositores deste movimento no Brasil, temos 
inicialmente o bispo de Mariana, D. Viçoso, e D. Antônio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo e na 
década de 1870, surgem dois outros nomes de destaque: o bispo do Pará, D. Macedo Costa e D. 
Vital, bispo de Pernambuco. Segundo Vieira: “Pode-se dizer que o ultramontanismo do e século  XIX 
se colocou, não apenas numa posição a favor de uma maior concentração do poder eclesiástico nas 
mãos do papado, mas também contra uma série de coisas que eram consideradas erradas e perigosas 
para a Igreja. Entre esses “perigos” estavam o galicanismo, o jansenismo, todos os tipos de liberalismo, 
o protestantismo, a maçonaria, o deísmo, o racionalismo, o socialismo e certas medidas liberais 
propostas pelo estado civil, tais como a liberdade de religião, o casamento civil, a liberdade de imprensa 
e outras mais”. (VIEIRA, 1980, p. 32-33, 38). Para entender a reação ultramontana ver também o bom 
trabalho de Mauro Dillmann Tavares: “Progresso e civilização à luz ultramontana: jornais católicos no 
sul do Brasil - Porto Alegre, século XIX”. 
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1.1.5 - Consulta Jurídica Sobre a Tolerância e Liberdade Religiosa no Brasil 
 Uma última questão muito importante que antecede apenas alguns meses da 

chegada de Simonton, mas que vai ser fundamental para as suas atividades 

missionárias e denominacional, é a consulta jurídica proposta pelo Dr. Rev. Kalley 

sobre a tolerância e liberdade religiosa no Brasil. 

 Kalley estava sendo coagido de várias formas a parar suas atividades 

religiosas proselitista, pois havia batizado e recebido como membros de sua 

denominação duas senhoras da alta sociedade. Então faz uma consulta a três dos 

mais eminentes juristas do Império: Dr. José Nabuco Tomáz de Araujo, então 

Ministro da Justiça, Dr. Urbano Sabino Pessoa Mello, magistrado e político e Dr. 

Caetano Alberto Soares, ex-sacerdote católico romano, magistrado e político, 

solicitando seus pareceres legais e por escrito, conforme um questionário contendo 

onze pontos relacionados à questão religiosa no país. 

 Os pareceres dos juristas foram amplamente favoráveis à causa de Kelley e 

lhe deram fundamentação legal e constitucional para que continuasse a desenvolver 

suas atividades religiosas. Encaminha ao Governo Imperial suas documentações e 

os pareceres que são acolhidos pelo então Ministro do Interior, Conselheiro J. N. da 

Silva Paranhos, que fica satisfeito com as explicações de Kalley e lhe assegura os 

direitos constitucionais. A resolução oficial do Governo chega às suas mãos em 13 

de agosto de 1859, portanto, um dia após o desembarque de Simonton no Brasil. 

(ROCHA, 1941, p. 95; VIEIRA, 1980, p. 114).  

E Pinto sublinha muito bem a importância deste ponto para a inserção 

permanente do protestantismo no Brasil, em sua dissertação sobre Kalley e a 

ampliação da liberdade religiosa: 
Os pareceres dos juristas e a resolução governamental foram 

a jurisprudência necessária para que se tornasse mais efetiva 

a implantação permanente do protestantismo no Brasil, 

servindo de referência aos demais grupos que começaram a 

chegar ao pais. [...] Kalley saiu tremendamente fortalecido do 

episódio, projetando-se nos meios acatólicos e também na 

elite da sociedade brasileira. Um missionário por conta 

própria, desvinculado de qualquer denominação, que não 

representava nenhuma igreja ou sociedade missionária 

estabelecida no exterior, obteve o parecer importante de que 
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o cidadão tinha o direito de seguir a religião que quisesse, 

segundo o prescrevia a Constituição de 1824. (2005, p. 111).   
 Portanto, quando Simonton desembarca no porto do Rio de Janeiro, no dia 12 

de agosto de 1859 encontra um Brasil, político, social, econômico e religiosamente 

favorável e maturado para a implantação e desenvolvimento de sua denominação 

presbiteriana. O que os anos anteriores indicavam apenas possibilidades, os anos 

posteriores demonstrariam ser uma realidade. 

 
1.2 – O Trabalho Desenvolvido por Simonton e Seus Companheiros 

Simonton e seus companheiros trazem em seu bojo o conceito teológico do 

Pacto e o conceito eclesiástico denominacional, com toda sua bagagem 

“marcantemente individualista, com forte ênfase na experiência subjetiva de 

conversão e na santificação, entendida como um radical distanciamento do mundo e 

dos assuntos a ele relacionados” (BONINO, 2003, p. 41). Portanto, não é de 

estranhar as razões que o levam a manter-se sempre arredio a qualquer movimento 

mais ecumênico até mesmo com seus congêneres protestantes e que o torna 

extremamente belicoso em relação ao catolicismo romano brasileiro e totalmente 

irreconciliável com qualquer outra expressão religiosa. 

Até mesmo em seu método de trabalho missionário Simonton se mostra 

restrito, uma vez que descarta quase que por completo o trabalho realizado por 

vários anos pelo Rev. James Cooley Fletcher (1823-1901), que o antecedeu no 

esforço de implantar o protestantismo no Brasil, e que tudo indica não compartilhava 

de um evangelismo desconectado da relação indivíduo-sociedade, pois todo seu 

esforço fora sempre o de promover através da mensagem evangélica protestante 

uma transformação estrutural da sociedade brasileira, de maneira que atua em todas 

as áreas e setores da sociedade como a política, econômica, social, extrapolando 

em muito as fronteiras rígidas do protestantismo de missão tão bem estabelecido e 

aplicado por Simonton. (VIEIRA, 1980, capto 3 e 4). 

 Seu trabalho é intenso, como que prevendo a brevidade de suas atividades 

missionárias que seria tolhida por sua morte precoce aos 34 anos. Mas em tão 

pouco tempo, oito anos e quatro meses, ele conseguiu deixar uma herança de valor 

incalculável para a futura Igreja Presbiteriana brasileira. 

 Inicia seu trabalho, no Rio de janeiro, de forma simples à semelhança de seus 

predecessores, atuando como um capelão entre os de língua inglesa, tanto em 
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navios quanto no bairro da Saúde, dando assistência a uma Escola Dominical a um 

grupo de operários atendidos anteriormente por Fletcher em 1855, eram ingleses, 

escoceses e irlandeses; ele também viaja a outras cidades. Já tendo a companhia 

de seu cunhado e missionário Alexander L. Blackford, que organizaria as Igrejas de 

São Paulo (março de 1865) e Brotas (novembro de 1865), ele empreende uma longa 

viagem pela província de São Paulo, ao final de 1860 e inicio de 1861, visitando as 

colônias de anglo-saxões e alemães, bem como fazendo colportagem de Bíblias e 

outros materiais evangélicos. 

Retornando ao Rio em maio de 1861 começa a fazer as primeiras pregações 

em português, em uma pequena sala no centro do Rio de Janeiro. Somente depois 

de dois anos e meio, ele realiza seus primeiros batizados, em 12 de janeiro de 1862, 

demarcando a fundação oficial da primeira Igreja Presbiteriana no Brasil. Ele registra 

este momento em seu diário no dia 14 de janeiro: 
 [...]. No Domingo, 12, celebramos a ceia do senhor, 

recebendo por profissão de fé Henry E. Milford e Cadoso 

Camilo de Jesus. Assim, organizamo-nos Igrejas de Jesus 

Cristo no Brasil. Foi uma ocasião de alegria e prazer. Muito 

antes que minha pequena fé esperava. Deus permitiu-nos ver 

a colheita dos primeiros frutos de nossa missão. Sinto-me 

agradecido, de certa maneira, mas não tanto como deveria 

sentir-me. A comunhão foi ministrada pelo Sr. Schneider e eu, 

em inglês e português. O Sr. Cadoso, a seu próprio pedido e 

de acordo com o que nos também julgamos melhor, depois 

de muito pensar e hesitar, foi batizado. Seu exame foi 

bastante satisfatório para o Sr. Schneider e para mim, e não 

deixou dúvida quanto à realidade de sua conversão. Graças a 

Deus nossa débil fé foi confirmada ao vermos que não 

pregamos o evangelho em vão. (RIZZO, 1962, p.82). 

De acordo com a Ata da Igreja de 15 de maio de 1863, faz se o registro da 

organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, por meio da Missão do Norte, para 

fins legais,13 conforme menciona Simonton em seu relatório de 10 de julho de 1866: 
A 15 de maio de 1863 vem a ponto esclarecer, reuniram-se 

pela primeira vez em Assembléia Geral os membros da Igreja 

Evangélica Presbiteriana do Rio de Janeiro ( este o seu nome 

                                                           
13 Para que os atos civis dos Missionários e pastores pudessem ter valor legal era preciso fazer o 
registro deles na Secretaria do Império, conforme Artigo nº 52, do Decreto nº3069 de 17 de abril de 
1863 do Governo Brasileiro. 
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primitivo a partir de sua fundação, a 12 de janeiro de 1862), 

não dá para se constituir em Igreja, entidade coletiva já 

existente, e, sim, diz Simonton em seu relatório de 10 de julho 

de 1866 textualmente: “para formular e assinar certidões 

declarativas de serem Alexander L. Blackford, A.G. Simonton, 

e F. J. Schneider pastores da Igreja Presbiteriana do Rio de 

Janeiro. A vista destas certidões, os títulos dos mesmos 

pastores foram registrados pelo Governo e seus atos, feitos 

de conformidade com a lei civil, garantidos principalmente em 

relação ao casamento de pessoas que não professassem a 

religião do Estado.(RIBEIRO, 1940, p.13 e 14, Apud, CLARK, 

2005, p. 101 – grafia da época). 

Contando com seus outros dois grandes colaboradores Francis J. C. 

Schneider, que trabalhava entre os imigrantes alemães em Rio Claro, lecionaria no 

futuro Seminário do Rio e seria missionário na Bahia e George W. Chamberlain, 

grande evangelista e operoso pastor da futura Igreja de São Paulo, ele empreende 

suas maiores realizações: fundou o primeiro periódico evangélico do país (Imprensa 

Evangélica, 1864), que subsistiu por 28 anos; criou o primeiro Presbitério (1865)14, 

na rua São José onde estava funcionando a então primeira igreja da capital paulista,  

composto pelas Igrejas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas; coube a ele também 

o privilégio de organizar o primeiro Seminário, chamado de “Seminário Primitivo” 

(1867), o qual formaria os primeiros pastores presbiterianos15 e ainda deixou 

funcionando uma escola paróquial que se constituía em um instrumento fundamental 

                                                           
14 Ferreira registra este ato constitutivo: “Nós, Ashel G. Simonton, do Presbitério de Charlisle; 
Alexandre L. Blackford, do Presbitério de Washington; e Francisco J. C. Schineider, do Presbitério de 
Ohio, querendo melhor promover a glória e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo no Império do 
Brasil, julgamos útil e conveniente exercer o direito que nos confere a Constituição de nossa Igreja, 
constituindo um Presbitério sob o governo e direção da Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana dos 
Estados Unidos da América do Norte. Portanto, de conformidade com a referida Igreja, de fato nos 
constituímos em um Presbitério que será chamado pelo título de Presbitério do Rio de Janeiro, o qual 
deverá estar anexo ao Sínodo de Baltimore. (1992, 2ª ed., p.59) 
15 Após a formação do primeiro Presbitério (1865) o passo seguinte era criar o primeiro Seminário 
Presbiteriano para formação de pastores nacionais que haveriam de substituir os missionários que 
voltassem para seu país de origem. Este Seminário vai surgir e funcionar inicialmente no Rio de 
Janeiro, no Campo de Sant’ana, nº 49, e será chamado carinhosamente de “Seminário Primitivo” e 
Simonton registra em seu diário: “Aluguei uma casa com sala ampla, boa para pregações; outra para 
imprensa e alojamento para os nossos estudantes e para as famílias de dois impressores. Tudo por 
150 mil réis por mês. É muito razoável. Pelo menos trinta pessoas a mais poderão estar assentadas. 
Tal mudança se faz necessária pelo aumento animador dos auditórios. Quando tivermos de mudar 
outra vez, espero que seja para lugar definitivo”. (SIMONTON, 1867, In: RIZZO, 1962, p. 163). Clark 
trata em detalhes o funcionamento deste primeiro Seminário Presbiteriano (2005, p. 113-117). 
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na estratégia missionária americana.16 Mas sem dúvida alguma, sua maior alegria e 

realização foram participar da ordenação de José Manoel da Conceição, o primeiro 

pastor presbiteriano brasileiro (1865).17  

Ainda fortemente abalado pelo falecimento de sua amada esposa, Helen 

Murdoch (1864), em decorrência do parto de sua única filha - Helen Murdoch 

Simonton - o Rev. Ashbel Green Simonton morre vitimado pela febre amarela, em 

1867, aos 34 anos, e apesar da brevidade de seu ministério contribuiu de forma 

impar no desenvolvimento do presbiterianismo brasileiro e na implantação da Igreja 

Presbiteriana do Brasil. Dois dias antes de sua morte, sua irmã perguntou se tinha 

alguma palavra à sua igreja no Rio. Simonton replicou: “Deus levantará alguém para 

tomar o meu lugar. Ele usará os seus instrumentos para o Seu trabalho”. 

 

1.3 – A Expansão do Presbiterianismo Com José Manoel da Conceição 
O presbiterianismo transplantado por Simonton e seus companheiros, 

certamente teria resultados extremamente lento e até mesmo frustrante, pois 

estavam trabalhando alienados da realidade cultural/social/religiosa da população 

brasileira em geral. Sua mensagem de um evangelho pejado do projeto liberal norte-

americano, somente achava ouvidos atentos na classe média e alta, já impregnados 

dos conceitos filosóficos do liberalismo e encantados pelo progresso e ascensão 

econômica alcançada pelos países protestantes e que tinha na sociedade americana 

seu modelo ascendente, chamados por Vieira de “Os Amigos do Progresso” (1980, 

capto 4 e 5, pp. 83-112). Mas ainda que as elites brasileiras fossem atraídas pela 

mensagem progressista dos missionários americanos, o interesse deles se restringe 

                                                           
16 O binômio “evangelizar e educar” caracteriza a estratégia missionária dos protestantes que se 
instalaram no Brasil durante o século XIX. Em relação às escolas havia três tipos conforme Mesquida: 
as escolas paroquiais; as escolas dominicais; e os colégios. As primeiras alcançavam os grupos 
médios e periféricos da sociedade; as segundas dedicavam-se à instrução religiosa nas igrejas; os 
terceiros alcançavam as elites (1994, p. 138-139). A primeira ação de Simonton foi formar a escola 
dominical e em seguida iniciou uma escola paroquial. O colégio veio posteriormente com um de seus 
colaboradores, o Rev. Chamberlain e sua esposa Mary Ann, em São Paulo. O comentário de Clark 
sobre a repercussão desta pioneira escola paroquial de Simonton é interessante: “Simonton, ao criar 
sua escola, não tinha ideia de que a mesma atrairia a atenção de tantos brasileiros católicos. Embora 
a escola tivesse fins religiosos e dogmas diferentes do catolicismo, muitos pais solicitaram a 
permissão para que seus filhos pudessem frequenta-la e ali receber instrução” (CLARK, 2005,p.98). 
17 Lessa registra este momento ímpar do presbiterianismo brasileiro: “Em 16 de dezembro de 1865 
constitui-se, em S. Paulo, o Presbyterio do Rio de Janeiro, do qual faziam parte os reverendos 
Simonton, Blackford e Schneider. No dia seguinte, 17 de dezembro, o antigo vigario era 
solennemente ordenado pela imposição das mãos do Presbyterio organizado na vespera.. Estava 
realizada a grande aspiração do reverendo Conceição, que foi contado como primícias do ministerio 
evangelico nacional”. (1938, p.28 – grafia da época).  
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tão somente aos aspectos de progresso através dos avanços tecnológicos, como 

fica evidente no interesse despertado por Fletcher e suas exposições,18 como 

também na questão educacional, evidenciado no apoio à implantação das escolas 

americanas em todo o território brasileiro. Mendonça expõe bem esta questão: 
A elite liberal brasileira do século XIX era realmente cética — 

como se queixavam tanto líderes católicos como protestantes 

— ou estava interessada em permanecer comodamente em 

sua religião tradicional vivida sob o prisma iluminista, sem 

contar os que sinceramente desejavam uma reforma religiosa 

católica, como o padre Diogo Antônio Feijó. Embora a elite 

liberal brasileira não estivesse interessada na "religião" 

protestante como tal, ela acolheu os missionários como 

arautos do liberalismo e do progresso. Se o sistema educativo 

do protestantismo interessava de modo direto, o sistema 

religioso foi seguramente visto como corolário necessário e 

indescartável do primeiro. Era impossível permitir um e não 

permitir o outro. É por isso que a empresa missionária 

protestante no Brasil se dividiu em dois segmentos distantes 

e até antagônicos: a educação se dirigiu à elite, e a 

evangelização à massa pobre. Isso aconteceu não por 

estratégia missionária, mas por força da estrutura c ideologia 

da sociedade brasileira do século XIX. (2002, 2ª ed., p. 74-75). 

 Outro aspecto que empolgou as elites e o próprio Império era o fato de que o 

protestantismo, com sua fragmentação denominacional, não tinha força suficiente 

para impor rivalizar com o Estado, como fazia a Igreja Católica. Como coloca Breno 

Martins Campos, eles viam a oportunidade de “[...] ficar com o bônus oferecido pelo 

protestantismo sem o ônus da concorrência [...]” (2012, p. 10). 

A mudança radical e que impulsionou de fato o presbiterianismo no solo 

brasileiro foi a inserção do ex-padre José Manoel da Conceição. Sua profissão de fé 

acontece no dia 23 de outubro de 1864 e sua ordenação como pastor presbiteriano 

ocorre em 17 de dezembro de 1865, pelo recém-formado Presbitério do Rio de 

Janeiro, que então era composto pelas igrejas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas, 

tendo a última resultada de seu trabalho evangelístico juntamente com Rev. Blackford. 

                                                           
18 Sobre o assunto, Fletcher afirmou que em 1856, dois anos após sua viagem aos Estados Unidos, 
tivera “a satisfação de saber que novos laços de reciprocidade tinham sido iniciados, que livros 
escolares haviam sido feitos para o Brasil em estilo americano, e que milhares de dólares foram 
depois de 1865 empregados na compra dos artigos que expus”. (Kidder e Fletcher, 1941, p. 277- 
Itálico meu). 
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Ele por conta próprio, sem se deixar amarrar por qualquer fobia eclesiástica 

ou teológica, empreende viagens intermitentes pelo interior de São Paulo, Minas 

Gerais e Paraná estabelecendo núcleos presbiterianos, que posteriormente se 

transformariam em igrejas organizadas. 

Os resultados expressivos alcançados por Conceição acabou animando e 

despertando outros missionários e pastores de que a melhor estratégia de 

evangelização era sair dos grandes centros urbanos e focar nas cidades menores 

onde as pessoas eram mais acessíveis e estavam marginalizados em relação a 

assistência religiosa católica. Read destaca esta mudança de estratégia missionária: 
O ex-Padre Conceição começou a realizar viagens extensas 

às áreas rurais, obtendo êxito maior do que tudo quanto se 

havia conseguido até então, mesmo nos centros maiores. 

Congregações maiores surgiram nas vilas e povoados rurais, 

bem como comunidades inteiras ficaram sob a influência do 

Evangelho. Desse modo, o Evangelho foi levado àqueles, que 

estavam mais pronto a ouvir e aceitar a mensagem, àqueles 

que sofriam menos pressão da Igreja Católica Romana, 

atingindo assim o impacto do Evangelho, um numero maior 

de pessoas. Daí em diante, o padrão missionário parece 

modificar-se, da concentração em centros maiores para a 

concentração nas áreas rurais, que cercam as cidades. [...] 

Todos os campos começaram a seguir este padrão. A 

fundação de igrejas nos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia, Minas Gerais, o confirmam. Os missionários 

deixaram os grandes centros populacionais do litoral e 

partiram para as áreas rurais do interior. Os resultados foram 

encorajadores, pois, grupos homogêneos e receptivos, e 

grandes famílias, foram conquistados para Cristo. (1967, pp. 

50-51). 

 

1.4 – A Mudança da Estratégia Missionária 
Outro fator que possibilitou esta expansão do presbiterianismo nesta fase 

inicial, destacado por Mendonça, é que a rejeição ou indiferença por parte das elites 

brasileiras à mensagem evangélica protestante, conforme anteriormente comentado, 

forçou os missionários presbiterianos a focarem outros segmentos sociais. E a trilha 

aberta por Conceição vai ser pavimentada e se tornar a grande estrada a ser 

percorrida pelos missionários e pastores presbiterianos. 
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Entre as elites com seus nobres, grandes fazendeiros e intelectuais, e os 

escravos, havia uma camada social composta por um número expressivo de 

pequenos proprietários de terra ou sitiante, mal assistidos pelo catolicismo e um 

contingente enorme de brancos, caboclos e negros livres que viviam completamente 

marginalizados da religião predominante. O trabalho produzido por Maria Sylvia de 

Carvalho Franco (1976) onde analisa o ciclo do café que no século XIX alcançou seu 

apogeu nas áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e poderíamos incluir também o 

sul de Minas Gerais, pois formava uma só região socioeconômica, resgata com 

muita propriedade o contexto desta camada social que ela chama de “homens livres 

e pobres”, denominada pejorativamente de “ralé”. (1976, pp. 14 e 26). 

A ética calvinista embutida na mensagem evangélica presbiteriana, com sua 

proposta de organização e racionalização da vida, vai atrair e proporcionar a este 

segmento uma oportunidade de reestruturação social. Como afirma Sanchez ao falar 

da importância da religião: 
Outra função da religião que é importante compreender é a 

socialização. A religião permite às pessoas criar novos laços de 

proximidade e compreender esses laços a partir do universo 

religioso. No interior das religiões, as pessoas criam redes de 

relacionamentos bastante palpáveis, que dão a elas segurança e 

conforto na contramão do anonimato. (2010 - entrevista) 

Na medida em que estas pessoas iam sendo inseridas no rol de membros da 

Igreja Presbiteriana elas passavam a ter uma identidade social-religiosa, o que lhes 

proporcionava um sentimento de autoestima e lhes conferia uma dignidade que até 

então lhes era negada. Mas tudo tem um preço, e esta ascensão social inibiu o 

ímpeto evangelizador da igreja protestante nascente, como destaca Mendonça: “Os 

pobres que se converteram, apropriando-se da ética puritana que lhes serviu de 

mola propulsora, ascenderam à classe média em formação e perderam a força 

evangelizadora;” (2002, 2ª ed., p.75 – Itálico meu). 

Portanto, é neste espaço geográfico e dentro deste contexto social que o 

árduo e profícuo esforço missionário iniciado por Conceição e endossado por seus 

companheiros, fez com que o presbiterianismo em poucos anos se tornasse uma 

denominação protestante forte e pujante.   

Read trás os números estatísticos publicados em 1890: “47 presbíteros, 62 

diáconos, 389 profissões de fé, 3.199 membros comungantes, 1.461 membros não 

comungantes e contribuições, que atingiam US$13.856,00” (1967, p. 55). 
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2. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRESBITERIANISMO 
EM SÃO PAULO 
 
 A cidade de São Paulo já demonstrava seu potencial econômico e sua força 

no desenvolvimento político do país no inicio do século XIX. Neste período a cidade 

experimentava um crescimento populacional e material bastante expressivo, 

iniciando um processo de urbanização que haveria de se intensificar cada vez mais. 
O novo momento de São Paulo não tinha nada a vê com seus 

primeiros anos, quando, depois ter sido fundada, em 1554, 

permaneceram três longos séculos à margem da economia 

colonial e imperial. Isolada no alto da Serra do Mar, a vila, que 

só se tornou cidade em 1711, havia sobrevivido todo esse 

tempo da lavoura de subsistência, da escravização de índios e 

das expedições bandeirantes. (ARAUJO, 2006, p. 11). 

A causa primária deste deslocamento econômico e político do Rio de Janeiro, 

até então capital do Império, para São Paulo foi sem duvida alguma o 

desenvolvimento do setor da industrialização do café no Oeste paulista e suas 

inovações no setor de comercialização do produto. A riqueza gerada pelo “ouro 

verde” conforme ficou denominado o café, alavancou a acelerada urbanização e a 

industrialização da cidade.  
A partir da década de 1870, São Paulo tornava-se um lugar 

privilegiado das transformações socioeconômicas, 

urbanísticas, físicas e demográficas. Bem no meio da 

prosperidade crescente da lavoura cafeeira e das tensões 

ligadas à crise final da escravidão no país, a cidade se 

transformava de forma acelerada na “metrópole do café”. 

Todo esse conjunto de fatores implicou, por sua vez, em 

alterações profundas nas funções e espaços da cidade, em 

favor de um maior controle e racionalização, de modo a 

assegurar para São Paulo o importante status de entreposto 

comercial e financeiro privilegiado para as relações entre a 
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lavoura cafeeira paulista e o capital internacional. (LEMOS, 

1989, Apud HENRIQUES, 2011, p. 364)19 

As linhas férreas, que ligavam o interior da província ao porto de Santos, por 

onde escoavam as safras, e posteriormente expandiram-se por todo o Estado20 

tornaram-se rotas e lugares estratégicos para se propagar a mensagem evangélica 

e estabelecer as novas denominações protestantes, conforme indicado 

anteriormente neste trabalho. 

 Deste modo, São Paulo vai ocupando um espaço cada vez maior no destino 

da nação, como marco do tão desejado progresso. Em consequência ocorre uma 

reestruturação do poder, o que vai resultar no surgimento de tendências mais 

radicais que propunham a autonomia das províncias como solução para os muitos 

conflitos que insurgiam continuamente. Segundo Emília Viotti Costa os prósperos 

agricultores desta região oeste de São Paulo é um representativo desta postura: 
O caráter pioneiro, a mobilidade social, a prosperidade 

crescente favoreciam a difusão das idéias novas, desde que 

elas significassem uma promessa de satisfação dos anseios 

dos novos grupos e a possibilidade de ampliar a ação e o 

domínio. A idéia republicana oferecia essa perspectiva 

aos fazendeiros do Oeste Paulista que se sentiam lesados 

pelo governo imperial e que desejavam não só obter maior 

autonomia, como imprimir à vida econômica e política da 

nação as suas próprias diretrizes (1999, p.481). 

Acredito que este espírito de autonomia e independência permeou logo cedo 

os jovens pastores presbiterianos nacionais, conforme os eventos sucessivos 

haverão de revelar. 
                                                           
19 Maria Lucília Viveiros Araújo em seu excelente livro “Os caminhos da riqueza dos paulistanos na 
primeira metade do Oitocentos” (2006), a partir de sua tese de doutoramento,  orientada pelo Prof. Dr. 
Nelson Hideiki Nozoe, reformula o mito da pobreza paulistana na primeira metade do século XIX, pois 
segundo ela o ciclo do açúcar também se fez acompanhar de uma série de atividades econômicas 
complementares e paralelas gerando riqueza e progresso. Herança da historiografia tradicional, esse 
mito, que prevaleceu até a década de 1960-70, costumava opor a pobreza paulistana à opulência 
trazida com o boom do café, sugerindo a existência de um corte profundo entre os dois ciclos. 
20 “O fenômeno das estradas de ferro foi sem dúvida o mais importante, do ponto de vista da 
irradiação de um certo padrão de vida urbana, de capitalização e de articulação do resto da Província 
com São Paulo e com os principais centros mundiais. Dele participaram capitais internacionais, mão 
de obra nacional e de imigrantes, além de iniciativas das lideranças locais. A Companhia Paulista 
(empresa brasileira particular), ligando a São Paulo as cidades de Jundiaí, Campinas, Limeira, Rio 
Claro e Descalvado; a Companhia Ituana, chegando a Piracicaba; a Sorocabana, em direção a 
Sorocaba, Ipanema e Tietê; a Mojiana, abrangendo de Campinas a Mogi-Mirim, Amparo, Casa 
Branca, Ribeirão Preto e Poços de Caldas (incorporando o Sul de Minas à esfera econômica de São 
Paulo) demarcariam o novo sistema econômico-social, com fortes implicações políticas regionais e 
nacionais”. (MOTA, 2004, p. 14) 
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 Os primeiros missionários que passaram pela cidade de São Paulo, como 

Kidder e Fletcher, conforme citados anteriormente neste trabalho, já pressentiam o 

grande potencial dela como importante na estratégia para o desenvolvimento do 

protestantismo no Brasil.  

 Tendo conhecimento destas informações sobre o potencial da cidade, bem 

como da boa receptividade para com a mensagem evangélica protestante, Simonton 

ainda em seus primeiros esforços missionários, empreende uma primeira viagem a 

São Paulo, conforme indica em seu registro do diário – São Paulo, 30 de dezembro 

de 1860 (Hotel da Itália):  
[...] Desde que cheguei aqui tenho-me alegrado na 

expectativa de encontrar um campo para pregação do 

Evangelho nesta cidade. [...] Já fiz todas as indagações 

possíveis; a maioria das opiniões é favorável à realização da 

tentativa, mas só se pode adquirir certeza experimentando. 

[...] Creio que se deve tentar. Se orando pela direção divina, 

minha opinião persistir, esforçar-me-ei para dar inicio ao 

trabalho. O clima aqui é bastante agradável e o custo de vida 

muito menor. Caso pudéssemos ocupar dois pontos, não 

hesitaria em estabelecer um em São Paulo, pois assim 

poderíamos também aproveitar a mudança de clima. [...] 

(RIZZO, 1962, p. 73). 

 Mas coube ao Rev. Bleckford a iniciativa pioneira de implantar e desenvolver 

o presbiterianismo na cidade paulistana. Após o retorno de Simonton dos Estados 

Unidos em 16 de julho de 1863, o reverendo Blackford recebeu autorização da Junta 

Missionária Norte Americana para dar início ao trabalho missionário na Província de 

São Paulo.21 

 

2.1 – Primórdios da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo 
 Assim, Blackford toma a decisão de fixar residência em São Paulo, e uma vez 

estabelecida inicia os esforços de formar a primeira Igreja Presbiteriana na cidade. 

Sua limitação com a língua portuguesa era ainda maior do que a de Simonton, mas 

                                                           
21 Desde o primeiro momento outros dois nomes estão vinculados diretamente a implantação e 
desenvolvimento do presbiterianismo em São Paulo e outras cidades do interior e do litoral paulista, 
são eles Francis Joseph Christopher Schneider, alemão de origem, mas naturalizado norte-
americano, e que se tornou o terceiro missionário presbiteriano no Brasil e George Whitehill 
Chamberlain que visitando o Brasil e tomando conhecimento do trabalho realizado por Simonton e 
Blackford sente-se compelido a permanecer e participar desta obra, e posteriormente sua esposa 
Mary Ann Annesley.  
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sua determinação e dedicação são aliadas muito eficazes. Conforme informações de 

Carl Joseph Han ele manteve um “Diário do Trabalho Missionário na Cidade de São 

Paulo” (1989, p. 171), que Lessa esclarece ter sido redigido de forma bem concisa e 

com alguns equívocos fáceis de serem corrigidos (1938, p. 31) no período de 09 de 

outubro de 1863 a 25 de dezembro de 1868. 

 No dia 18 de outubro de 1863, um domingo, Blackford realiza um culto falado 

em inglês, no salão de descanso e leitura de ingleses, na Rua da Constituição, hoje 

Florêncio de Abreu, sendo o texto bíblico utilizado 1 Timóteo 2.5, tendo um público 

ouvinte de catorze pessoas. ((Journal Record of Mission Presbyterian, N, 9/10/1868 

a 25/12/1868, Apud CLARK, 2005, p. 105).  

Somente em 29 de novembro de 1863, ele vai realizar o primeiro culto em 

português, na residência de um crente advindo do Rio de Janeiro e membro da 

Igreja Evangélica do Dr. Kelly, chamado W. D. Pitt22 e morador na Rua da Boa Vista 

numero 5, tendo um pequeno público de sete ou oito ouvintes, estando também 

presente o Rev. Chamberlain.23  

 Este início tão modesto não desanimou Bleckford, ao contrario, a partir de 

dezembro de 1864 ele passa a realizar as reuniões na Rua Nova de São José 

numero 01, atual Líbero de Badaró, já com a realização de dois cultos dominicais e 

uma reunião de estudos bíblicos às quartas feiras. Gaston em seu relato de 1º de 

outubro de 1865 faz uma descrição destas primeiras reuniões: 
Há reuniões regulares, domingo de manhã com pregação e 

domingo à tarde palestras práticas, ou exercícios de 

Catecismo. Alguns dos jovens, pareceu-me, respondiam 

prontamente, e seus modos indicavam considerável 

inteligência. Era muito evidente que a maioria dos presentes a 

                                                           
22 Veio a se constituir em um dos melhores auxiliares do Reverendo Blackford em S. Paulo era inglês 
e foi aluno na Escola Bíblica de Sara Kalley e posteriormente atendendo um pedido do Dr. Kalley veio 
para o Brasil, (10 de maio de 1855) e tornou-se valioso auxiliar em Petrópolis.   Com a saída do Dr. 
Kalley do Brasil ele vai morar em São Paulo. 
23 Chamberlain, nascido em 13 de agosto de 1839 em Waterford, Pensylvania, fizera curso no 
Delaware College e no Union College. Não tinha vindo ao Brasil como missionario, nem pregador. 
Conta elle que, partindo de sua terra em junho de 1862, tinha em vista obter melhoras para a sua 
vista estragada pelos estudos. Aconteceu, porém, trazer uma carta de recommendação para o 
Reverendo Blackford, do Rio, e logo no dia da chegada, 21 de julho, travou com elle relações que 
muito vieram influir no seu destino. [...] De novembro a agosto do anno de 1865 colaborou com o 
Reverendo Blackford em São Paulo, tendo acompanhado a Brotas o Reverendo Simonton em março 
e abril. Em agosto e setembro fez muitas viagens pelo interior, regressando ao Rio, onde por seis 
mezes ficou como auxiliar de Simonton, substituindo-o em quanto este missionario havia ido a 
S.Paulo para a organização do presbyterio do Rio de Janeiro. [...] (LESSA, 1938, p.26 e 27 – grafia 
da época). 
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cada reunião (dominical) pertencia à classe social mais 

humilde; (abud RIBEIRO, 1981, p. 127).  

 A data oficial para a fundação da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo é 

5 de março de 1865, com a recepção por profissão de fé de seus primeiros seis 

membros, como era pratica daqueles dias. As pessoas recebidas foram: 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 

homens eram de nacionalidade portuguesa, e as duas senhoras brasileiras.24 

Destes primeiros presbiterianos da cidade de São Paulo merece destaque os 

nomes de Miguel Gonçalves Torres e Antônio Trajano que vieram a serem 

respectivamente os primeiros alunos do Seminário denominado Primitivo, iniciado 

por Simonton e Blackford, e futuros pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que 

parecia ser um começo tão modesto, na verdade viria a ser um grande marco no 

avanço para o estabelecimento do presbiterianismo brasileiro, pois em poucos anos 

São Paulo se constituiria no centro mais prospero do presbiterianismo nacional e 

receberia os maiores volumes de recursos financeiros das Juntas Missionárias. 

Olivetti poeticamente se refere a este primeiro momento: 
Aqueles missionários (Blackford e outros) e aqueles primeiros 

membros comungantes constituem um importante elo da 

corrente milenar dos que andaram ou andam na esteira dos 

passos de Deus. E constituem uma importante etapa da obra 

de reforma evangélica, da linha calvinista e presbiteriana, em 

nossa terra. Dou graças a Deus pela vida e pelo serviço 

daqueles irmãos na fé. (2000, p. 28)  

 Em dezembro de 1864 ocorre uma mudança significativa de endereço, para 

uma casa mais ampla, na esquina do Largo de São Bento com Rua São José, 1, 

hoje Líbero Badaró. Aqui ocorreram fatos marcantes da história do presbiterianismo 

paulista e brasileiro conforme podemos perceber no registro feito pelo jornal Visão, 

órgão oficial da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, em seu 

primeiro exemplar, de março a maio de 2001, na página numero 1: 
Lembra que ali nasceram a Primeira Igreja; a Escola 

Americana (célula mater da Universidade Presbiteriana 

                                                           
24 Neste mesmo período, forma-se um novo trabalho nas proximidades de São Paulo, na Vila de 
Brotas (atual cidade de Brotas), que em novembro desse mesmo ano, se constituirá na terceira Igreja 
Presbiteriana. Foi nessa ocasião que o reverendo Blackford conheceu o padre José Manoel da 
Conceição, que mais tarde se tornou o primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil. 
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Mackenzie); o primeiro presbitério. Ali foi ordenado o ex-padre 

José Manoel da Conceição, e foi onde morreu e foi velado A. 

G. Simonton, e de lá saiu o triste cortejo que desceu a Cásper 

Líbero, subiu a São João, entrou na Avenida Ipiranga e subiu 

a Consolação, para sepultar o pranteado pastor no Cemitério 

dos Protestantes. (Apud, SOARES, 2009, p. 187) 

 Neste importante endereço foram pastores: Rev. Alexander Latimer Blackford 

(1863-1867) quando teve que retornar ao Rio de Janeiro para assumir o pastorado 

daquela igreja com a morte precoce de Simonton; Rev. George W. Chamberlain 

(1867-1876), e John Betty Hovell de agosto de 1875 a dezembro de 1876, devido a 

viagem do Rev. Chamberlain aos Estados Unidos para completar seus estudos 

teológicos (SOARES, 2009, pp. 187-188). Em 22 de agosto de 1888 assumira o 

pastorado da Primeira Igreja o Rev. Eduardo Carlos Pereira, com apoio explicito do 

Rev. Chamberlain (TEMUDO, ano, p. 308), em detrimento do Rev. Modesto 

Carvalhosa (TEMUDO, ano, p. 309), o que futuramente trará suas consequências. 

  

2.1.1 – Desenvolvimento da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo 

 As oportunidades foram surgindo e sendo bem aproveitadas. Em 1875 

adquire-se uma propriedade, no que viria a ser o cruzamento mais famoso da cidade 

de São Paulo, na “rua de S. João, esquina da rua do Ypiranga”, estendendo-se “os 

fundos até a rua 24 de Maio” (Lessa, 1938, p.131). O objetivo desta aquisição era a 

construção de um templo e de uma escola. Em 25 de janeiro de 1883 ocorre o 

“Lançamento da Pedra Memorial” do templo que foi construído na rua 24 de Maio. 

Antes de completar um ano, no dia 06 de janeiro de 1884, celebra-se o primeiro 

culto no novo templo, seguido uma semana intensa de atividades para celebrar essa 

nova “Casa de Oração da Egreja Presbyteriana” (Lessa, 1938, p. 224).  

Um dos que mais se esforçaram para a consolidação deste trabalho foi o Rev. 

Chamberlain, tendo também o apoio posterior do Rev. Carlos Eduardo Pereira, que 

fora convencido pelo primeiro a seguir o ministério pastoral e não a carreira jurídica 

como era seu desejo inicial (MATOS, 2008, p. 146). 

Neste ponto estratégico da cidade funcionou conjunta e harmoniosamente 

uma das mais profícuas dobradinhas presbiteriana – o templo e a escola. Os cultos 

eram realizados na ‘sala grande’, que devia ser auditório da Escola Americana. Os 

assentos eram as carteiras usadas pelos alunos nos dia úteis. E  
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Soares sublinha bem: “Houve inversão de papeis da Rua de São José para a São 

João: na primeira, a igreja e a residência dos pastores abrigavam a escola, enquanto 

que na São João a Escola Americana abrigava a Igreja Presbiteriana”. (2009, p. 188). 

 
2.2 – Fomentações e Fragmentações do Presbiterianismo Brasileiro 

Todas as conjecturas – uma mensagem definida, um povo ávido e uma 

estratégia apropriada - indicavam que a Igreja Presbiteriana do Brasil continuaria 

firme e forte em sua expansão no país.  Mas a formação de nuvens escuras indicava 

que uma tempestade aproximava-se rapidamente, de maneira que, ainda no seu 

nascedouro ela vai experimentar o inicio do triste ciclo de pequenas e grandes 

divisões eclesiásticas, que marca distintivamente o protestantismo mundial, desde 

sua origem na chamada Reforma Protestante do século XVI, que muitos 

historiadores preferem hoje colocar no plural e denominar de “Reformas na Europa” 

(FISHER, 2006, p. 12). 

Antes mesmo do grande cisma de 1903, o presbiterianismo brasileiro já havia 

sentindo o gosto amargo de uma dissensão em sua primeira igreja, nem ainda bem 

consolidada. Como coloca Rivera: 
Logo nas primeiras décadas de trabalho missionário entre Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, as lideranças dessa 

igreja tiveram que encarar interpretações heterodoxas de 

algumas de suas principais tradições. O conflito levou ao 

êxodo de um grupo de famílias identificadas com as 

convicções religiosas de Miguel Vieira Ferreira, presbítero 

dessa igreja, que acabou fundando uma nova tradição 

religiosa. A nova igreja foi nomeada Igreja Evangélica 

Brasileia e iniciou suas atividades em setembro de 1879. 

(2012, p. 111). 

Acompanhado seu pai, Fernando Luiz Ferreira, maranhense, que se 

estabeleceu no Rio de Janeiro em 1820, Miguel Vieira Ferreira começa a frequentar 

os cultos, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e rapidamente foi recebido como 

membro desta igreja, juntamente com outros membros da sua família, pelo Rev. 

Blackford em 1874. O fato de Miguel Vieira ser uma pessoa eminente na sociedade 

carioca e brasileira produz grande repercussão na capital do país e o fez objeto de 
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noticiários nas revistas missionárias americanas.25 Tendo qualidades excepcionais 

como orador,26 muito ao gosto da prática evangelizadora dos missionários 

protestantes, rapidamente galga posição de destaque na igreja local, e ascende à 

função de presbítero e projeta-se nacionalmente, pois além de pregar no púlpito do 

Rio, é convidado a pregar também nas igrejas em São Paulo e Minas.27  

Entretanto sua ênfase cada vez mais acentuada na necessidade de uma 

experiência sobrenatural, decorrente de sua formação iluminista católica e mesclada 

por um cientismo liberal positivista, como marca distintiva de uma genuína 

conversão, como fora seu caso singular, começa a gerar discrepâncias cada vez 

maiores dentro da denominação. Sendo inquirido pela liderança e posteriormente 

proibido de continuar a ensinar tais princípios, Miguel Vieira opta por sair da 

denominação presbiteriana e juntamente com alguns outros membros, maioria 

composta por seus próprios parentes, funda a Igreja Evangélica Brasileira 

(LÉONARD, 1963, p. 67-70), dando inicio a esta característica singular de uma 

multiplicação por segmentariedade que só tenderá a crescer no campo protestante 

evangélico brasileiro. Rivera analisa assim esta ruptura de Miguel Vieira. 
Ferreira encontra ou pensa encontrar, no protestantismo um 

espaço social para colocar tais ideais em prática. Para ele o 

ideal do progresso era uma força que estava acima de tudo. 

Era para ele força extraordinária que dava sentindo à sua 

existência e ação. Tratava-se nesse sentindo, de verdadeira 

religião. Nesta perspectiva se explica melhor sua entrada no 

protestantismo e sua posterior decepção, levando-o a criar 

um novo espaço de realização de seus ideais regeneradores, 

que seria a Igreja Evangélica Brasileira. (2012, p. 123). 

                                                           
25 [...] O engenheiro Miguel, filho de uma tradicional família maranhense, também teve os primeiros 
contatos com a nova religião através do reverendo Blackford. Convidado a frequentar os cultos na 
Travessa do Ouvidor, em um domingo de 1879 foi tomado por uma revelação, entrando em um 
estado de quietude por mais de meia hora. Finda a revelação, levantou-se afirmando que fora 
convertido e desejava ser batizado. O reverendo Blackford nunca assistira a uma revelação, mas 
aceitou a convicção daquele novo membro que certamente ajudaria a azeitar as relações dos 
presbiterianos com a arredia elite local. [há uma discrepância aqui, pois Léonard coloca esta 
“revelação” em um domingo de final d abril d 1874]. (MAFRA, 2001, p. 21 - Itálico meu). Seu batismo 
ocorre poucos meses depois em 05 de abril de 1874. 
26 Léonard registra a impressão inicial que Blackford teve de Vieira Ferreira: “Trata-se de um homem 
inteligente, ativo, que possui uma instrução incomparável [...]” (1953, p. 21, Apud RIVERA, 2012, p. 117). 
Rivera transcreve trechos de dois dos discursos proferidos por Vieira Ferreira, demonstrando a afinidade 
de pensamento com a proposta evangélica protestante, antes mesmo de sua conversão (p. 117-122). 
27 Rivera destaca sua ascensão muito rápida no protestantismo: “No dia 7 de abril, a menos de dois 
meses de sua conversão e a escassos dois dias de seu batismo, Vieira Ferreira já era presidente da 
Sociedade Bíblica Brasileira. [...] No mês de outubro, Ferreira já estava em campanha evangelizadora 
junto com o reverendo Blackford na cidade de Campos [RJ]” (2012, p. 123). 
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Retornando à grande crise divisionista que se antevia (1903), temos em Ribeiro 

uma análise bastante sincera e sem qualquer subterfúgio das razões e motivos 

alegados por todos os envolvidos desnudando as reais motivações que produziram 

este triste episódio da ainda incipiente história do presbiterianismo brasileiro: 
A crise nasceu no seio da própria Igreja Presbiteriana; 

prenunciaram-na insatisfações mal avaliadas e mal atendidas; 

ensejou-a um modelo estrutural inviável que colocava em rota de 

colisão próceres apaixonados e comprometidos com o que 

entendiam ser a missão de sua vida. As insatisfações se 

acentuaram em repetidos atritos e confrontos sem solução, e se 

propagaram a pequenos e grandes até ao ponto de não retorno, 

e à ruptura. Foi uma agonia longa e desgastante tanto das 

energias da jovem igreja como de seu conceito na sociedade 

ambiente. E modelou padrões históricos de crise e ruptura, que 

se repetiram e se repetem. (1987, p. 223. [Itálico meu]). 

Como o chamado Grande Cisma de 1903 não é o foco principal deste 

trabalho, me atenho apenas às questões relacionadas aos acontecimentos ocorridos 

em São Paulo, que haverão de possibilitar um melhor entendimento do surgimento 

da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e posteriormente a da Igreja 

Presbiteriana Jardim das Oliveiras. 

Os três pontos maiores, que convergiram para o chamado “Grande Cisma”, a 

questão da ingerência dos missionários estrangeiros, a questão educacional e a 

questão da maçonaria, já estavam permeando a atmosfera conciliares a mais de 

vinte anos. 

A Primeira Igreja Presbiteriana em São Paulo vai ser a grande caixa de 

ressonância destas questões, pois um dos maiores expoentes destes entraves era o 

Rev. Eduardo Carlos Pereira, então pastor desta igreja. 

 

2.2.1 – Duas Congregações e a Formação da Segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo 
 Diante das acaloradas discussões conciliares e crescente pressão por parte 

do Rev. Eduardo Carlos Pereira sobre os missionários ligados ao Colégio 

Protestante, que já começa a utilizar o nome Mackenzie, o Presbitério de São Paulo 

libera estes missionários a iniciarem novas congregações em outros bairros da 

capital paulista, com vistas à formação de uma futura segunda igreja quando 

houvesse condições (MATOS, 2004, p. 139).  
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 O Rev. William A. Waddell, que havia chegado em 1890 e que foi um dos 

fundadores do Ginásio Mackenzie e do Mackenzie College, e que também implantou a 

Escola de Engenharia, sendo seu primeiro diretor, após diversos atritos com Rev. 

Eduardo C. Pereira, fazendo uso da liberação do Presbitério inicia em 1893 atividades 

no bairro da Luz, à Rua da Conceição, 58, com cultos e classes dominicais tendo o 

apoio das professoras da Escola Americana (MATOS, 2004, pp. 131-137).  

 Quase que simultaneamente, com diferença de apenas alguns meses, outro 

missionário o Rev. Frederik J. Perkins, que havia chegado ao Brasil em 1891 e 

arrolado ao Presbitério de São Paulo em 1892, abre uma nova frente de trabalho no 

bairro da Liberdade à Rua da Glória, 98 (MATOS, 2004, p. 139). 

 Havendo grandes afinidades entre ambos os missionários e os respectivos 

membros das pequenas comunidades e diante das dificuldades em se manter os 

dois trabalhos, bem como antevendo a necessidade de se estabelecer outra igreja 

forte em São Paulo, chega-se à conclusão, em reunião em uma sala da Rua da 

Conceição no dia 18 de outubro de 1893, que o melhor a se fazer era unificar as 

atividades eclesiásticas. Assim no dia 26 de novembro celebra-se pela primeira vez 

a ceia e duas congregações dissidentes dão forma à Segunda Igreja Presbiteriana 

de São Paulo. No ano seguinte, 1894, a nascente igreja fixa-se na Alameda dos 

Bambus (atual Avenida Rio Branco).  

 No inicio de 1894 assume o pastorado da recém-formada Segunda Igreja o 

Rev. Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa. Havia sido arrolado como membro 

da Igreja Presbiteriana, por batismo e profissão de fé, pelo Rev. Blackford, portanto 

fez parte daquele grupo pioneiro do trabalho em São Paulo, além disto, incentivado 

por Blackford foi um dos quatro primeiros pastores formados pelo Seminário 

Primitivo, fundado por Simonton no Rio de Janeiro. Portanto, ele tinha uma ligação 

umbilical com os missionários americanos, o que o colocava em oposição direta ao 

nacionalismo extremado do Rev. Pereira, perfazendo assim o velho, mas sempre 

atual conflito de gerações, alimentado pelo fato de que Carvalhosa havia sido 

preterido, na eleição de Pereira, como pastor da Primeira Igreja, conforme 

registramos anteriormente. 

 Em 1898 depois de muitos desgastes Carvalhosa resolve desligar-se do 

Presbitério de São Paulo, que naquele momento estava sobre forte influência de 
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Pereira que contava com apoio de ampla maioria, no que foi acompanho pela 

Segunda Igreja, que passa a denominar-se “Igreja Presbiteriana Independente”. A 

reconciliação veio somente em 1900, quando o Rev. Pereira já não tinha mais a 

mesma influência no Presbitério, voltando a utilizar novamente o nome de Segunda 

Igreja de São Paulo. (MATOS, 2004, pp. 310-315). 

2.2.2 – Igreja Presbiteriana Filadelfa  

 Apesar do nome sugestivo “Filadelfa”28 e não “Filadelfia” e que trás a ideia de 

um espírito de fraternidade, a realidade da formação desta nova Igreja Presbiteriana 

na capital paulista é bem mais conturbada. Se a Segunda Igreja fora resultado dos 

litígios do Rev. Pereira com os missionários e com o Colégio, a formação da Igreja 

Presbiteriana Filadelfa é resultante dos litígios dele com as lideranças e membresia 

que estavam envolvidos com a maçonaria. 

 Evidente que nem todas as pessoas que formaram a Filadelfa eram maçons, 

mas de uma forma indireta, via familiar ou por consideração, estas pessoas não se 

sentiam mais à vontade para continuarem a fazer parte da Primeira Igreja, pois a 

pressão exercida pelo Rev. Pereira era crescente, tipo, “ame ou deixe”. 

 Quem pastoreou este pequeno grupo foi Rev. José Zacarias de Miranda e 

Silva. Após seu batismo feito pelo Rev. Edward Lane, em Itapira, interior de São 

Paulo, mudou-se com a família para a capital paulista. Sua esposa foi a primeira 

pessoa a fazer profissão de fé na “Sala Grande” da Escola Americana, que naquele 

momento harmoniosamente compartilhava o mesmo espaço com a Primeira Igreja, 

conforme mencionado anteriormente neste trabalho. Zacarias estudou teologia com 

o Rev. John B. Howell na Escola Americana, na qual lecionou diversas matérias e 

ainda trabalhava como alfaiate e musico profissional para sustentar a família. 

Tornou-se membro da Primeira Igreja em 1878 e licenciado em 1880, tendo como 

contemporâneo de licenciatura Eduardo Carlos Pereira. A ordenação de Zacarias 

ocorreu em Brotas no dia 22 de outubro de 1880.  

 Em 1888 torna-se membro do Presbitério de São Paulo e em 1895 volta a 

residir em São Paulo e torna-se redator gerente de O Estandarte, jornal fundado três 

anos antes pelo amigo Rev. Eduardo Carlos Pereira. Sua esposa e filhos tornam-se 

                                                           
28 Léonard faz alusão a este nome diferente: “[...] não sabemos ao certo se nesse nome havia alusão 
pretendida AP movimento filadelfino do século XVIII, que representou um traço de união entre o 
protestantismo e as Lojas.” (1981, p. 150).   
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membros da Primeira Igreja, mas ele continua pastoreando seu campo no interior de 

São Paulo. 

 A longa amizade que Zacarias tinha com Pereira não suportou o fardo pesado 

da questão maçônica, e o Rev. Zacarias de Miranda sendo maçom, ainda que 

posteriormente desligou-se da Loja, deixa seu campo de Sorocaba e juntamente 

com o Rev. Francisco Lotufo, que após 1903 filia-se a Igreja Presbiteriana 

Independente, passa a pastorear este pequeno grupo dissidente da Primeira Igreja, 

em 22 de setembro de 1899, inicialmente com 24 membros, mas que rapidamente 

alcança o numero de 42, demonstrando a força maçônica. Ainda por fazer um ano 

de existência a Filadelfa uni-se a então Segunda Igreja, do Rev. Modesto 

Carvalhosa, que havia retornado ao Presbitério, conforme mencionado 

anteriormente, para formar a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que desta 

forma torna-se a maior e mais influente comunidade maçonizante do 

presbiterianismo paulistano e brasileiro. O Rev. Zacarias29 permanece como co-

pastor desta nova igreja até inicio de 1907, período posterior ao Grande Cisma. 

 Compreendo o esforço que Olivetti faz para defender a ideia de que a Igreja 

Presbiteriana Unida de São Paulo é resultado de uma união ou como ele prefere 

uma fusão e não de uma divisão, em suas palavras:  
"Foram fundadas duas congregações, uma no bairro da Luz, 

outra no da Liberdade. E assim foram ocorrendo os fatos que 

redundariam na fundação da Unida. Lembremos que esta 

ocorreu, não em decorrência de divisões, mas de fusão." 

(2000, pp. 28-29). 

Explica-se tal defesa pelo fato da obra de Olivetti não ser de cunho científico, 

mas um relato histórico comemorativo denominacional. Entretanto, basta apenas 

uma retrospectiva dos fatos antecedentes, que ele próprio também registra, para 

compreender-se que as duas Congregações que se uniram e posteriormente a 

pequena Igreja Filadelfa eram frutos de desgastantes divergências eclesiásticas. 

Também o fato dele não destacar a amoldamento maçônico original da IPUSP. 

Porém, é necessário colocar que ao menos duas outras razões que fomentou 

a junção destas igrejas em 1900. A primeira foi justamente o fato de que se fazia 

urgente e necessário estabelecer uma Igreja forte que pudesse fazer frente aos 

                                                           
29 Sua habilidade em escrever e seus artigos contundentes em defesa do Sínodo em resposta aos 
ataques proferidos pelos agora então Independentes, o Presbitério de São Paulo lhe presenteou com 
uma pena de ouro. (MATOS, 2004, pp. 337-342). 



48 
 

 
 

obstáculos que haveriam de surgir no desenvolvimento do protestantismo 

presbiteriano em São Paulo, uma vez que a cidade crescia vertiginosamente 

transformando-se em uma metrópole com toda sua pujança e também com sua 

força eclesiástica romana. Continuar com a política de estabelecer igrejas pequenas 

e muitas vezes motivadas apenas por questões pessoais e menores, carentes de 

recursos para se sustentarem e expandirem, seria uma estratégia antropofágica. A 

segunda é que se desenhava cada vez mais nítida no cenário presbiteriano uma 

ruptura, como de fato veio ocorrer em 1903, e se em São Paulo não tivesse uma 

segunda igreja fortemente estabelecida certamente após 1903 sofreria enorme 

retrocesso e não contribuiria de forma tão profícua com o avanço da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, como veio a fazer na própria cidade e estado de São Paulo, 

bem como na região norte do Paraná. Assim, a história comprova que a mudança de 

estratégia, tendo como marco a formação da Unida, foi oportuna e acertada. 

 

2.3 – A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo 
Tendo o Rev. Carvalhosa à frente (13 anos) a igreja inicia seu esforço para 

adquirir um terreno e construir um templo, conforme indica claramente suas 

palavras: “A edificação de um templo à glória de Deus é uma necessidade para 

melhor propaganda do Evangelho e accomodação de nossa congregação sempre 

crescente” (abud, OLIVETTI, 2000, p. 43 - Relatório da Mesa da Unida, 13.04.1903, 

Arquivo do Conselho [grafia da época]). Adquire-se um terreno na Rua Helvetia de 

20m por 57m pelo qual se pagou uma quantia de R$5:589$900 [cruzeiros]. 

(OLIVETTI, 2000, p. 44). 

Uma vez adquirido o terreno o esforço agora se concentra na construção do 

templo sob o ministério pastoral do Rev. Mattathias Gomes dos Santos, que também 

havia liderado a construção do templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. 

Tudo indica que a obra foi feita em duas fases conforme conclusão de Olivetti: 
O que talvez se possa concluir é que a parte essencial o 

templo ficou pronta e começou a ser utilizada em março de 

1915; os complementos do templo (dependências, detalhes, 

acabamento) foram sendo executados posteriormente. 

Alterações importantes foram feitas, de modo que era como 

se um novo templo estivesse sendo edificado. A inauguração 

do templo completo deu-se no dia 22 de setembro de 1922. 

(2000, p. 47). 
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 Esta data não foi sem motivo, pois coincide com o Centenário da 

Independência brasileira, assim a inauguração do templo se revestiu de um 

simbolismo ainda maior, tornando-se também um novo marco para a cidade de São 

Paulo e para o presbiterianismo brasileiro. Isto fica implícito nas palavras do Rev. 

Mattathias em seu relatório referente aos anos de 1922-1923: 
Esse glorioso acontecimento [construção templo] colocou a 

igreja em condição de ampliar consideravelmente todos os 

seus serviços, sentindo-se a nossa amada comunidade 

aparelhada para maior obra e mais larga influência, no 

sentido de ganhar a cidade de S. Pulo para o Senhor Jesus 

Cristo e cooperar com a Igreja brasileira na grande campanha 

de conquistar o Brasil. (OLIVETTI, 2000, p. 49 – Itálico meu)  

 O Rev. Mattathias esforça-se para despertar a Igreja Unida para que se 

mantenha como referencial continuo na cidade de São Paulo, que conforme suas 

próprias palavras “cujo desenvolvimento regula por duas casas por hora útil de 

trabalho, sendo muitas dessas casas esplêndidos bangalows e não poucos 

arranhacéus”. (OLIVETTI, 2000, p. 59). 

 Em 1927 o Rev. Mattathias deixa o pastorado da Igreja Unida, indo pastorear 

a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Vai ocupar o seu lugar o Rev. Miguel Rizzo 

Jr., que fora convidado oficialmente pelo Conselho e pelo próprio Rev. Mattathias, 

em 04 de janeiro de 1927, conforme o documento que foi encaminhado ao 

Presbitério de São Paulo. 

 Em seu primeiro ano o Rev. Rizzo atualiza o rol de membros constatando um 

numero de 436 comungantes. Delega aos presbíteros e diáconos a responsabilidade 

de supervisionarem as diversas atividades evangelísticas fomentadas pela Igreja 

Unida em diversos bairros periféricos da cidade de São Paulo, conforme 

mencionadas abaixo. 

 Um prédio anexo destinado para atividades educacionais e sociais foi iniciado 

em 1927 e concluído em 1932. Para esta obra foram convidados engenheiros do 

Mackenzie que supervisionaram toda a construção em todos os seus detalhes. 

 A década de 1930 é extremamente profícua e surge a necessidade de um pastor 

auxiliar, convidado o Rev. Rodolpho Garcia Nogueira, que permaneceu apenas o ano 

de 1933 sendo substituído no ano seguinte pelo Rev. Renato Ribeiro dos Santos. 

 Olivetti trás um resumo importante deste momento da Igreja Unida: 
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No final de 1933 já existiam sete igrejas organizadas, filhas 

da Unida: Juquiá, Brás, Pinheiros, Lapa, Bela Vista, Atibaia e 

Jundiaí. Apesar dos desdobramentos dados em função da 

organização de igrejas, havia no rol de comungantes 1519 

membros – na sede e nas dez Congregações então 

existentes, anotadas a seguir em ordem alfabética: Alto da 

Serra, Casa Verde, Monte Alegre, Mooca, [Santana do] 

Parnaíba, Santo André, São Bernardo [do Campo], São 

Caetano, Tremembé e Vila Mariana. (2000, p. 62) 

 No período de 1944-48 a Igreja Unida contara com três pastores atuantes, 

tendo o Rev. Rizzo como titular e auxiliado pelos Revs. José Borges dos Santos Jr. 

(1942-46, sendo que de 1947-62 tornou-se pastor titular), que se tornara 

personagem importante nesta dissertação e Mário de Cerqueira Leite Jr. (1944-47). 

Isto foi necessário diante do crescimento da igreja, bem como das muitas atividades 

do Rev. Rizzo, pois ele foi Moderador da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana 

do Brasil (denominado atualmente de Supremo Concílio), bem como participante da 

Diretoria do Seminário de Campinas e pregador convidado por igrejas em todo o 

território nacional.  

Em 1938 ele havia criado o Instituto de Cultura Religiosa, que na medida em 

que se desenvolvia absorvia mais tempo dele. Assim, em 21 de novembro de 1946, 

em comum acordo com a Assembleia da Igreja Unida, seus vínculos pastorais foram 

rompidos, mas como um gesto de carinho e reconhecimento de seu profícuo 

ministério a Assembleia lhe concedeu o titulo de Pastor Emérito da Igreja 

Presbiteriana Unida de São Paulo. 

 Assume o pastorado da Igreja Unida o então auxiliar Rev. José Borges dos 

Santos Jr. até o ano de 1962. Conforme destaca Olivetti, ele implanta e organiza 

diversas atividades eclesiásticas: o boletim dominical foi ampliado e melhorado em 

sua diagramação; estabeleceu horários para atendimentos pastorais ao qual 

denominou de “Clinica Pastoral”; organizou a Associação Cristã de Beneficência, 

com diversos ambulatórios na cidade, em Santos e Campos do Jordão; ele 

fortaleceu e vinculou a igreja a diversas instituições evangélicas – Sociedade Bíblica 

do Brasil, Comissão do Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Conselho 

Deliberativo do Instituto Mackenzie, Seminário Presbiteriano de Campinas, as duas 

Juntas de Missões Nacionais e Estrangeiras. Pessoalmente o Rev. Borges atuou de 

forma preponderante na área educacional, sendo membro do Conselho Federal de 
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Educação e vice-presidente da Câmara do Ensino Primário e Médio, bem como foi 

um pioneiro na utilização do radio para divulgação da mensagem evangélica 

presbiteriana, pelas rádios Tupi e Nove de Julho, com programas diários de 5 

minutos e dominicais de 15 minutos. (2000, pp. 65-66). 

 A Igreja mantinha firme sua visão de expansão e neste período continuava 

sustentando Congregações na Barra Funda, Jardim América, Mooca, 

Paranapiacaba, Santana do Parnaíba e Vila Brasilândia. Em 24 de outubro de 1950 

o Conselho tomou a decisão de adquirir um imóvel na Alameda Jaú na altura do 

numero 752, no Jardim Paulista (OLIVETTI, 2000, p. 66) que viria abrigar em 

momento posterior a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que é o assunto 

central desta dissertação. 

Assim a Igreja Unida continuava sua trajetória prospera e geradora de 

grandes expectativas, mas como em tantas outras vezes, nuvens escuras começam 

a tomar forma no horizonte, que haverão de desembocar em mais uma ruptura 

eclesiástica. 

 
2.4 – Outra Dissensão Teológica – Salomão Ferraz  

Antes de iniciarmos o próximo capítulo, creio ser oportuno referendar aqui um 

fato pouco conhecido e divulgado, da dissensão e saída do Rev. Salomão Ferraz 

que após romper seus laços com a IPB haverá de fundar uma nova igreja 

denominada de Igreja Católica Livre. E o que torna peculiar é justamente a razão de 

sua saída, por questões de interpretação teológicas divergentes, repetindo o que 

ocorrera ainda no principio com Miguel Vieira Ferreira conforme mencionado 

anteriormente, quando constatamos no transcorrer desta pesquisa que as disputas 

internas que por vezes levaram a cisões estiveram, mormente estavam conectadas a 

outros interesses eclesiásticos. 

Seu pai conheceu e recebeu a mensagem evangélica protestante através do 

missionário Rev. Dagama, quando este iniciava suas atividades religiosas na cidade 

de Rio Claro, interior de São Paulo. Casou-se com Maria Santana Barbosa na 

cidade de Jaú, e tiveram sete filhos e três filhas dos quais o primogênito recebeu o 

nome de Salomão Ferraz, em referência ao sábio das páginas do Primeiro 

Testamento bíblico. (FERRAZ, 1995, p.04) 

Desde a infância Salomão Ferraz demonstra habilidades acadêmicas. 

Estudando no Colégio Camargo, em 1984, frequenta a Primeira Igreja Presbiteriana, 
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então na rua 24 de Maio e em 1895 ainda com 14 anos faz sua profissão de fé e 

conhece um de seus mais queridos amigos por toda a vida, o também jovem e 

posteriormente como ele futuro Rev. Matatias Gomes dos Santos. (FERRAZ, 1995, 

p. 05). Neste mesmo ano torna-se um dos sócios fundadores da Associação Cristã 

de Moços (ACM) (LESSA, 1938, pp. 481 e 491, Apud FERRAZ, 1995, p. 05). 

  Concluído seus estudos no Ginásio do Estado, ingressa com apenas 17 anos 

no Seminário da Igreja Presbiteriana, em São Paulo, o mesmo que era o centro dos 

embates entre o Rev. Eduardo Carlos Pereira e o então Colégio Mackenzie, 

mencionado nesta a pesquisa. Neste momento entre seus contemporâneos estavam 

Ernesto Oliveira e Othoniel Motta (LESSA, 1938, p. 534). Em 1898 é recebido como 

candidato ao ministério pelo Presbitério de São Paulo. Por dominar o inglês acaba 

tomando conhecimento dos conceitos teológicos anglicanos que acabou moldando 

muitos de seus conceitos teológicos. Em 1901 formou-se juntamente com Henrique 

Louro de Carvalho, João Francisco da Cruz, Matatias Gomes dos Santos, 

Baldomero Garcia, Anders Jensen e Constâncio Omegna, na reitoria do Rev. 

Samuel R. Gammon. Em 19 de junho de 1901 é aprovado pelo Presbitério de São 

Paulo e licenciado para pregar o Evangelho. No culto público de Licenciatura, na 

igreja da Alameda dos Bambus (Av, Rio Branco), se fizeram presentes entre outros 

o Rev. Dr. J. R. Smith e João Francisco da Cruz.  

Seu primeiro campo foi na cidade de Faxina (Itapeva) no sul do Estado de 

São Paulo. Em meio a uma forte crise existencial, certamente resultante do 

ambiente de lutas, desavenças, pouco amor cristão entre os cristãos, sobretudo 

entre os líderes e pastores que enfaticamente pregavam "Amai-vos uns aos 

outros", bem como o todo da cristandade em relação ao secular embate entre 

católicos e protestantes, e após orar, abre a Bíblia aleatoriamente e seus olhos 

recaem nas palavras do Ap. Paulo “Justificados gratuitamente por sua graça, 

mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs, no seu sangue, 

como propiciação” (Rm. 3:24-25). A partir deste momento o jovem pastor resolve 

trabalhar incansavelmente para unir os cristãos, não somente evangélicos, mas 

também católicos romanos. 

Em 1902, sendo aprovado em exame do Presbitério de São Paulo, é 

ordenado Ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana, o Rev. Salomão Ferraz, no 

templo da Alameda dos Bambus (Av. Rio branco), fazendo a paranesis o Rev. 

Carvalho Braga e o sermão o Rev. Schneider (REVISTA DAS MISSÕES 
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NACIONAIS, 02/08/1902, Apud FERRAZ, 1995, p. 17). O jovem pastor casa-se com 

Emília Cagnoto no mês de agosto de 1903, do qual tiveram cinco filhas e dois filhos. 

Pouco mais de um mês de seu casamento, ele vai participar da sua primeira 

reunião do Sínodo da Igreja Presbiteriana (28 de julho de 1903), em São Paulo. 

Presenciou o triste momento em que a Igreja Presbiteriana experimenta sua primeira 

grande cisão, ainda que na noite da votação final esteve ausente por motivo de 

doença. Ele não acompanha o grupo independente como seu pai, que 

posteriormente em 1950 viria a ser ordenado pastor na IPI. 

Da cidade de Faxina, onde enfrentou e perseverante venceu muitos desafios, 

ele vai pastorear a Igreja de Canavieiras, no sul do Estado da Bahia, onde atuava 

seu amigo Rev. Matatias Gomes dos Santos. Chega em 24 de agosto de 1906, para 

suceder o Rev. Mac Call. Participa da organização do Presbitério Bahia-Sergipe, em 

1907, sendo um marco importante, pois nasce brasileiro, formado por seis Igrejas 

organizadas e pastoreadas por pastores nacionais, tendo apenas como colaborador 

o Rev. Mac Call. 

Em 1908 juntamente com o Rev. Matatias Gomes reiniciam as edições do 

jornal “Imprensa Evangélica”. Muda-se para a cidade de Belmonte [famosa hoje pela 

construção contestada da hidroelétrica às margens do rio Jequitinhonha]. Aqui funda 

a Escola americana e o Jornal “A Espada” e traduz um hino muito famoso “Brilhando 

por Jesus” (Salmos e Hinos, n° 551) e lança a pedra fundamental da Igreja de 

Canavieiras, que continuava a pastorear. Muda-se mais uma vez, agora para a 

cidade de Cachoeira, mais próxima da capital baiana.  

Em 1912, assume o pastorado da Igreja Presbiteriana de Rio Claro (01 de 

maio) retornando à região sudeste, próximo do Seminário de Campinas. Vai 

tomando ciência dos movimentos e esforços ecumênicos entre as denominações 

evangélicas, mas ele pensa muito além, pois deseja estender este movimento à 

Igreja Romana, e para isto aprofunda-se cada vez mais na questão, reunindo 

argumentos e buscando nas fontes doutrinárias eclesiásticas as mais diversas. 

Às portas do importante Congresso do Panamá (fevereiro de 1916) aflora-se 

as hostilidades de evangélicos em relação a Igreja Romana, onde haveria de se 

resolver quanto à questão dos sacramentos e sobretudo o batismo. Ele chega à 

conclusão que não era necessário batizar novamente os católicos romanos que 

viessem a professar a fé evangélica protestante e toma a decisão de receber cinco 
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pessoas sem rebatiza-las.30 Tanto Simonton quanto Kyle haviam levantado esta 

questão, mas a atitude de Salomão Ferraz foi incendiaria não somente na Igreja 

Presbiteriana, mas em outras denominações também, de maneira que nos jornais 

evangélicos as criticas se multiplicaram.  

Então Salomão Ferraz, em julho 1915, no limiar do Congresso do Panamá, 

publica seu opúsculo “Princípios e Métodos”,31 que definitivamente vai provocar 

convulsões no meio evangélico. Foi acusado de traidor do Evangelho pelos mais 

conservadores e defendido pelos mais liberais. E como registra Ferraz:  
No opúsculo Princípios e Métodos, na verdade. Salomão 

Ferraz trata da questão do batismo; mas seu objetivo não era 

apenas este, porém, mais profundo; propugnava ele a união 

dos crentes evangélicos e não evangélicos num único 

rebanho, numa só Igreja, na qual Cristo deveria ser o único 

pastor. (2002, p. 26). 

 Segundo Ferraz, este opúsculo abalou as convicções tão bem assentadas de 

muitas lideranças do presbiterianismo, sendo uma dela o independente Rev. 

Eduardo Carlos Pereira, que ás portas de ser um dos representantes brasileiros no  

Congresso do Panamá, atenua suas críticas ao catolicismo. Eduardo que antes 

propunha cortar a Igreja Romana do rol da cristandade, em decorrência de suas 

heresias, depois da leitura de Princípios e Métodos, dá um novo tom à questão e em 

um artigo no jornal denominacional “Estandarte” (11 de novembro de 1915) escreve:  
É perigoso para o Protestantismo encarar em globo o 

Romanismo e traçar numa palavra a sua atitude. É justo que 

tratemos com caridade a Igreja Católica Romana, e não lhe 

resgatemos os louvores que, porventura, tenha merecido; 

porém, manda a lealdade e a justiça e os interesses da 

América Latina que denunciemos com clareza e franqueza os 

seus grandes erros, erros que enfraquecem e anulam, na vida 

do povo, as grandes verdades cristãs que ela sustenta em 

seu credo. É em nome dessas grandes verdades 

neutralizadas ou paralisadas pelos grandes erros que se 

reúne, parece-nos a Convenção do Panamá. Esperamos com 

ansiedade e oração a atitude do Protestantismo para com a 

igreja dominante na América Latina, pois cremos que uma 

                                                           
30 O historiador Léonard acrescenta que Ferraz foi “[...] campeão da ideia de um protestantismo que 
não se coloque em oposição às tradições e aos hábitos espirituais do país”, conforme seu livro mais 
famoso “Princípios e Métodos”. (1981, P. 252). 
31 Esta obra esta indicada na referencia bibliográfica desta pesquisa em formato online. 
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declaração solene, firme, leal e caridosa, emanada essa 

assembléia, será de vasto e intenso efeito moral, de força e 

prestígio para os destinos do Evangelho entre as nações sul-

americanas".  (Apud, FERRAZ, 2002, p. 31-32 – Itálico meu). 

Mas diante de toda repercussão negativa e as pressões que lhe sobreveio, o 

Rev. Salomão Ferraz opta por desvincular-se da Igreja Presbiteriana e vincular-se 

primeiramente à Igreja Episcopal Brasileira,32 que havia acolhido com alegria suas 

propostas expostas em “Princípios e Métodos”, na pessoa do Dr. Lucien Lee 

Kinsolving, que em seu relatório de 1915 no 17° concílio da Igreja Episcopal 

Brasileira, coloca em um dos destaques o referido opúsculo do Rev. Salomão 

Ferraz, tecendo-lhe comentários positivos (transcrito por FERRAZ, 2002, p. 45).   

Sua decisão de sair da Igreja Presbiteriana produziu repercussão não só em 

sua denominação, mas também no meio dos independentes. Em 1916 Salomão 

Ferraz deixa a Igreja Presbiteriana “sem mágoas, sem cindir a Igreja, levando para a 

Igreja Episcopal, como não poderia deixar de ser, apenas sua família” (FERRAZ, 

2002, p. 43). 

No dia primeiro de março de 1917, durante o 19° Concílio, na cidade de Santa 

Maria, na Igreja do mediador, por proposta do Rev. Sergel, o Rev. Salomão Ferraz 

toma assento no Concílio, recebendo palavras de boas-vindas. O inicio de seu 

pastorado na Igreja Episcopal foi nas funções de coadjutor do Rev. Meem, na igreja 

do Redentor do Rio de janeiro. (FERRAZ, 2002, p. 44). 

Em janeiro de 1925 ele é transferido para São Paulo como pároco da Capela 

do Salvador e em 17 de junho de 1928 funda a Ordem de Santo André, para 

partilhar obras benemerentes com cristãos de outras denominações, através do 

anúncio de Jesus Cristo, assistência humanitária e participação da Sagrada 

Eucaristia, assumindo um ecumenismo mais amplo (FERRAZ, 2002, p.45-46). Sua 

atuação é intensa e sempre respaldada pela liderança do bispo Kinsolving, mas que 

por motivos de saúde é sucedido pelo Rev. Bispo William M. M. Thomas. O novo 

bispo tinha tendências Low Church (antirritualistas) e seu desejo era aproximar-se 

dos demais ramos protestantes brasileiros, que se mantinham desconfiados por 
                                                           
32 A Igreja Episcopal do Brasil inicia suas atividades em 1816 e adquiri autonomia em 1964. Hoje, 
com o nome de Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, faz parte da Comunhão Anglicana como 
província autônoma. Essa igreja não possui uma teologia, uma doutrina, mas um “discurso oficial” 
sobre certos pontos teológicos e que identifica a igreja. Os documentos que contêm esse discurso 
são o Livro de Oração Comum (LOC), destinado ao culto e às cerimônias sacramentais e outras, e o 
Resumo da Fé Cristã, conhecido simplesmente por Catecismo. Em suma, a Igreja Episcopal 
Anglicana é uma igreja litúrgica e sacramental com uma teologia aberta a partir de princípios básicos 
da fé cristã. (Calvani, 2012, p. 55-70; LÉONARD, 1981, p. 252-253)  
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causa da semelhança desta com o catolicismo romano e a reação dos contrários se 

fez na pessoa de Salomão Ferraz que havia entrado na Igreja Episcopal justamente 

por causa da questão cerimonial e sua semelhança com a Igreja Católica 

(LÉONARD, 1981, p. 253).  

Em 1932 Salomão Ferraz vai escrever sua obra “Fé Nacional”33 que também 

era seu manifesto onde expressava seu desejo de manter o ritualismo e comunhão 

com a Igreja Católica (Fé)34 e sua aspiração por uma igreja com forma e direção 

genuinamente brasileira (Nacional).  

Diante das reações e atitudes a partir de 1935 as boas relações eclesiásticas 

entre Salomão Ferraz e o novo bispo Thomas ficaram estremecidas. A situação vai 

evoluindo e em 1936 (04 de junho) o Rev. Salomão Ferraz é suspenso pelo Bispo 

Thomas (Ata do 39° Concílio, p. 57, Apud FERRAZ, 2002, p. 47) e neste mesmo ano 

opta por sair da Igreja Episcopal. 

De acordo com Léonard ainda em 1936, Salomão Ferraz promove em São 

Paulo um “Congresso Católico Livre”, da qual surgira uma nova denominação a 

“Igreja Católica Livre” na qual ele é eleito seu bispo e assim cria “[...] à margem do 

protestantismo brasileiro, uma Igreja catolizante” (1981, p. 253). Sem salário fixo ele 

vai trabalhar Biblioteca do Estado, indicado pelo amigo Rev. Othoniel Motta, que 

estava se aposentando. 

Em um período anterior, 30 de janeiro de 1913, há uma dissidência católica, 

promovida pelo Cônego Carlos de Amorim Correia, em Itapira (SP) e que deu origem 

à Igreja Católica Apostólica Brasileira ou simplesmente Igreja Brasileira, a primeira 

com personalidade jurídica verdadeiramente autônoma do catolicismo romano, mas 

que após a morte do Cônego Amorim entrou em declínio, até que o Bispo de Maura, 

Dom Carlos Duarte Costa,35 rompendo com a Igreja Romana, reestruturou a ICAB, 

fazendo publicar os seus Estatutos no Diário Oficial de 25 de julho de 1945, 

registrando-os em Cartório da Cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 

                                                           
33 Kickhofel desta os principais pontos desta obra/manifesto de Salomão Ferraz (p. 14). Léonard 
destaca a reação dos demais ramos protestantes às ideias expressas por Salomão Ferraz sintetizada 
na série de artigos do Rev. Alfredo Borges Teixeira (IPI) em seu órgão informativo oficial “Estandarte” 
com o titulo de “Controvérsia anglo-católica” (1981, p. 253). 
34 Salomão Ferraz, que havia publicado e usado em sua paróquia, em São Paulo, uma fórmula 
litúrgica própria da celebração da santa comunhão, introduzindo inovações que foram rejeitadas pela 
igreja, como o uso da palavra missa e a doutrina da transubstanciação, para citar apenas duas. 
(KICKHOFEL, p. 14) 
35 Biografia - http://www.icab-itapira.com.br/index.php/dom-carlos-duarte-costa-2 
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revestindo a nova igreja da canonicidade e juridicidade para sua continuidade 

(FREITAS, 1987, p. 10, Apud FERRAZ, 2002, p. 52; Manoel, 2010). 

Apesar de eleito Bispo Salomão Ferraz necessita de sagração por parte de 

uma autoridade sucessória apostólica. Após varias consultas para sua sagração do 

exterior e no Brasil, ele opta pelos entendimentos com o Bispo de Maura da Igreja 

Católica Apostólica Brasileira (LÉONARD, 1981, p. 254), e a cerimônia se realiza na 

Igreja Cristã de São Paulo,36 conforme registro de ata: 

Consta da respectiva ata que: "Realizou-se hoje, dia quinze 

de agosto de mil novecentos e quarenta e cinco, Festa da 

Assunção de Nossa Senhora, às dez horas e trinta minutos, 

no templo da Igreja Cristã de São Paulo à rua Baronesa de 

Itu, número quarenta e oito, nesta cidade de São Paulo, a 

Sagração Episcopal de S. Excia. Revm°, Dom Salomão 

Ferraz, Bispo Eleito de São Paulo. Transmitiu a herança 

apostólica ao eleito, S. Excia. Revm° Dom Carlos Duarte 

Costa - Bispo do Rio dc Janeiro". (FERRAZ, 2002, p. 53 – 

Itálico meu). 

 Dentro de sua proposta ecumênica, a Igreja Católica Livre aceita participar do 

ecumenismo romano proposto pelo Papa João XXIII, e Dom Salomão é recebido 

como Bispo por Roma,37 mas esta convivência dura pouco, pois a Igreja Romana 

não aceita os carismas dos Católicos Livres e em 1965/66, Dom Manoel Ceia 

Laranjeira passou a liderar o movimento que não aderiu à Igreja de Roma, agora sob 

o nome de Igreja Católica Apostólica Independente no Brasil.38 

Ainda que este caso não esteja ligado diretamente ao tema desta pesquisa, 

torna-se singular para se visualizar a dificuldade que a Igreja Presbiteriana tem em 

conviver com a pluralidade de ideias e posturas e serve de extrato das dissecções 

que ocorreram neste recorte histórico proposto, e continua ocorrendo na história do 

                                                           
36 Esta igreja é resultante de uma cisão na Igreja Presbiteriana Independente em 1942, que também 
originou neste mesmo período outra denominação a Igreja Presbiteriana Conservadora. 
37 “[...] de 1959 a 1965 pela aproximação ecumênica com a Igreja de Roma, resultando no 
reconhecimento da Sagração Episcopal de Dom Salomão Ferraz, se tornando Bispo Auxiliar de São 
Paulo e Titular de Eleuternia.” (MANOEL, 2010 – Itálico meu). 
38 “De 1965 para cá inicia-se uma nova fase, Dom Salomão Ferraz já cansado e desiludido com o 
‘ecumenismo romano’ e desrespeito pelos carismas espirituais do seu movimento, convoca o clero do 
Rio de Janeiro, tendo à frente Dom Manoel Ceia Laranjeira, para retomar o trabalho da Igreja Católica 
Livre e em Concílio Regional, realizado em Moquetá, Nova Iguaçu (I Sessão) e em Bangu, Rio de 
Janeiro (II Sessão), se restaura o movimento católico livre, agora sob o nome de Igreja Católica 
Apostólica Independente no Brasil.” (MANOEL, 2010 – Itálico meu). 
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presbiterianismo brasileiro em outros ramos do cristianismo brasileiro.  E ainda que 

durante esta pesquisa não se tenha encontrado uma ligação pessoal entre o Rev. 

José Borges dos Santos Jr. e a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e Dom 

Salomão Ferraz e a Igreja Católica Livre, não é algo inadmissível pelo fato deles 

terem origem presbiteriana, cultivarem muitos amigos em comum, como os pastores 

da Igreja Cristã de São Paulo sendo um deles aqui referido o Rev. Othoniel Motta, 

pelas perspectivas ecumênicas que ambos sempre cultivaram e por fim por que 

ambos atuaram na cidade de São Paulo. 
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3 – A IGREJA PRESBITERIANA JARDIM DAS OLIVEIRAS 
 
 Por mais de uma década a IPUSP vinha alcançando uma expansão pouco 

experimentada por uma Igreja Presbiteriana, principalmente no período dos três “Jr.”: 

Rev. Miguel Rizzo Jr., Rev. José Borges dos Santos Jr. e Rev. Mário de Cerqueira 

Leite Jr. No período de 1944 a 1948 inauguraram o que poderíamos chamar de o 

primeiro colegiado de pastores da IPB, pois ainda que o Rev. Rizzo fosse o titular, os 

outros dois eram tratados sem qualquer distinção ou hierarquia, tanto por parte do 

titular, do Conselho ou da membresia. Olivetti realça as características pessoais deste 

trio: “Tinham personalidades e estilos diferentes, mas as pregações dos três eram 

bíblicas, revelavam sério preparo e comunicavam bênção” (2000, p. 63), de maneira 

que a IPUSP avançava em todas as esferas eclesiásticas, alavancada por um 

aumento excepcional de sua membresia como exemplifica o ocorrido no dia 22 de 

agosto de 1943 quando foram recebidos de uma única vez 130 novos membros, por 

profissão de fé e batismo, sendo nenhum deles por transferência ou jurisdição e 

Olivetti ainda menciona nominalmente cada um deles, fazendo inclusive algumas 

correções nas diversas fontes pesquisadas (2000, pp. 111-114). 

 Este não foi um fato isolado, mas apenas um instantâneo deste período 

histórico da IPUSP, que dentro de um conjunto de fatores soube atrair as pessoas 

com sua mensagem evangélica. Mais uma vez apelamos para Olivetti que destaca 

um fator externo importante para explicar este momento: 

Um fator corroborativo foi o grande movimento migratório 

para São Paulo, do interior e de outros estados. No bojo 

desse movimento chegavam à capital bandeirante levas e 

levas de pessoas agora liberadas das amarras de 

preconceitos e da força da tradição e dos liames compadre-

comadrescos, além de outras já interessadas no Evangelho. 

(2000, p. 111). 

 Como mencionado acima, após a saída do Rev. Rizzo assumiu como titular 

da IPUSP o Rev. Borges de 1947 a 1962 e o terceiro o Rev. Cerqueira Leite Jr. sai 

no fim de 1948, desfazendo assim a experiência de colegiado. 
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3.1 – Primórdios das Atividades na Alameda Jaú 
 O crescimento continuado da IPUSP, conforme mencionado vai produzir um 

problema de ordem prática – o templo da Helvetia torna-se cada vez mais limitado 

para o afluxo de pessoas nos cultos públicos. 

 Nas palavras do Engenheiro Santo Luiz Lavítola, então presbítero da IPUSP: 
Urgia a edificação de uma nova Igreja, se possível, de 

grandes proporções, grandiosa pelas suas dimensões, e 

ainda que, para isso fosse exigido muito trabalho, paciência e 

sacrifício, pois tratava-se da realização de uma obra em que, 

se havia de render culto à Deus.” (2001, p. 1).  

 A partir de uma oferta substancial recebida no valor de duzentos mil cruzeiros, 

o Conselho nomeia uma Comissão que deveria procurar um local adequado para as 

novas instalações, ficando assim composta: Rev. Borges, como presidente, e os 

presbíteros Hunnicutt, Kolb, Bonilha, Tibiriça e Lavítola. (LAVÍTOLA, 2001, p. 1). 

No interregno da próxima reunião a Comissão encontrou uma propriedade na 

Alameda Jaú, 752, pertencente a um amigo do Pb Hunnicutt de nome Mr. 

Cunningham, de nacionalidade inglesa, cujo irmão era Pastor anglicano residente na 

Inglaterra. Conforme relato de Lavítola: 
O preço pedido pelo proprietário foi de cerca de 

Cr$8.000.000,00 [cruzeiros]; o terreno era suficientemente 

grande para os fins desejados, confinava com a praça 

Alexandre Gusmão, por uma lado todo ajardinado, com 

quadra de tênis a pequenos bosques espalhados, formando 

um valioso conjunto de edificações” (2001, pp. 01-02). 
 O preço exorbitava a realidade financeira da IPUSP naquele momento. Após 

negociações com o proprietário este concordou em desmembrar o terreno em duas 

partes. Uma das partes de 47 metros de frente, por 50 metros de fundo, contendo 

uma casa e outras edificações, totalizando uma área de 3.655,5 metros e eram 

suficientes para o que era pretendido pela IPUSP. O preço fora reduzido para 

Cr$4.000.000,00 [cruzeiros] e deveriam ser pagos em quatro prestações, conforme 

detalhes registrados por Lavítola: 
Grande foi o compromisso assumido; 4 anos de campanhas, 

militarmente organizadas e que terminavam sempre em 

esplendidos resultados, com muitos discursos, música, 

brincadeiras e alegres e divertidos jantares. A dívida fora 
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pago com alguma antecipação; já tínhamos o local, cuja 

compra se realizou em 22/2/51. (2001, p. 02). 

 De acordo com entrevista com Dr. John Benjamim Kolb, cujo pai fez parte da 

Comissão acima, alguns defendiam a ideia da compra total da área, mas venceu a 

maioria, de maneira que apenas esta parte da propriedade foi adquirida. 

 Um culto de Ação de Graças foi celebrado em 11 de novembro de 1951, onde 

o Rev. Borges destaca a ação triunfante da Igreja e a impressionante fidelidade de 

um povo determinado quando convocado para se cumprir os mais nobres propósitos 

“servir a Deus e ganhar almas” (Lavítola, 2001, p. 02). 

O Conselho da IPUSP, por indicação do Rev. Borges, nomeia o Pb Lavítola, 

engenheiro, para projetar a construção de um templo na propriedade adquirida. 

Após um ano de pesquisas opta-se, por causa da topografia do terreno, pelo modelo 

de construção da Igreja do Calvário em Pittsburgh. O projeto apresentado coportava 

pelo menos 1.500 pessoas. 

A ideia primaria não era necessariamente a de transferir a IPUSP para um 

novo endereço, mas de se construir naquele terreno um espaço amplo e apropriado 

para as Grandes Concentrações tão à moda, conforme o modelo americano, como 

destaca Olivetti: “O novo templo não seria sede de uma nova igreja, mas um 

prolongamento da Unida” (2000, p. 69 - Itálico meu).  

Entretanto, na medida em que o templo, as galerias e espaços da Rua 

Helvetia não comportam mais o volume de pessoas, a ideia de um novo local para a 

IPUSP vai emergindo cada vez mais forte e consistente e a construção de uma 

Catedral vai moldando os planos e objetivos do Rev. Borges. 

Extratos de boletins dominicais entre 1958 e 1962 revelam o entusiasmo 

crescente dos mais diversos membros da IPUSP e até de pessoas de fora da 

comunidade local para captação de recursos visando a construção de um templo na 

Alameda Jaú. Alguns destes estratos são citados por Olivetti: 
Dezembro de 60 – Referência a ofertas para o templo do 

jardim das Oliveiras. Uma viúva pertencente à Unida recebeu 

um pagamento de oito mil cruzeiros. Separou dois mil para o 

tratamento das viúvas e três mil para o templo, dizendo: “Isso 

é para a campanha que o Conselho vai fazer em 61”  

Uma senhora desconhecida entregou a um dos pastores à 

porta da Igreja do Jardim das Oliveiras um envelope no qual 
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estava escrito: “Não sou desta igreja, mas ouvi o senhor dizer 

que vão fazer um templo aqui, e quero dar uma oferta”. 

Janeiro de 61 – Entre os envelopes da primeira coleta para o 

templo, dois eram de crianças que escreveram: “Templo: 

minhas economias: 200,00”; e “Minhas economias” (159,60). 

Uma menina pediu ao pastor que, no novo templo, fizesse 

uma sala “para a gente que quer ser professora ir estudar”. 

Por telefone uma senhora pediu ao pastor que abrisse a 

Bíblia e a acompanhasse na leitura que ele ia fazer em Ageu 

1.2,7,8 (sobre a ocasião de se construir o templo). (2000, p. 67). 

 No final da década de 50 e inicio de 60 a questão da construção do novo 

templo na Alameda Jaú e o que fazer com o templo da Helvetia vai se tornando mais 

acalorada. Somada às limitações de espaço junta-se a argumentação da degradação 

acelerada que vinha sofrendo o bairro onde está inserido o templo da IPUSP. 

 O Rev. Borges já não tinha mais a unanimidade do Conselho e também 

começa sofrer fortes pressões. As divergências vão construindo um abismo 

crescente entre os prós e os contra e a capacidade tão bem reconhecida de 

argumentação e coesão do pastor não mais é suficiente para evitar a dissensão e a 

divisão eminente. 

 Soma-se a esta questão conciliar, o fato de que desde sua aquisição em 

1951, conforme testemunho ocular de John Benjamim Kolb, atividades continuas 

estavam sendo realizada na Alameda Jaú, comportando um numero crescente de 

pessoas, nos cultos matinais em que o Rev. Borges pregava dominicalmente; a 

Mocidade e a Sociedade Feminina mantinham atividades semanais com grande 

afluxo de pessoas. 

 Que o Rev. Borges manteve uma ligação umbilical com Alameda Jaú é 

facilmente percebido em seus Relatórios Pastorais. No primeiro ano (1951) de 

atividades ele prega seis vezes (manhã); organiza uma classe de estudos bíblicos 

(06 aulas); instala a “Capela Alameda Jaú”; e realiza uma cerimônia para a entrega 

das chaves da propriedade adquirida. Em 1952 (pregação 28 e ceia 07); 1953 

(pregação 28 e ceia 08); 1954 (pregação 35 e ceia 08); e ceia 1955 (pregação 38, 

ceia 04 e faz Discurso na abertura da Campanha da Construção do Templo); 1956 

(pregação 34 e ceia 04); 1957 (pregação 30); 1958 (pregação 25); 1959 (pregação 

01 – ano do Centenário da IPB); 1960 (pregação 33); 1961 (pregação 57, pela 
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primeira vez mais do que na IPUSP 40) e 1962 ano da ruptura (pregação 70, 

Reunião do Conselho 23;  pregação na IPUSP 06 jan/mar).  

 Diante desta somatória de circunstâncias, chega-se ao ponto em que não há 

mais retorno e o Rev. Borges, diante de sua iminente e irreversível saída, opta por 

assumir o pastorado daqueles que já estavam instalados na Alameda Jaú, que 

passara a abrigar a nova Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras com autonomia 

total e assim rompendo os laços eclesiásticos com a Helvetia. Agora a IPJO começa 

a escrever sua própria história eclesiástica e que nos anos por vir haverá de 

demarcar a história do presbiterianismo não somente da cidade de São Paulo, mas 

do próprio país. 

 
3.2 – Organização e Ano Um 
 Desde o dia 11 de março de 1962 o Presbitério de São Paulo (PSPL), no qual 

Borges tinha uma forte influência, tinha acatado e organizado a Igreja Presbiteriana 

Jardim das Oliveiras (transcrição da Ata de reunião da Comissão Especial, Ata do  

Conselho n° 24 - Anexo n° 01), designando como seu primeiro pastor o Rev. Dr. 

José Borges dos Santos Jr. e contando com um numero expressivo de 299 

membros maiores e 159 membros menores advindos da IPUSP, de acordo com as 

relações fornecidas pela Comissão Especial do Presbitério de São Paulo, conforme 

os termos: “Transferências, por cartas demissionárias, da Igreja Presbiteriana Unida 

de São Paulo”, bem como outros que foram arrolados por jurisdição a pedidos 

incididos de diversas igrejas evangélicas: Metodista Central, Presbiteriana de 

Londrina, Metodista de São Carlos, Presbiteriana de Itararé, perfazendo um total de 

mais de 400 membros inicial (Ata do Conselho n° 05, Anexo n° 2). A nova igreja 

recebe um telegrama do Rev. Julio Andrade Ferreira, então diretor do Seminário 

Presbiteriano de Campinas, saudando a IPJO pela sua organização eclesiástica, 

conforme registro na Ata n° 03. 

Ainda que a influência e domínio das questões e minúcias eclesiásticas do 

Rev. Borges fossem decisivo para a organização da nova igreja, isto não seria 

suficiente sem o amplo apoio das lideranças e membresia que o acompanharam e 

apoiaram sem reservas, pois estes entendiam que havia razões e motivos 

concretos, conforme já foram citados neste trabalho, da mudança para o novo 

endereço. 
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 Examinando os nomes dos que se transferiram para a Alameda Jaú, 

conforme Anexo 2,  nota-se que não se trata de jovens entusiastas ou de neófitos na 

fé, mas de crentes amadurecidos pelos anos de membresia, alguns que participaram 

incansavelmente na implantação e desenvolvimento da IPUSP e que, portanto, 

tomam uma decisão muito bem abalizada e consciente das implicações e das 

possibilidades em relação à igreja nascente. 

 Um argumento que corrobora esta tese é que todos os presbíteros que 

compuseram a Comissão que viabilizou a aquisição da propriedade na Alameda Jaú 

em meados de 1951, conforme acima referida, vieram a fazer parte da IPJO e ao 

menos dois deles Tibiriça e Lavítola, após eleição em Assembleia, exerceram a 

função de presbíteros e compuseram o primeiro Conselho da nova igreja (BOLETIM 

N° 1 – Anexo 9). 

 Outro argumento é o que foi mencionado que já havia um numero grande de 

pessoas que frequentavam apenas a Alameda Jaú, bem como a ligação pastoral 

intensa exercida pelo Rev. Borges junto a este grupo, comprovado acima pelos seus 

relatórios, que não incluíram casamentos e aconselhamentos. 

Como sempre ocorre em casos semelhantes, os dissidentes se desdobram para 

comprovar suas teses e motivações. O Rev. Borges retoma seu animo e empenha toda 

sua capacidade na condução da nova igreja, conforme registrado por Ferreira:  
“Não posso deixar de ser profundamente reconhecido a Deus 

por me permitir exercer a última fase do meu ministério 

exatamente como foi a primeira, isto é um trabalho novo e no 

pastorado de uma igreja completamente desembaraçada do 

tradicionalismo rotineiro, que lhe permite fazer aplicações 

atualizadas dos princípios imutáveis do Evangelho Eterno”. (p. 9). 

 Outro fator que demonstra esta renovada disposição é que não somente o 

Pastor, mas os Presbíteros, Diáconos e demais lideranças reúnem-se 

periodicamente para tratarem das questões de organização e fluidez dos trabalhos a 

serem desenvolvidos pela nascente igreja. Neste primeiro ano o Conselho reúne-se 

mais de trinta vezes, sendo que em alguns meses teve quatro reuniões, quando o 

padrão seria uma reunião mensal. 
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Oficialmente a IPJO inicia suas atividades eclesiásticas a partir da primeira 

reunião do seu Conselho39 conforme registro em sua primeira Ata: 
Às 21,10 horas do dia 11 de março de 1962, à Alameda Jaú 

n° 752, nesta cidade de São Paulo, reuniu-se pela primeira 

vez o Conselho da Igreja Presbiteriana “Jardim das Oliveiras”, 

sob a presidência do pastor da Igreja, Rev. José Borges dos 

Santos Jr. e com a presença dos Presbíteros Srs. Américo 

Caldas Kerr, Horácio de Freitas, Oswaldo Muller da Silva, 

Osny Silveira, Palmiro Rocha, Santo Luiz Lavítola e Ataliba 

Carvalho de Lara. Deixou de comparecer o presbítero Sr. 

Tibiriçá de Aguiar, por se achar enfermo (Anexo 3). 

   Ainda nesta primeira reunião é eleito a primeira Diretoria do Conselho da 

IPJO, conforme registro: 
A primeira Diretoria do Conselho ficou assim constituída: 

Vice-Presidente, o Presbítero Dr. Palmiro Rocha e para 

Secretário o Presbítero Ataliba Carvalho de Lara, 1° 

tesoureiro o Presbítero Horacio de Freitas e para 2° 

tesoureiro o diácono Jacob França. (Anexo 3). 

 Posteriormente a função de segundo tesoureiro é extinta por recomendação 

do Presbitério, uma vez que quem assina pelas finanças da igreja são o Presidente 

do Conselho, normalmente o Pastor titular e o Tesoureiro eleito pelo Conselho. 

 Neste primeiro momento a IPJO esta organizada apenas eclesiasticamente, 

mas ainda não fora constituída em pessoa jurídica de maneira que seus recursos 

financeiros tiveram que serem depositados em uma conta conjunto em nome dos 

dois tesoureiros, conforme resolução do Conselho nesta primeira ata: 
[...] resolve-se que tais bens e fundos sejam depositados em 

estabelecimento bancário através de conta conjunto a ser 

aberta em nome dos 1° e 2° tesoureiros, o que fará em 

caráter temporário e até que a situação esteja oficialmente 

regularizada, quando então, tal conta conjunto será 

transferida para a conta ser aberta em nome da Igreja 

Presbiteriana “Jardim das Oliveiras” (Anexo 3).  

 Ainda nesta primeira reunião o Conselho decide nomear o presbítero Dr. 

Oswaldo Muller da Silva para elaborar o projeto de Estatutos da IPJO, necessário para 
                                                           
39 Conselho é o primeiro concílio nas Igrejas Presbiterianas, composto por presbíteros eleitos em 
Assembleia previamente Convocada em Edital normalmente colocada no boletim dominical ou 
afixada em lugar pública e de fácil acesso, além de comunicada verbalmente no púlpito; a IPB tem 
ainda mais três concílios em ordem crescente de importância: Presbitério, Sínodo e Supremo 
Concílio, a sua última instância eclesiástica.  
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torná-la Pessoa Jurídica e também nomeia uma Comissão para tratar com a IPUSP 

sobre as pendências financeiras e outras questões que tenham ficado pendentes no 

processo de autonomia da IPJO, o que posteriormente, mediante divergências, será 

solicitado a mediação do Presbitério de São Paulo, fato comunicado ao Conselho da 

IPUSP conforme carta encaminhada com o seguinte teor:  
]...] responder ao Conselho da Igreja Presbiteriana Unida de 

São Paulo comunicando que este Conselho [IPJO] estão se 

dirigindo ao Presbitério de São Paulo a fim de pedir àquele 

Concílio que se encarregue do assunto, pois este Conselho 

está certo de que esta é a melhor maneira de se preservar os 

superiores interesses da causa comum. (Ata n° 09). 

 Nesta mesma Ata de n° 09 é solicitado à Junta Diaconal um levantamento 

detalhado de todos os bens existentes no prédio da Alameda Jaú n° 752, onde esta 

localizada a IPJO. 

 Atendo a solicitação da IPJO o Presbitério faz uma Convocação 

Extraordinária, marcada para o dia 11 de junho de 1962, nas dependências da IPB 

Betânia, para tratar das questões envolvendo as duas igrejas IPJO e IPUSP (Ata n° 

11) encerrando este período de transição e pendências.  

 No dia 01 de abril de 1962 o Rev. Borges celebra a primeira ceia da IPJO, 

conforme registro na Ata n° 04. Na Ata seguinte (n° 05) aprova-se o primeiro 

Orçamento da nova igreja, para o restante do ano de 1962, tendo como previsão 

uma arrecadação mensal de CR$379.777,00 [cruzeiros] e anual de 

CR$3.418.000,00 [cruzeiros], (Anexo 2). Nesta mesma Ata convoca-se a primeira 

Assembleia Geral para ouvir, discutir e aprovar o Projeto de Estatuto da IPJO, para 

que possa ser encaminhada à aprovação do Presbitério de São Paulo e posterior 

registro jurídico.  

 Conforme correspondência recebida do Presbitério de São Paulo, os 

Estatutos da IPJO foram aprovados observando algumas modificações que foram 

acatadas pelo Conselho. Uma destas modificações, já citada, foi a extinção da 

função do segundo tesoureiro e a outra mais relevante foi a nova redação do 

Parágrafo 2° do Artigo 12 que passou a ter a seguinte redação: “Artigo 12, Parágrafo 

2° - No caso de cisma ou cisão os bens reverterão ao Presbitério ao qual estiver 

jurisdicionada a igreja”. O que o Presbitério esta fazendo é apenas adequando o 
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Estatuto da IPJO à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil conforme seu 

Artigo n° 07 e Parágrafo Único.40 (Anexo 10). 

 O Conselho comunica ao Presbitério que desde o dia 14 de julho de 1962 a 

IPJO tornou-se pessoa jurídica com seu registro no 4° Registro de Títulos e 

Documentos – Cartório Sebastião Medeiros e a devida publicação no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo. 

 Ainda neste momento inicial o Conselho convida a Junta Diaconal e a 

Diretoria da Sociedade Auxiliadora Feminina, para ouvirem a exposição do Rev. 

Borges sobre as dificuldades que a igreja esta enfrentando. Ele traça um relato 

minucioso dos fatos que antecederam à organização da IPJO até sua instalação 

pelo Presbitério de São Paulo. Conclui orientando os presentes a encaminharem ao 

Pastor qualquer pessoa que os procurarem para tais informações ou dúvidas de 

maneira a evitar distorções destes acontecidos e porventura se produzam 

perturbações no seio da nascente igreja. Resolve-se também imprimir mil cópias do 

Estatuto da IPJO para distribuição a todos os seus membros, bem como àqueles 

que vierem a fazer parte dela. O Conselho prepara e envia ao Presbitério de São 

Paulo sua folha de Estatísticas referente à 1962, bem como o Orçamento para o ano 

de 1963 (Ata n° 24). 

 Aproxima-se o primeiro aniversário da IPJO (11/03/63) e toda igreja é 

incentivada para se fazer uma grande celebração. O Conselho resolve convidar o 

Conselho da IPUSP para uma confraternização (Ata n° 25). São convidados para 

pregar nos Cultos de Ações de Graça, pela manhã o Rev. Amantino Adorno Vassão, 

Presidente do Supremo Concilio da IPB, e no culto vespertino o Rev. Oswaldo Alves, 

então Presidente do Presbitério de São Paulo, lembrando que neste momento o 

Rev. Borges ocupava a Vice-Presidência do Supremo Concílio e ainda mantinha 

forte influência sobre as lideranças conciliares. 

 Após oficializar ao Presbitério em relação à efetivação da transferência da 

propriedade da Alameda Jaú n° 752 para o nome da IPJO (Ata n° 27), recebe-se 

correspondência do Conselho da IPUSP notificando a doação do referido imóvel e 

demais utensílios (Ata n° 30 - Anexo 4). 

                                                           
40 Artigo 07 - Parágrafo Único - Tratando-se de cisma ou cisão em qualquer comunidade 
presbiteriana, os seus bens passarão a pertencer à parte fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil e, sendo 
total o cisma, reverterão à referida Igreja, desde que esta permaneça fiel às Escrituras do Velho e 
Novo Testamento e à Confissão de Fé. (CI/IPB – edição online). 
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 Após convocação da Assembleia Extraordinária,41 o Rev. Borges é eleito para 

mais um período como pastor da IPJO, registrando-se que foi por unanimidade: 

“Pelo vice-presidente do Conselho, Dr. Palmiro Rocha, foi comunicado que realizou, no 

culto matutino às 12h00 corrente, a eleição do Pastor desta Igreja, tendo sido eleito por 

unanimidade da Assembleia para isso convocada, o Rev. José Borges dos Santos Junior” 

(Ata n° 71 – Anexo 5). Em data previamente marcada, em culto solene, o Presbitério 

efetiva a posse do Rev. Borges.42  

 
3.3 – A Construção do Templo 
 Desde o inicio constata-se as limitações das instalações da Alameda Jaú para 

comportar o numero crescente de pessoas que frequentam os cultos e demais 

atividades promovidas pela igreja. Em um primeiro momento o Conselho resolve 

fazer adaptações de urgência no imóvel principal (Ata n° 03), e diante deste quadro, 

torna-se premente canalizar todos os esforços para a construção de um templo, o 

que será a monta durante seus primeiros dez anos de existência. 

 A primeira providência relacionada à construção do Templo foi a nomeação de 

uma Comissão Pró-Construção com as seguintes pessoas: Pb Sr Horacio de Freitas, 

representando o Conselho; diácono Jacob França, representando a Junta Diaconal, e 

uma senhora representando a Sociedade Auxiliadora Feminina. (Ata n° 05).  

Toda a liderança é mobilizada para participar efetivamente da Construção do 

Templo e uma Campanha financeira é elaborada. A Sociedade Auxiliadora Feminina 

lança a campanha do “ouro” (Ata n° 34). Esta campanha arrecada 304 peças, que 

avaliadas pelo profissional Sr. Nelson Caovila monta a soma de Cr$2.754.370,00 

[cruzeiros] (Ata n° 52). 

É necessário uma vez mais solicitar a intermediação do Presbitério de São 

Paulo para que a IPUSP possa lavrar a Ata de Doação da propriedade onde esta 

instalada a IPJO, com urgência, visto que o prazo de validade de uma Planta de 

Construção aprovada se extinguiria no prazo de 30 dias. (Ata n° 36)  

                                                           
41 Art.9 - A assembleia geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se 
reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente, convocada pelo 
Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos. § 1º - Compete à 
assembleia: a) eleger pastores e oficiais da Igreja; (CI/IPB – edição online – Itálico meu). 
42 Art.34 - A designação de pastores obedecerá ao que abaixo se preceitua: a) O pastor-efetivo será 
eleito por uma ou mais Igrejas, pelo prazo máximo de cinco anos, podendo ser reeleito, competindo 
ao Presbitério julgar das eleições e dar posse ao eleito; (CI/IPB – edição online). 
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Esta solicitação ao Presbitério foi decorrente de que o Conselho da IPUSP, 

mesmo tendo recebido duas comunicações sendo uma carta e um ofício, datados de 

21 de agosto e 13 de setembro corrente [1963], não haviam se manifestado. 

Finalmente no dia 08 de outubro de 1963 foi lavrada e assinada no 17° 

Tabelião, nesta Capital, a escritura de doação à IPJO, pela IPUSP, a propriedade na 

Alameda Jaú n° 752, nesta Capital. (Ata n° 37). 

O Conselho uma vez mais convida toda a liderança da igreja e o Rev. Borges 

expõe a importância de se canalizar todos os esforços e recursos para a construção 

do templo. O Pb. Dr. Santo Luiz Lavitola, então engenheiro responsável pelo 

acompanhamento da construção, faz um relatório verbal do andamento da obra e as 

providências que estão sendo tomadas. E o Conselho forma mais duas comissões 

denominadas de “Comissão de Suprimentos e Operações” e a “Comissão de 

Propaganda e Promoções” para que possam coordenar os esforços e recursos pró-

construção do templo. (Ata n° 36). 

No dia 13 de outubro de 1963 realiza-se um culto que marca simbolicamente 

o inicio da construção do templo, com a derrubada de um grande pinheiro onde o 

prédio será levantado. Uma grande oferta é coletada e alçada na importância de 

Cr$460.000,00 [cruzeiros]. (Ata n° 37). Conforme relato do Dr. John Benjamim Kolb 

tudo começou com uma simples brincadeira, mas o entusiasmo tomou conta de 

todos os presentes e cada um queria dar uma machada no pinheiro e fazer sua 

contribuição. A madeira deste pinheiro derrubado foi utilizada para se fazer o Púlpito 

e a Mesa da Ceia, que ainda hoje são utilizadas no templo. 

No dia 14 de abril de 1964 realiza-se um culto de ações de graça (Ata n° 45, 

Anexo 6) onde é lido um pequeno histórico desde a compra da propriedade até aquele 

momento, ao final é feito o lançamento da pedra fundamental do templo, o qual se 

constitui de uma caixa de cobre contendo:  
[...] um exemplar da Bíblia Sagrada, um exemplar do jornal ‘O 

Estado de São Paulo’ de 11.04.1964; um soneto de autoria do 

falecido poeta Pivadavia Neves, escrito em uma pétala de rosa; 

uma oração de autoria de Maria Luiza Rizzo Guglielmetti; três  

boletins informativos da campanha ‘Jardim de Bênçãos’, datados 

de 22.03.1964, 05.04.1964 e 12.04.1964; um boletim dominical 

da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, nesta Capital, do dia 

05.04.1964; um exemplar do programa executado em data de 

hoje, quando da cerimônia de lançamento da pedra fundamental 
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do templo da nossa igreja; um cartão de visita di Sr. Paulo Lens 

Cezar, uma nota no valor de Rr$20,00, uma nota no valor de 

Cr$10,00, duas notas no valor de Cr$5,00 cada uma, uma nota 

no valor de Cr$2,00, uma nota no valor de Cr$1,00, quatro 

moedas no valor de 400 réis cada uma, e uma moeda no valor 

de 200 réis; (Ata n° 45, Anexo 6).  

A Comissão de Suprimento e Operações realiza uma nova Campanha 

Financeira pró-construção e conforme relatório posterior alcança o valor de 

Cr$62.000.000,00 [cruzeiros] (Ata n° 46).  O Conselho nomeia mais outra comissão 

denominada de “Comissão de Arrecadação” que se reportara diretamente ao Conselho 

e toma-se a decisão de que toda arrecadação financeira, com exceção da parte orçada 

para o exercício em curso [1964], seja destinada para a construção do templo. 

Um momento difícil nesta caminhada foi a crise econômica pela qual o país 

atravessou em 1965 e que afetou bastante a arrecadação financeira da igreja e 

acabou forçando um ritmo mais lento na construção (Ata n° 65). 

Em setembro, inicia a cobertura do templo (Ata n° 79) e finalmente, no dia 25 

de dezembro de 1966, celebra-se o primeiro culto no novo templo, denominado de 

Santuário. Neste culto esteve presente no púlpito, o Rev. Domício de Matos, então 

presidente do Sínodo da Guanabara, mas não é mencionado qualquer representante 

do Presbitério de São Paulo e nem do Sínodo de São Paulo nos quais a IPJO esta 

eclesiasticamente subordinada. 

Conforme artigo publicado no jornal “Imprensa Evangélica”, transcrito por 

Castro é possível uma descrição do novo templo construído: 
São Paulo, SP – No dia 22 de dezembro, foi realizada com 

grandes solenidades, a consagração do Santuário Jardim das 

Oliveiras. O Santuário, de rara beleza arquitetônica (Arquiteto: 

Dr. Santo Luiz Lavítola), ainda esta em fase final de 

acabamento, o que não impedirá, entretanto, que os cultos 

dominicais sejam realizados. Aquele que pode ser 

considerado o maior templo presbiteriano de São Paulo, 

tornou-se uma realidade tangível, graças à dinâmica 

administração do Rev. José Borges dos Santos Jr., que luta 

incansavelmente pelo crescimento espiritual e material da 

comunidade que pastoreia juntamente com o Rev. Samuel 

Martins Barbosa. (2011) 
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Em 1967, durante a chamada crise dos Seminários, o Conselho da IPJO faz 

um registro de solidariedade aos professores que foram demitidos unicamente por 

causa das questões políticas que dilaceravam as entranhas da IPB naquele momento: 
“Tendo chegado ao conhecimento deste Conselho que foram 

exonerados de seus cargos de professores catedráticos do 

Seminário Presbiteriano do Sul pela Diretoria, os rev°s: 

Samuel Martins Barbosa, Julio Andrade Ferreira, Francisco 

Penha Alves e Eliseu Narciso, ilustres ministros 

presbiterianos, entendendo que não é da competência da 

Diretoria exonerar catedrático e também porque reconhece o 

valor incontestável dos exonerados, resolve este Conselho 

escrever a cada um deles uma carta para manifestar o seu 

apreço e solidariedade.” (Ata n° 83). 

Diante da eminente jubilação compulsória do Rev. Borges43, ao completar 70 

anos de idade, o Conselho resolve convidar por carta o Rev. Samuel Martins Borhna 

para disponibilizar seu nome na Assembleia Extraordinária para eleição pastoral, 

convocada para o dia 10 de março de 1968 (Ata n° 96). Eleito o Rev. Samuel toma 

posse como mais um pastor efetivo no dia 17 de março (Ata n° 99).  

A partir deste momento, nas reuniões do Conselho alternam a presidência o 

Rev. Borges e o Rev. Samuel. Na Ata n° 102 (30/05/68) a presidência foi do Rev. 

Samuel, com o registro da presença do Rev. Borges. Mas na sequência percebe-se 

uma ausência mais acentuada do Rev. Borges, por diversos motivos, sendo o mais 

comum por questão de viagens. 

Em plena crise institucional da IPB, na Ata n° 102, o Conselho se posiciona 

contrario ao desdobramento do Presbitério de São Paulo efetuado pela Comissão 

Executiva da IPB conforme Anexo 8. 

 Este era mais um capítulo da luta que estava sendo travada entre o grupo 

conservador, liderados pelo Rev. Boanerges Ribeiro e o grupo liberal que tinha no 

Rev. José Borges seu expoente maior, pelo controle eclesiástico da IPB. Esta luta 

vai se estender por toda década de 70 e culminara com a criação de uma nova 

denominação Presbiteriana que inicialmente denominou-se Federação Nacional de 

Igrejas Presbiterianas (FENIP) e posteriormente mudaram a razão social e passou a 

                                                           
43 Como abordado no item 3.3.2.c 
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ser denominada de Igreja Presbiteriana Unida (IPU), que ainda permanecem até os 

dias atuais. (FONSECA JUNIOR, 2003).44 

 Relacionada diretamente a estes momentos de guerra dentro da IPB, o 

Conselho da IPJO convoca uma Assembleia Geral Extraordinária para reforma do 

Estatuto da igreja, para o dia 17 de outubro de 1968 às 20h30. Não ocorrendo a 

Assembleia por falta de “quorum” faz uma segunda convocação para o próximo dia 

25 do corrente mês. Desta vez há “quorum” e a Assembleia aprova as alterações 

propostas para o Estatuto da IPJO, mais particularmente o Capítulo referente à ao 

Patrimônio que em caso de cisma e dissolução conforme a CI/IPB devem reverter ao 

Presbitério a qual a igreja esta jurisdicionada e que a partir de agora, conforme 

alterações do Estatuto da IPJO: 
A Igreja Presbiteriana do jardim das Oliveiras (IPJO) poderá, 

extinguir-se,mediante deliberação de Assembleia Geral 

Extraordinária especificamente convocada para este fim. 

Neste caso, liquidado o passivo, o restante dos bens móveis 

e imóveis, se os houver, serão aplicados conforme determinar 

essa mesma Assembleia Geral, na mesma oportunidade. 

(ESTATUTO, 1991, - Anexo 8).45 

 Na redação final, em conformidade com a Assembleia, incluiu-se um 14° 

artigo com a seguinte redação: “Em nenhuma Assembleia será permitido o voto por 

procuração” (Ata n° 440), o que indica que até aquele momento era permitido ou 

possível este tipo de participação nas Assembleias da IPJO. 

  

3.4 – A Saída do Rev. Borges da IPJO 
 O passar dos anos começam a cobrar seu preço e somados a todas estas 

questões relacionadas à política eclesiástica o relacionamento do Rev. Borges com 

as lideranças da IPJO começam a ficar estremecidas. 

 Ainda que grande parte dos membros continuasse apoiando e prestigiando 
seu pastor, ao menos duas razões maiores são indicadas para explicar o 
distanciamento paulatino de Borges do Conselho. Castro indica ambas, apoiado nas 
                                                           
44 Por causa do termo “Unida” é comum se confundir algumas Igrejas Presbiterianas do Brasil que 
também utilizam este termo em suas nomenclaturas, como a própria Igreja presbiteriana Unida de 
São Paulo citada nesta pesquisa, com esta nova denominação resultante desta cisão no final dos 
anos 70 e inicio dos anos 80. 
45 Não foi possível localizar o primeiro Estatuto em que consta esta mudança, mas tanto este de 
1991, quanto o atual mantém estes termos conforme transcrito aqui. É em decorrência desta 
alteração estatuaria que em período posterior, quando a IPJO desliga-se da IPB, foi possível manter 
a posse das propriedades da Alameda Jaú.  
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informações de Olivetti, bem como entrevistas que tiveram com membros tanto da 
IPUSPP quanto da IPJO. 
 A primeira questão esta relacionada aos boatos, que segundo os dicionários 
são notícia anônima, sem confirmação, que corre publicamente, que neste caso se 
falava de um possível caso extraconjugal que o Rev. Borges mantinha. Estas 
afirmações que não foram baseadas em fatos concretos, já vinham ocorrendo desde 
a sua passagem na IPUSP, conforme Olivetti (2000, p. 68) e continuou em seu 
período na IPJO, conforme Castro que acrescenta às informações de Olivetti, o 
testemunho do Rev. Amilcar Ovídio Borba (2011, p. 123), que foi diácono, presbítero 
e depois pastor da IPUSP, mas que fora recebido como membro apenas em 1960, 
(OLIVETTI, 2000, p. 263), portanto um ano apenas antes da saída do Rev. Borges, 
de maneira que seu testemunho baseia-se muito mais nas informações de terceiros 
do que nas suas próprias, visto o pouco tempo que conviveu com aquela situação. 
Olivetti chega a citar uma “respeitável anciã da Unida”, (2000, p. 68), mas não cita o 
nome dela, que em entrevista a uma comissão nomeada pelo Conselho, reafirma os 
boatos, mas não oferece subsidio algum para qualquer denuncia formal. E o mesmo 
Olivetti em sua conclusão sobre esta questão na Unida, lança no ar frases de efeito 
que em si nada contém de provável ou concreto:  

Quanto ao aspecto moral, a sua infidelidade conjugal, se foi 
apenas aparente, como querem alguns, foi de uma aparência 
eloquente demais, denunciadora demais, recorrente demais. 
O que dificultou ou dificulta a tese de acusação é justamente 
a generosa nobreza com que o pastor continuou sendo 
acatado e prestigiado pela comunidade. (2000, p. 68). 

 E se referindo à posterior saída de Borges da IPJO, 10 depois, Olivetti faz um 
link com este motivo, mais uma vez lançando expressões dúbias e desassociadas 
de fatos concretos: 

Outro fator que foi lançando sombra cada vez mais densa 
sobre a pessoa, a vida e o ministério do Rev. José Borges 
dos Santos Jr. foi sua vida moral, com senões tão graves que, 
se eram meras ‘aparências’, como querem alguns, eram 
aparências tão fortes que levaram a igreja criada por ele a 
dispensá-lo, por não querer ele dar fim às malsinadas 
aparências. (2000, p. 257). 

 As expressões utilizadas por Olivetti apenas induzem os seus leitores a 
pensarem que de fato ocorreu um adultério, mas esta não é a função do pesquisador 
inseto. Se como ele diz “foi de uma aparência eloquente demais, denunciadora demais, 
recorrente demais”, por que não foram tomadas as devidas providências pelo Conselho, 
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principalmente em meio aos litígios que causaram sua saída da IPUSP e dez anos 
depois da IPJO? Dizer que o pastor continuava sendo “acatado e prestigiado pela 
comunidade” nunca foi razão para que um Conselho fosse omisso em disciplinar 
alguém. E os adversários de Borges, tanto dos referidos Conselhos, como 
posteriormente da própria direção máxima da IPB, que denunciou e despojou inúmeros 
pastores por muito menos, permaneceram calados e nunca o denunciaram sobre esta 
questão, apenas por causa dos “alguns” como denomina Olivetti? 
 Os testemunhos oculares têm hoje muito valor e enriquecem qualquer trabalho 
acadêmico, porem, quando se trata de uma questão tão séria e cara à moral e à história 
de uma pessoa, e que implica em julgamento e processo disciplinar, simples boatos, 
seja de quem for jamais podem ser utilizados para induzir as pessoas às conclusões 
destituídas de fatos concretos documentais e legais. 
  Em minha pesquisa não encontrei quaisquer documentos que pudesse 
corroborar estes boatos; os “alguns” de Olivetti na verdade são um numero sempre 
expressivo, senão uma maioria que mantiveram sempre seu apoio incondicional ao 
Rev. Borges, e não apenas um pequeno fã clube de beatas e beatos, ao contrario, 
entre seus apoiadores sempre estiveram pessoas de ilibada reputação e líderes 
amadurecidos e de grande capacidade de discernimento cristão, que jamais 
compactuariam com um comportamento imoral; como já mencionei nenhum de seus 
desafetos e não foram poucos, o acusou formalmente, o que seria um argumento 
poderoso no meio presbiteriano para acabar com a reputação e influência de uma 
liderança (vide um caso dos mais famosos, o de Caio Fábio); e por fim, em 
conversas com pessoas que o acompanharam por quase quarenta anos, e 
usufruíram de sua intimidade familiar e pessoal, não obtive quaisquer fundamentos 
para tais boatos. Portanto, como pesquisador, preciso ater-me às informações que 
possam ser até mesmo contestadas ou rejeitadas, mas jamais infundadas ou 
incapazes de serem corroboradas pelos fatos. 
 Uma segunda razão, esta sim repleta de fatos concretos, que acabaram por 
afetar o relacionamento de Borges com o Conselho da IPJO, foram suas cada vez 
mais acentuadas posturas ecumênicas, que optei por abordar em tópico especifico 
deste trabalho. 
  Diante destas questões, somadas à questão da Universidade Mackenzie, 
bem como os embates eclesiásticos com a direção da IPB, acabaram por minar as 
forças do agora ancião Borges. Desde a eleição do Rev. Samuel Martins Barbosa 
em 10 de março de 1968, como mais um pastor efetivo da igreja, Borges inicia um 
processo de afastamento, de maneira que pelas atas se percebe cada vez mais sua 
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ausência na vida cotidiana da IPJO e das próprias reuniões, que mesmo quando 
presente a presidência é do Rev. Samuel. A participação de Borges se restringe 
cada vez mais à rotina pastoral de pregação, aconselhamento, batismos e 
principalmente casamentos, uma de suas marcas distintivas. 
 O momento esboçado nos últimos anos se concretiza quando o Conselho da 
IPJO, não sem muitas discussões acaloradas, conforme conversa com o Pb. Dr. 
John Benjamim Kolb que dele fazia parte naquele momento, resolve dispensar oficial 
e formalmente os serviços pastorais do Rev. Borges.  
 
3.5 – O Envolvimento da IPJO com Atividades Evangelísticas e Sociais  
 Desde seu inicio a IPJO acaba exercendo um papel relevante em relação ao 
campo evangélico brasileiro. Diversas ofertas foram levantas destinadas ao Exercito 
da Salvação46 (Ata n° 54 – Cr$108.380,00 [cruzeiros]). Destina uma oferta de 
CR$30.000,00 [cruzeiros] para a Grande Campanha de Evangelização da IPB que 
ocorreria no dia 12 de maio a 09 de setembro de 1962 (Ata n° 13). O Conselho 
permite que o Rev. Borges levante uma oferta no valor de CR$60.000,00 [cruzeiros] 
em prol do Seminário Presbiteriano de Campinas destinado às reformas nos 
dormitórios que estão sendo realizadas (Ata n° 17). A partir de uma oferta voluntária 
cria-se o “Fundo de Bolsas de Estudos – Jardim das Oliveira” para apoiar estudantes 
de baixa renda (Ata n° 27). Destinam-se ofertas anuais à Capelania Evangélica da 
Penitenciaria do Estado de São Paulo47, normalmente para as programações 
natalinas. Diversas contribuições para apoio das atividades do Lar Evangélico 
“Izidoro de Souza” conforme Atas n°s 51 (p. 212) e 52 (p. 217) respectivamente 
Cr$133.709,00 e Cr$300.000,00 [cruzeiros]. Apoio financeiro ao Seminarista Roberto 
Nicolas Lalnick, para continuidade de seus estudos teológicos e atividades no ponto 
de pregação no Jd Peri; mediante solicitação escrita e verbal do Rev. Rubens Pires 
do Amaral Osório, excepcionalmente destina-se à Congregação de Cachoeira 
Paulista, não como empréstimo, mas como doação, a importância de Cr$150.000,00 
[cruzeiros], a excepcionalidade é decorrente do fato da discordância da metodologia 
da Junta Missionária do Presbitério48, que inicia trabalhos em diversos locais, sem 
                                                           
46 O Exército de Salvação foi fundado em 1865 por William e Catherine Booth, surgiu para atender os 
bairros miseráveis da cidade de Londres que estavam sendo abandonados pelas igrejas. No Brasil, o 
Exército de Salvação chegou em 1922 e, desde então, tem atuado junto às comunidades nas 
periferias e também formou Orfanatos e Acampamentos. Inicialmente não era uma denominação, 
mas atualmente tem suas próprias igrejas estabelecidas. 
47 O Rev. Borges estará apoiando esta importante Capelania até o final de sua vida, inclusive através 
do Instituto de Promoção e Serviço Ecumênico (IPSE), depois que se desvinculou da IPB. 
48 Junta Missionária do Presbitério foi criada para implantação de novas igrejas em bairros da 
periferia de São Paulo ou em cidades próximas que não houvesse uma IPB estabelecida. Mas 



76 
 

 
 

qualquer previsão orçamentária anterior e depois que o trabalho esta sendo 
implantado, começa a buscar recursos financeiros nas igrejas locais. (Ata n° 47); 
contribuição para a Zona Central do Ensino Religioso de São Paulo49 no valor de 
Cr$30.000,00 [cruzeiros]. Ajuda destinada ao Departamento de Imigração e 
Colonização da Confederação Evangélica do Brasil para ajuda às vitimas da guerra 
no Oriente Médio (Ata n° 89). 
 

3.6 – A Congregação50 no Jd Peri 
 O inicio deste novo trabalho se deve ao esforço do Rev. Dr. Richard Charles 
Smith, que cedido pela Missão Presbiteriana do Brasil Central, trabalha junto a IPJO 
como Pastor Assistente (Ata n° 27 [1963]). Ele inicia atividades evangelísticas no 
bairro do Butantã, percebendo grandes possibilidades de implantação de um novo 
trabalho mediante a boa receptividade por parte dos moradores (Ata n° 29). 
 O Rev. Richard estabelece o primeiro ponto de pregação da IPJO no Jd Peri 
(Ata n° 33). Em junho de 1964 registra-se a Organização da Congregação do Jd. 
Perí e contrata um evangelista até o valor de Cr$50.000,00 [cruzeiros] mensais, para 
desenvolver as atividades nesta nova fase de implantação do trabalho, sendo 
convidado o Rev. Josef Hunt (Ata n° 50). Posteriormente o Seminarista Roberto 
Nicolas Lalnick vai cooperar nesta Congregação. 
 Entretanto, em 1964 a Igreja Presbiteriana de Vila Carolina reivindica a 
Congregação do Jd Peri, advogando que esta estaria em seu campo de jurisdição 
eclesiástica e que o Rev. Richard estaria cooptando membros da referida igreja. O 
Conselho da IPJO, ainda que não entendesse serem justificadas o pleito, pois não 
correspondia com a realidade dos fatos, opta por transferir a jurisdição e bens da 
Congregação do Jd. Peri para a IPB de Vila Carolina. (Ata n° 52). 
 Outros detalhes e informações referentes a IPJO serão expostas no próximo 
capítulo desta pesquisa, pois sua história inicial esta entrelaçada com a própria 
história de seu primeiro pastor e fundador, o Rev. José Borges dos Santos Jr.   

 

                                                                                                                                                                                     
acabou sendo extinta quando o Presbitério de São Paulo sofreu intervenção da CE/SC e acabou 
sendo desmembrado e posteriormente dissolvido. 
49 O Rev. Borges sempre se preocupou com a questão educacional e nunca poupou esforços para 
envolver as igrejas nesta área. 
50 É uma comunidade que ainda não possui autonomia e, portanto esta debaixo da autoridade de um 
Conselho ou Presbitério. Conforme CI/IPB: Art.2 e com governo próprio, que reside no Conselho. § 1º 
- Ficarão a cargo dos Presbitérios, Juntas Missionárias ou dos Conselhos, conforme o caso, 
comunidades que ainda não podem ter governo próprio. § 2º - Essas comunidades serão chamadas 
pontos de pregação ou congregações, conforme o seu desenvolvimento, a juízo do respectivo 
Concílio ou Junta Missionária. 
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4 – REV. JOSÉ BORGES DOS SANTOS JR. 

 

 Ao escrever sobre a origem da IPJO torna-se obrigatório falar sobre a vida e 

obra do Rev. Borges que se mescla com a história inicial da própria igreja. Quando 

iniciei minhas pesquisas verifiquei que pouco material havia sido produzido sobre o 

tema e sobre o próprio Rev. Borges, então no decorrer tomei conhecimento do 

excelente trabalho realizado por Luís Alberto de Castro sobre a vida do Rev. Borges, 

conforme referência bibliográfica, do qual sou devedor na elaboração deste capítulo. 

Todavia, como meu objetivo é pesquisar sobre a IPJO e tendo em mãos a 

ampla pesquisa feita por Castro sobre o Rev. Borges tomo a liberdade neste capítulo 

de me ater às novas informações que encontrei em fontes primárias, bem como em 

conversas com pessoas que conviveram com o pesquisado, remetendo sempre que 

necessário à obra já referida para informações que ali estão registradas.  

 

4.1 – Seu nascimento e infância 

 Quando foi eleito Presidente do Supremo Concilio pela segunda vez, o jornal 

Brasil Presbiteriano, órgão oficial da IPB editou uma pequena biografia do Rev. Borges 

(1958, p. 5). Nasceu na cidade mineira de Ouro Preto, no dia 11 de abril de 1898. Seus 

pais, José Borges dos Santos e Felicidade M. Borges, eram católicos, mas ainda em 

sua infância eles vieram a professarem a fé protestante arrolando-se como membros da 

Igreja Metodista. Esta mudança de religião foi causada pelos esforços de colportores 

protestantes que insistentemente ofereciam Bíblias e outros materiais evangélicos, de 

maneira que seu pai, então funcionário público federal, veio adquirir e posteriormente 

professar a nova religião. Desta forma ainda menino Borges recebe as instruções 

religiosas protestantes o que vai moldar todo restante de sua vida.  

 Seu pai sendo funcionário público federal é transferido para a cidade de 

Petrópolis, no Rio de Janeiro, levando consigo toda a família. Nesta cidade Borges 

haverá de cursar o ciclo primário na Escola Americana destacando-se entre todos 

seus colegas, revelando sua precoce capacidade acadêmica. 
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4.2 – A Formação Acadêmica 
Fez seu curso ginasial no Ateneu Valenciano, cuja propriedade pertencia 

desde 1908 ao Comendador Antonio Jannuzzi,51 que mais tarde o doou a Igreja 

Presbiteriana de Valença, que lá criou o Colégio Atheneu Valenciano.52 

 Aqui Borges fará duas amizades que haverão de perdurar por toda sua vida, 

Antonio Marques da Fonseca Junior e Renato Ribeiro dos Santos. Como Borges 

ambos vieram a serem pastores presbiterianos; o primeiro ao longo dos anos 

postulou algumas ideias comuns quanto ao ecumenismo e depois também se 

opuseram aos rumos políticos da IPB na década de sessenta; o segundo foi pastor 

auxiliar do Rev. Miguel Rizzo Jr. na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo no 

período de 1934-38, pouco antes da chegada de Borges àquela igreja. 

 Um aspecto importante neste momento inicial da formação do jovem Borges é 

o fato de que o educador que dirigia o Colégio era o Rev. Constâncio Homero 

Omega (1877-1927), ex-secretário do frade salesiano Celestino de Pedávoli, 

excelente educador e exímio musicista e que foi encaminhado ao ministério 

presbiteriano pelo Rev. Antônio Bandeira Trajano um dos pastores pioneiros; ele vai 

exercer seu ministério junto ao Rev. Álvaro Reis, que ocupa um lugar proeminente 

na restrita constelação dos grandes pastores presbiterianos, o primeiro moderador 

da Assembleia Geral da IPB e cuja visão social e educacional sempre foi muito além 

dos seus contemporâneos, era autodidata, um grande evangelista e de refinada 

oratória, polemizava com grandeza e dignidade sem nunca ofender seus ouvintes. 

(MATOS, 2004, pp. 370-71). Com certeza o garoto Borges respirou a atmosfera 

intensa dos pioneiros e não somente foi impactado por estas esferas de influencia, 

como também se sentiu estimulado e desafiado a explorar ao máximo suas 

capacidades e habilidades acadêmicas e futuramente docentes. 

 Outro aspecto fundamental desta fase formativa do jovem Borges é que se 

sentia chamado para o exercício ministerial, entretanto ao se apresentar à Igreja 

Metodista, da qual era membro, pleiteando sua candidatura, ele foi sistematicamente 

recusado com a argumentação de que era frágil fisicamente e por isso receava-se 

                                                           
51 Antônio Jannuzzi (1855-1949) Natural da Itália, grande empresário e construtor no Rio de Janeiro, 
edificador de templos, benemérito de muitas instituições (Hospital Evangélico, Ateneu Valenciano, 
Orfanato Presbiteriano). Alderi Souza de Matos (Pioneiros Presbiterianos no Brasil - Galeria de 
Leigos) http://www.mackenzie.br/7159.98.html.  Foi membro da IPB do Rio de Janeiro, pastoreado 
pelo Rev. Álvaro Reis do qual se tornou amigo. 
52 Em 1924 o coronel Cardoso o adquire da Igreja Presbiteriana e o doa para a mitra diocesana com 
uma clausula de no prazo de dois anos ali se instalar um estabelecimento de ensino secundário. 
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por sua saúde. Após insistir diversas vezes junto àquela igreja, o jovem apresenta-

se ao Presbitério do Rio de Janeiro que o encaminha ao Ateneu Valenciano de onde 

sai bacharel em Ciências. Uma pessoa importante neste momento foi D. Ana 

Januzzi, esposa do Comendador, que fica impressionada com a inteligência do 

menino e passa a financiar seus estudos ginasiais, possibilitando a continuidade de 

seus estudos teológicos. (FERREIRA, p. 01). 

 Concluído seus estudos ginasiais o jovem Borges é encaminhado para seus 

estudos teológicos no Seminário Presbiteriano de Campinas. Castro atesta que as 

informações sobre este período são escassas, mesmo pesquisando nos registros 

acadêmicos pouco se apura. Ele infere que durante o curso pré-teológico Borges 

tenha sido aluno de Erasmo Braga (2011, p.16), o que ocorrido certamente impregnou 

o jovem seminarista das ideias e conceitos teológicos mais avançados da época. 

 O Rev. Erasmo de Carvalho Braga foi uma das figuras mais proeminentes, 

nacional e internacionalmente, do presbiterianismo brasileiro. Matos ao escrever sua 

obra sobre Erasmo Braga preencheu uma lacuna inaceitável na historiografia biográfica 

do presbiterianismo nacional (2004). Braga foi impactado pelo Congresso do Panamá,53 

que originalmente recebera o nome de “Congresso da Obra Cristã na América Latina” e 

tornou-se um entusiasta do ecumenismo evangélico, pois entendia que somente unindo 

forças o Evangelho poderia de fato transformar a sociedade brasileira.  

O Rev. Braga ficou encarregado de publicar um resumo do pensamento oficial 

do Congresso e o fez na sua obra “Pan-Americanismo, Aspecto Religioso: Una 

Relacion e Interpretacion del Congreso de Accion Cristiana en la America Latina 

Celebrado en Panama” conjuntamente com Eduardo Monteverde, outro 

representante do protestantismo latino americano, que foi publicado em Nova York 

(1916) e traduzido para o português e espanhol. Ele participa de vários organismos 

                                                           
53 É nesta Conferência que o Brasil e a América Latina entram definitivamente no mapa do 
movimento missionário mundial. Entre os delegados oficiais estavam os Revs. Erasmo Braga, Álvaro 
Reis e os Missionários Samuel R. Gammon e William A. Waddell (IPB), o Rev. Eduardo Carlos 
Pereira (IPI) e o Missionário Hugh C. Tucker (Metodista). (MATOS, 2008, p. 217 e Nota n° 88). Braga 
vai escrever suas observações e opiniões e publica-las “Pan-Americanismo: Aspecto Religioso”. Para 
compreender a importância desta Conferência e suas implicações no Brasil e na AL, é necessário ler 
o trabalho de Arturo Piedra, onde ele disseca todo este movimento missionário e suas Conferências 
mundiais, mais particularmente a de 1910 (Edimburgo) “A Conferência de Edimburgo de 1910 e Sua 
Conexão com o Protestantismo na América Latina”, onde se deu a origem do “Comitê de Cooperação 
na America Latina” (CCLA) e a do Panamá (1916), “O Congresso do Panamá: Início de um Grande 
Movimento Protestante”, onde a AL deixará de ser um “Continente Abandonado” para se tornar um 
“Continente das Oportunidades” (PIEDRA, 2006). 
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que trabalham arduamente para alcançar este propósito, sendo um dos mais 

importantes o “Committee of Cooperation for Latin America”.  

Seus esforços foram tremendos, visto que seus companheiros sempre se 

mantiveram desconfiados quanto aos resultados desta empreitada, mas ele até seus 

últimos dias de sua vida jamais desistiu. Liderou a “Comissão Brasileira de 

Cooperação”, que tinha objetivos ambiciosos entre os quais a criação de uma 

universidade Protestante e de seu esforço criou-se o Seminário Unido (1918-1933) 

que fechou um ano após seu falecimento. Mas seu sonho mais acalentado somente 

foi tornado realidade dois anos após sua morte, a Confederação Evangélica do 

Brasil em 1934, do qual falaremos mais no transcorrer da pesquisa. Mas toda esta 

sua dedicação e empenho tornaram-se a sementeira do forte movimento ecumênico 

que eclodiu dentro da IPB nas décadas posteriores de 50 e 60, que haveria de 

produzir um dos abalos sísmico mais violento já registrado nos arraiais presbiteriano 

brasileiro em toda sua história.  

O jovem seminarista Borges com certeza foi impregnado e teve suas 

fronteiras teológicas alargadas pela efervescência transbordante dos conceitos e 

ideais ecumênicas de Erasmo Braga, o que pode ser constatados nos tópicos 

posteriores. E ainda que não tenha convivido pessoalmente com Braga, como infere 

Castro, conforme acima mencionado, teve como mentor desde seus estudos 

teológicos e primeiros anos de ministério um dos mais destacados aluno de Braga 

que foi Miguel Rizzo Jr, que deu continuidade a obra do grande mestre, 

principalmente neste entusiasmo de cooperação ecumênica evangélica. 

 
4.3 – O Ministério Pastoral 
 Seu curso teológico em Campinas durou de 1920-22, tendo mais um ano de 

especialização, de maneira que o concluiu integralmente em 1923. Ainda como 

seminarista já auxiliava no pastorado da Igreja Presbiteriana de Campinas ao Rev. 

Miguel Rizzo Jr, que haveria de ser seu grande mentor nos primeiros anos de 

ministério pastoral.  

 
4.3.1 – Ordenação e Primeiros Campos 
 Foi ordenado em 13 de janeiro de 1924, pelo Presbitério de Minas, na cidade 

de Casa Branca, no Estado de São Paulo, segundo breve biografia no jornal “Brasil 

Presbiteriano” (setembro, 1958), mas segundo Ferreira, que foi testemunha ocular 
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dos fatos, a ordenação ocorreu na Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, 

inclusive ele registra alguns membros da Comissão de Ordenação do Presbitério 

(Ferreira, p. 2). Ordenado foi designado para pastorear a Igreja Presbiteriana de 

Monte Santo no sul de Minas Gerais, permanecendo apenas um ano. Neste curto 

espaço de tempo empenha-se na implantação de vários pontos nesta região, bem 

como da consolidação dos trabalhos já existentes. 

 
4.3.2 – Primeira Igreja Presbiteriana de Campinas 
 No ano seguinte, 1925, volta para Campinas a convite do Rev. Rizzo Jr, para 

atuar como pastor auxiliar, mas também, como veremos à frente, para atuar como 

docente no curso pré-teológico e teológico do Seminário. Neste mesmo ano casa-se 

com Ana Luiza Florence, com a qual havia feito compromisso de noivado 

anteriormente, os quais tiveram 4 filhos e uma filha. Ana Luiza acompanhou Borges 

até o final de sua vida, enfrentado todas as dificuldades que um longo 

relacionamento produz, tendo sido sempre um ponto de apoio para o ministério do 

marido. Também veio a se destacar na área pedagógica, tendo inclusive sido 

homenageada com o nome em uma Escola Estadual. 

 Com a saída do Rev. Rizzo Jr para pastorear a Igreja Presbiteriana Unida de 

São Paulo, no final de 1926, o Rev. Borges foi convidado a assumir o pastorado da 

Igreja presbiteriana de Campinas, onde permanecera até 1927. 

 Neste período Borges exercita todos os seus talentos e dinamismo. Uma das 

suas características peculiar era a visitação e sua incansável disposição para 

evangelização; sua capacidade de oratória, aliada à sua vasta cultura tornava suas 

pregações um atrativo não somente para os membros da igreja, mas dos 

seminaristas e de todas as pessoas que apreciavam uma exposição coerente e 

contextualizada, que demonstrava sua capacidade de interagir o púlpito com a 

realidade cotidiana dos seus ouvintes, de maneira que sua pregação não se tornava 

apenas retórica teológica ou apologética estéril. 

 O resultado foi o crescimento e expansão da Igreja Presbiteriana de 

Campinas. Sobressaia também sua capacidade de coesão e motivação não apenas 

em relação à liderança, mas principalmente, em relação com os leigos. Como 

poucos pastores presbiterianos ele soube atrair e motivar os membros a se 

envolverem com entusiasmo no desenvolvimento da igreja. 
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 Seu ímpeto evangelístico expandiu em diversas frentes de novos trabalhos, 

conforme atesta o registro de Ferreira: “Jacuba [Hortolândia], Bonfim, Asilo, Areião, 

Vila Industrial, Vila Nova, Vila Almeida, Ponte Preta, Vila Marieta.” (p. 2). Olivetti em 

seu histórico resume o longo pastorado de Borges nesta igreja:  
Do longo pastorado do Rev. José Borges dos Santos Jr.(1926 
- 1941), anotamos aqui estes fatos: l. Realizaram-se 
campanhas evangelísticas com pregadores como o ex-padre 
Gióia Martins e os reverendos George Ridout, Motta Sobrinho 
e Valério Silva. 2. Houve expansão da obra com pontos de 
pregação ou trabalhos filiais em Jacuba, Bonfim, Asilo, 
Areião, Vila Almeida e a Colônia de Hansenianos de 
Piratininga, Ponte Preta. 3. Foi feita a aquisição do terreno em 
que está o Edifício de Educação Religiosa, e foi construída a 
primeira etapa, a parte térrea, o que exigiu grande esforço de 
todos. 4. Registram-se desse período nomes de "leigos"muito 
consagrados, como os do casal Cesira e Joaquim Aymoré 
Marques na Vila Marieta; os das irmãs Cesira Marques, Ana 
Luíza F. Borges, Amélia Kerr Nogueira, Maria Eulália Ferraz, 
Licínia Nogueira de Souza, Lucy Kohn, Aurora Kerr, entre 
outras, da Sociedade Auxiliadora Feminina; o da irmã Maria 
Eulália Ferraz, com sua extraordinária participação numa 
campanha evangelística, quando ela fez, pessoal e 
individualmente, nove mil convites; e o nome de Tiago 
Florêncio do Carmo, que, entendido em construção, prestou 
grande ajuda à obra de construção do Edifício de Educação 
Religiosa. (http://www.ipcamp.org.br/index.php/historiaamplia
da.html).  

 Não fossem suficientes as atividades pastorais da igreja de Campinas, ele ainda 

respondia pelos campos de Americana, Santa Bárbara D’Oste, Limeira, Araras e Itapira. 

 Concluo este período pastoral em Campinas, com as palavras do Dr. Waldyr 

C. Luz, que foi testemunha ocular deste período pastoral de Borges, em entrevista 

dada a Castro em março de 2010: 
Foi um grande pastor, pregador e professor. Dedicado, 
consagrado e respeitado, figura simpática, acessível e amigo 
dos crentes. Teve um pastorado abençoado na Primeira 
Igreja de Campinas, foi pau pra toda obra [sic] e presente no 
dia a dia da Igreja. Inteligente, culto, sistemático, sabia o que 
fazia e como fazia, na hora certa, era muito disciplinado. Um 
homem firme e correto. (2011, p. 21). 
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4.3.3 – Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo 
 Mais uma vez o Rev. Rizzo Jr. convida Borges para trabalhar como seu 

auxiliar, como ocorrera na Igreja Presbiteriana de Campinas. Aqui na IPUSP ele vai 

experimentar o momento mais efervescente de seu ministério pastoral, que 

perdurara por vinte anos. Em um primeiro momento, como ocorrera em Campinas, 

como pastor auxiliar (1942-1946) e posteriormente como pastor titular (1947-1962). 

 Como já foi mencionado acima, o Rev. Rizzo Jr. acumulava cada vez mais 

atividades paraeclesiásticas, principalmente o Instituto de Cultura Cristã que havia 

instituído em 1938, que foi se desdobrando na revista “Fé e Vida”, que mudou seu 

titulo para “Unitas” e ainda a União Cultural Editora. A tudo isto se soma os 

crescentes convites para palestras e pregações em conferências evangelísticas que 

provinham de todos os lugares do Brasil e do exterior, tanto de igrejas quanto de 

organizações cristãs. (OLIVETTI, 2000, p. 64). 

 Diante desta situação o Rev. Rizzo Jr entende que era hora de passar o 

pastorado da IPUSP para outro companheiro que pudesse dar a devida atenção à 

igreja. Tudo indica que o convite a Borges para ser auxiliar já visava a sua 

efetivação como titular, o que de fato veio acontecer.  

 Em 21 de novembro de 1946 a Assembleia da IPUSP acata o pedido de 

renuncia do Rev. Rizzo Jr e carinhosamente lhe concede o título de pastor emérito.54 

Que Olivetti registra com seu estilo evangelical peculiar: 
A tristeza de ambas as partes – da igreja e do Rev. Rizzo – 

fala eloquentemente de como era abençoada e feliz a relação 

entre o rebanho e o seu pastor. Fato comprovado e selado 

pela emerência a ele concedida pela mesma Assembleia, daí 

por diante honrado com o título: Rev. Miguel Rizzo Jr., Pastor 

Emérito da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo – até o 

dia da sua morte, ocorrida em 15 de dezembro de 1975, 

tendo ele então 85 anos de idade. (2000, p. 64) 

Nesta mesma Assembleia iniciam-se os tramite eclesiástico para eleição do 

novo pastor e cuja escolha recai sobre o Rev. Borges.  A eleição ocorre em nova 

Assembleia Geral realizada em 25 de março de 1947 e posteriormente homologada 

                                                           
54 Art.44 - Ao ministro que tenha servido, por longo tempo e satisfatoriamente, a uma Igreja, poderá 
esta, pelo voto da assembléia e aprovação do Presbitério, oferecer, com ou sem vencimentos, o título 
de Pastor-Emérito. Parágrafo Único - O Pastor-Emérito não tem parte na administração da Igreja, 
embora continue a ter voto nos Concílios superiores ao Conselho. (CI/IPB) 
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pelo Presbitério de São Paulo, o qual a IPUSP estava jurisdicionada, tendo sido 

marcado para o dia 06 de julho a posse do pastor eleito.  

 Assumindo como pastor titular Borges começa a implementar seu ritmo intenso de 

atividades. Sua habilidade de motivar e envolver as lideranças leigas nos objetivos da 

igreja destaca-se grandemente. Todos os departamentos da igreja foram estimulados e 

participavam ativamente em todos os projetos propostos pelo seu pastor.  

 Um dos departamentos que se destaca é o da Mocidade. Borges os direciona 

para duas áreas caras a ele, a evangelização e as atividades sociais. Sentindo-se 

apoiados os jovens envolveram-se com todo o entusiasmo nos trabalhos 

evangelísticos nas periferias da cidade. Conforme Olivetti pesquisou, no bairro da 

Vila Brasilândia eles foram além da implantação de um novo trabalho e através de 

campanhas financeiras autorizadas pelo Conselho, contagiam toda a IPUSP e na 

construção  do templo para acolher os evangelizados. Eles participaram ativamente, 

principalmente, nas Escolas Dominicais nas diversas congregações mantidas pela 

igreja: Barra Funda, Mooca, Itaberaba (1950); Jaraguá e Piqueri (1953) e muitas 

outras. (2000, p. 159). 

 Os demais departamentos como a Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF), a 

União Presbiteriana de Homens (UPH) e a Escola Dominical também respiravam esta 

atmosfera entusiasta e evangelizadora. “Havia um grupo da Igreja que evangelizava 

no presídio do Carandiru, Borges os acompanhava quando podia. Aliás, o incentivo ao 

trabalho dos leigos é algo que impressiona.” (CASTRO, 2011, p. 36). 

 Aliado a todo este esforço interno, Borges sempre envolveu as igrejas que 

pastoreava com os esforços que outras instituições cristãs estavam realizando, o 

que veremos mais particularmente quando abordarmos seu trabalho na IPJO. De 

acordo com Castro, a IPUSP contribuiu com o trabalho da Junta de Missões 

Nacionais da IPB na manutenção de missionários nos campos; contribuiu com a 

Missão Caiuá; com a Missão em Portugal; com as Igrejas Presbiterianas da 

Colômbia e do Chile, inclusive ele lança a ideia para se financiar bolsas de estudos 

no Seminário de Campinas, para sustento de candidatos ao ministério advindo 

destes países da América do Sul, estando em sintonia com o plano de cooperação 

estabelecido pela CE-SC. (2011, p. 37). 

 Neste afã evangelizador Borges se empenha ainda em duas outras frentes, a 

literatura, já utilizada amplamente desde os missionários e pastores pioneiros, e que 

ele faz publicar diversos livretos e folhetos, para os quais o Conselho libera verbas 
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substanciais; a segunda frente é o rádio, este instrumento tão importante, mas que 

até então não era utilizado pelos evangélicos e do qual ele foi um dos pioneiros, 

como veremos em tópico especifico. 

 Neste momento vai aflorando cada vez mais suas disposições 

intereclesiásticas, herdadas como vimos de seus mentores, de maneira que ele 

jamais deixou de interagir com quais fossem as instituições cristãs. Participou 

efetivamente da liderança de diversas destas instituições como Confederação 

Evangélica do Brasil, da Associação Evangélica Beneficente, da Aliança 

Presbiteriana Mundial, da Sociedade Bíblica do Brasil, da Associação Cristã de 

Moços (ACM), da Associação de Estudantes de Teologia (ASTE) e de tantas outras 

das quais destacaremos algumas especificamente nos itens posteriores deste 

trabalho. Tudo isto Borges fez sempre com apoio de seu Conselho e de sua igreja. 

Castro destaca de forma peculiar o papel que Borges e a IPUSP desempenharam, 

nos anos 40 e 50, em socorrer e sustentar a Casa Editora Presbiteriana naquele 

momento fragilizado financeiramente: 
Não fosse o Conselho ter cedido dependências na Rua 

Helvetia para o funcionamento da editora, e ter apoiado 

financeiramente a entidade, esta teria falido. Borges foi um 

dos seus incentivadores mais otimistas. O próprio Rev. Atael 

Fernando Costa assumiu a direção da editora praticamente 

falida e não a deixou morrer. (2011, p. 39). 

 Borges jamais foi mesquinho e sempre induzia suas igrejas a compartilharem 

e socorrerem tanto as instituições presbiterianas, quanto outras instituições 

evangélicas comprovadamente sérias como vimos no capítulo anterior. Desde esta 

época sempre foi uma atitude rara nas fogueiras das vaidades evangélicas, onde 

pequenos líderes tentam construir seus pequenos impérios. Na medida em que o 

Centenário da IPB se aproximava, a IPUSP estabelece um alvo de Cr$100.000,00 

cruzeiros, em apoio à Campanha de Consolidação Financeira da IPB; o Seminário, 

que lhe era tão querido, jamais foi esquecido e em 1958 a igreja empresta 

Cr$300.000,00 à tesouraria da IPB para o pagamento dos professores que vivam o 

risco de ficarem sem seus rendimentos. A IPB havia assumido o compromisso de 

recepcionar a XVIII Conferência da Aliança Mundial Presbiteriana, e para isso a 

IPUSP dispôs uma oferta substancial de Cr$250.000,00 cruzeiros. Nesta ocasião o 

Rev. Borges foi eleito para a vice-presidência da Aliança Presbiteriana Mundial. 
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 Segundo Olivetti, o período áureo do ministério de Borges na IPUSP foi 

justamente de 1947 ao fim da década de 50, que ele classifica como competente, 

dedicado, frutífero. Um instantâneo deste momento efervescente esta nos registros 

da IPUSP pela ocasião do 30° aniversário da ordenação de Borges, em 13 de 

janeiro de 1954, conforme transcrito por Castro: 
Culto de ação de graças pelo 30° aniversário de ordenação 

do Rev. José Borges dos Santos Jr., pastor desta Igreja. O 

orador foi o Rev. Boanerges Ribeiro. Estiveram presentes, 

além dos colegas de turma, Revs. Renato Ribeiro dos Santos, 

Henrique de Camargo e Sylas Sampaio Ferraz, os Revs. Dr. 

Benjamim Moraes e Amantino Adorno Vassão, 

respectivamente presidente e secretário executivo da Igreja 

Presbiteriana do Brasil; Rev. Alfredo Borges Teixeira, 

presidente do Sínodo da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil; Rev. Rodolpho Anders, secretário geral da 

Confederação Evangélica do Brasil; Rev. Tércio de Moraes 

Pereira, presidente da delegação paulista da Confederação 

Evangélica do Brasil; Rev. Guilherme Kerr, reitor do 

Seminário Presbiteriano do Sul; Rev. Walter Augusto Ermel, 

reitor da Faculdade de Teologia da Igreja Independente. 

Fizeram-se representar o presbitério de Sorocaba e a Igreja 

Presbiteriana de Campinas. (2011, p. 34 – Destaque meu). 

 É perceptível, neste pequeno recorte, a amplitude da influência exercida e do 

reconhecimento que Borges alcançou neste período à frente da IPUSP.    Coroando 

este momento o Rev. Borges foi alçado à Presidência do Supremo Concilio da IPB, pela 

primeira vez e depois reeleito para um segundo mandato de quatro anos cada, do qual 

trataremos em tópico especifico, de maneira que tinha que fazer um esforço grande para 

conciliar sua agenda sem nunca se descuidar de sua igreja. 

 Mas começam a surgir as primeiras discordâncias de Borges e o Conselho da 

IPUSP. O pivô inicial se relaciona com a construção do novo Templo na Alameda 

Jaú, sua menina dos olhos, cujo projeto grandioso não encontrou ressonância 

favorável em parte dos presbíteros. Em 1961 as divergências começam a adquirir 

um contorno mais acentuado, quando o Conselho substitui o Projeto para o novo 

Templo proposto por Borges, através de uma Comissão previamente nomeada pelo 

próprio Conselho, por outro com características muito inferiores. Na Ata do Conselho 

do dia 07 de junho de 1961 Borges fugindo de suas características habituais de 
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conciliador e hábil negociador, expressa de forma contundente sua discordância da 

atitude do Conselho no processo da seleção do referido Projeto, conforme se infere 

do texto transcrito por Castro: 
O Sr Presidente chamou a ordem a casa para que o relator 

da Comissão encarregada de estudar novos projetos para a 

construção do Novo Templo apresentasse oficialmente o seu 

relatório. Antes desta apresentação oficial do assunto, fez uso 

da palavra o Rev. Borges, reclamando que o Conselho 

aprovou um estudo de novo projeto durante sua ausência e 

sem seu exame dos esboços existentes. Por isso pediu ao 

diácono José Nihemy que o pusesse em contato com o 

arquiteto, o que não foi satisfatório. Reclama contra o fato de 

o Conselho ter resolvido estudar um novo projeto sem 

considerar a sua decisão de aprovar o plano do Dr. Lavítola. 

Reclama contra o fato que o atual projeto a ser apresentado 

não tem as características do trabalho das cinco comissões 

nomeadas por este Conselho e que inspiraram o plano 

Lavítola. (2011, p. 45-46 – destaque meu). 

 O processo de desgaste das relações Pastor e Conselho aceleram a partir 

desta reunião tensa. Na reunião seguinte, dia 28 de junho, ocorre as primeiras 

consequências concretas com a carta demissionária da parte do presbítero Lindolfo 

Koller Anders de todos os seus cargos, inclusive da vice-presidência do Conselho, 

expondo todos os seus motivos. Contorna-se esta situação através da nomeação de 

uma Comissão de visita que apazigua o referido presbítero e encontra disposição 

dele reassumir suas funções anteriores, com a ressalva de se manter dois itens de 

sua carta de renuncia, conforme registrado na Ata n° 1374, transcrito por Castro: 
[...] que se referem um à declaração do presidente (Borges) 

de que os presbíteros regentes reunidos em Conselho 

representam apenas cinquenta por cento de ‘qualidade’; e 

outra de que os presbíteros para apresentarem qualquer 

assunto ao Conselho tenham primeiro de submetê-lo ao 

gabinete pastoral. (2011, p. 46). 

 As relações entre pastor e presbíteros jamais serão as mesmas a partir deste 

momento. A tensão é crescente a cada reunião no segundo semestre de 1961. Como 

ocorre em todas as rupturas criam-se motivos, e a questão que se torna “a mão de 
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gato”,55 conforme frase famosa nos meios presbiterianos desde a primeira grande 

ruptura em 1903, era a construção do novo templo na Alameda Jaú, mas como 

sempre esta questão fazia sombra às outras que há tempos vinham corroendo os 

relacionamentos, que antes fraternais, agora se torna infernais. 

 Ao menos duas outras questões alimentavam o fogo da dissensão entre o pastor 

e suas lideranças. Conforme testemunho do Rev. Amilcar Borba a questão ecumênica, 

cada vez mais acentuada por parte do pastor, e a disputa pelo poder em relação ao 

direcionamento da vida da IPUSP, como visto acima, eram combustíveis altamente 

inflamáveis. Nas palavras de Borba, conforme entrevista concedida a Castro: 
Mostrava-se liberal, não exagerava; não chegou a promover 

isso de modo exagerado [ecumenismo] por que o Conselho 

da Igreja Unida rejeitou isso [sic] e houve rejeição à pessoa 

do pastor. Foi um dos pontos de divergência que acirrou a 

crise. O Principal foi a questão do mando da direção da 

Igreja, disputa de liderança, nem todos podiam concordar 

com suas posições.” (2011, p. 48 – Itálico meu).  

 Coloca-se na boca do Rev. Borges no transcorrer de uma de muitas reuniões 

conflitantes, pelo testemunho do Pb Anders que se tornara seu desafeto, as seguintes 

palavras: “[...] os senhores viram de quanto fui capaz trabalhando nas mãos de Deus 

verão agora quanto farei, trabalhando nas mãos do diabo.” (2011, p. 46). Portanto, o 

termômetro da discórdia continuava a subir a cada dia e o que pouco tempo antes 

pareceria absurda a dissensão tornava-se cada vez mais a única possibilidade. 

 Neste momento Borges ainda contava com apoio de vários presbíteros, 

principalmente os que compuseram a Comissão responsável pela compra da 

propriedade na Alameda Jaú e grande parcela dos membros, dos quais a maioria já 

estava congregando plenamente no Jardim das Oliveiras. Mantinha também ainda 

uma influência grande no Presbitério de São Paulo e no Sínodo, aos quais a IPUSP 

estava jurisdicionada e dos quais havia sido sempre parte integrante da Comissão 

Executiva, inclusive como Presidente. Então ele começa a tomar as providências 

para dar autonomia à então Congregação estabelecida na Alameda Jaú, conforme 

visto no capítulo anterior desta dissertação. 

                                                           
55 A expressão completa é: “A mão de gato para tirar as castanhas do fogo” e ela foi proferida pelo 
Rev. Eduardo Carlos Pereira, quando se refere à questão maçônica como razão para ruptura que 
acabou ocorrendo no Sínodo de 1903 (FERREIRA, 1992, 2ª ed., v. 2,  p. 579) 
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 Desta forma chega ao fim, de forma transtornada, o período pastoral de 

Borges na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e inicia-se um novo desafio 

pastoral no desenvolvimento da nascente Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. 
 

4.3.4 – Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras 
 Como registrado no capítulo anterior deste trabalho a trajetória dos primórdios 

da IPJO e seu desenvolvimento até à saída do Rev. Borges, este ponto trará novas 

informações deste período contribuindo para um melhor entendimento da própria 

dinâmica desta igreja. 

 Para o Rev. Borges assumir o pastorado da IPJO, a partir de sua organização 

em 11 de março de 1962, era não apenas um desafio, mas acima de tudo a 

concretização de um sonho. Sente-se renovado em suas disposições pastorais após 

o período extremamente desgastante do ano anterior à frente da IPUSP. 

 Fora acolhido com carinho e alegria por parte dos membros da nova igreja, 

que como mencionado no capítulo anterior, já vinham sendo pastoreados por ele 

desde os primeiros dias após a compra e inicio das atividades na Alameda Jaú, pois 

todos tinham sido suas ovelhas na IPUSP. Entre os 299 membros maiores que foram 

arrolados na nova igreja, a grande maioria já fazia parte das atividades desenvolvidas 

dominicalmente na Alameda Jaú, portanto a frase poética de Olivetti de que Borges 

liderou um êxodo na sua saída da IPUSP não se coadunam com a realidade dos 

fatos. Conforme conversa com o Dr. John Benjamim Kolb,56 que com sua esposa e 

filhos participaram desde os primeiros dias de atividades logo após a compra da 

propriedade da Alameda Jaú, juntamente com as mais de 150 pessoas que ali 

frequentavam dominicalmente, sempre tiveram o propósito de permanecerem na 

“Jardim das Oliveiras” e não havia perspectivas de retornarem à frequentar a IPUSP. 

 Ao assumir a IPJO o Rev. Borges sente-se livre das amarras eclesiásticas 

imposta pelo antigo Conselho e este período final de seu ministério pastoral vai ser 

marcado por dois temas dos mais caros a ele – a construção do novo templo, por ele 

denominado de Santuário, e sua abertura cada vez mais acentuada ao ecumenismo. 

                                                           
56 Seu pai, que tem o nome exatamente igual ao seu, foi um dos presbíteros que compuseram a 
Comissão de aquisição da propriedade e participou ativamente das campanhas financeiras para 
quitação da divida assumida, e que posteriormente foi um dos membros fundadores arrolado no rol 
da IPJO. 
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 Como sempre fizera impõe um ritmo acentuado às já existentes atividades da 

nova igreja, visto que ela já estava totalmente estruturada, com seus respectivos 

departamentos. 

 Se na IPUSP o carro chefe foi a Mocidade, aqui na IPJO certamente é o 

departamento feminino, que ele chamava de Auxiliadora Feminina. Desde o inicio 

este departamento foi chamado a se envolver em todas as esferas da administração 

da igreja, não de forma eletiva, o que vai ocorrer somente em período bem posterior 

após seu desligamento da IPB, mas de forma consultiva. Em diversas ocasiões 

Borges convida a diretoria ou sua presidente para tomarem conhecimento de 

assuntos concernentes à vida da IPJO, acentuadamente os relacionados à 

construção do novo templo. 

 Duas diretrizes nortearam não apenas o departamento feminino, mas todas 

as demais esferas da IPJO, a participação social e a cooperação ecumênica, que na 

medida em que vai saindo das esferas evangélicas se constituirá em um motivo a 

mais para sua saída da própria IPJO e será tratado em tópico especifico.   

Os jovens como ocorrera nas igrejas anteriores foram impulsionados à 

evangelização na periferia da cidade, mais precisamente nas áreas mais carentes 

das favelas, à Junta Diaconal e às mulheres a área de atuação era o social.  

No que concerne à construção do novo templo, que consumiu grande parte 

das suas preocupações e do Conselho, foram tratadas em detalhes no capítulo 

anterior, em item especifico. 

 É neste período final de ministério que eclodira uma questão relacionada à 

Universidade Mackenzie e também as atitudes arbitrárias da Comissão Executiva da 

IPB, bem como o esforço deles em se valer das questões constitucionais e 

estatuárias para alienarem as propriedades da Alameda Jaú, o que exigiria de 

Borges toda habilidade e esforço metal e físico, e que ao final lhe trouxe um enorme 

desgaste pessoal e eclesiástico.  

Abordarei estas questões neste momento, por tratar-se de assuntos 

vinculados diretamente a este período final de seu ministério pastoral na IPJO. Estas 

duas questões são amplas e complexas demais para serem tratadas aqui, sem 

desvirtuar o propósito primário desta dissertação. O que faço é apenas uma 

referência no que tange à pessoa de Borges e à IPJO. No que tange aos conflitos 

conciliares dentro da IPB neste recorte histórico, foram tratados em outras pesquisas 

com mais profundidade, sendo os trabalhos realizados por Valdir Gonzales Paixão 
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Junior tanto sua dissertação de Mestrado (2000) quanto sua Tese de Doutorado 

(2008) os mais completos que pude encontrar, e do qual faço uso nesta pesquisa, e 

um pouco antes (1997) temos também a dissertação de José Querino Tavares Neto, 

abordando a questão da manutenção e continuísmo do poder dentro da IPB, bem 

como outras obras que são citadas na bibliografia. 

Desde antes da eleição do Rev. Boanerges Ribeiro à Presidência do Supremo 

Concilio em 1966, a IPB vinha nutrindo uma divisão cada vez mais nítida entre os da 

linha mais conservadora e aqueles que optavam por uma linha mais liberal. 

 Por liberais e/ou progressistas entende-se aqueles que defendiam uma 

atuação mais enfática e ampla da IPB, uma vez que entendiam que o Evangelho 

continha em seu bojo o instrumental necessário para implementar as mudanças que 

o país necessitava. Estas lideranças colocam todo seu empenho e esforço em 

envolver a denominação neste processo de mudanças sociais, políticas e 

econômicas, de maneira que as questões eminentemente religiosas não são 

consideradas problemáticas por eles, ao contrário busca-se uma aproximação com 

outras formas de pensar religioso do país, incluindo até mesmo a Igreja Romana. 

 Por conservadores incluem-se todos aqueles que desejavam conduzir a 

denominação a um movimento primariamente religioso, de maneira que outras 

esferas da sociedade não eram relevantes e não deveriam fazer parte da agenda da 

Igreja Presbiteriana do Brasil. Estes colocaram toda sua capacidade de mobilização 

e todos os meios de comunicação denominacional para atrair a atenção da 

membresia para os pontos que entendiam serem fundamentais para um 

desenvolvimento sadio da igreja. 

 Enquanto os chamados liberais optam por colocar as questões com ênfase 

mais positiva, de mudanças, de transformações, de progresso para o país e para a 

própria igreja; os denominados conservadores optam por uma ênfase mais 

negativista, centrados nos perigos da apostasia doutrinária advinda da associação 

com outros grupos religiosos e nos retrocessos ocorridos em outros países 

revolucionários no que se referia ao cerceamento da liberdade religiosa.  
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Estas duas linhas avançaram paralelamente dentro da IPB durante toda a 

década de 50 e os primeiros anos da década de 60. Então veio o fator que os obriga 

a ficarem frente a frente – o golpe militar de 1964.57 

Como a igreja protestante tem grandes dificuldades de conviver com o 

diferente, a confrontação destes dois grupos tornava-se inevitável e se havia alguma 

perspectiva de consenso, isto nem sequer foi cogitado. A tensão é crescente e o tom 

das discussões chega finalmente aos decibéis insuportáveis da ruptura, como é 

recorrente na história do presbiterianismo brasileiro e atestado nesta pesquisa.  

O grupo mais conservador torna-se majoritário (1966) e através das decisões 

do Supremo Concílio, o órgão maior na formulação legislativa da IPB, torna-se 

implacáveis para com os que não se alinham ao pensamento proposto por eles. O 

engajamento da IPB com o movimento militar torna a presença dos que pensam 

divergentemente intoleráveis, como destaca Tavares Neto: “Muitas igrejas 

evangélicas passaram pela assimilação do momento pós 64, o que foi comum a 

todos os segmentos sociais; mas a IPB fez mais que isto: assimilou e reproduziu 

estas características” (1997, p. 15 – Itálico meu). 

  Os que não saem espontaneamente começam a sofrer uma pressão 

crescente para deixem a denominação. Os que teimosamente permanecem, são 

tolhidos de suas prerrogativas de liderança e ao longo de todo o período militar são 

monitorados de todas as formas possíveis, de maneira que qualquer motivo é 

utilizado para expô-los e aliena-los da denominação. Para Rubem Alves (1985) 

neste momento o presbiterianismo brasileiro assume o papel da Igreja Católica 

Ocidental do século XVI em um retorno ao espírito medieval contrariando totalmente 

o espírito de liberdade da consciência pelos quais os reformadores morreram.  

O Rev. Borges teologicamente se ajustaria tranquilamente no seio do grupo 

conservador e agora majoritário na IPB, todavia, suas perspectivas ecumênicas e 

sua ênfase social, que neste momento estão ainda mais tolerantes e abertas, o 

desloca para a ala mais progressiva. 

                                                           
57 Esse período lamentável da história brasileira tem inicio com a deposição de João Goulart em 
1964, e a sucessão de 05 presidentes militares: Castello Branco (64-67), Costa e Silva (67-69), Emílio 
G. Mediei (69-73), Ernesto Geísel (74-79) e João Batista Figueiredo (79-86). O período foi recheado 
de atos institucionais, fechamento do Congresso Nacional, cassação de mandatos em todos os 
poderes e níveis do país, todo tipo de perseguição e mecanismos de tortura (bem detalhados no 
histórico documento "Brasil Nunca Mais"). Desde a redemocratização os atores e fatos sociais do 
período estão sendo exaustivamente esmiuçados e interpretados, principalmente agora que os 
arquivos do DEOPS estão sendo abertos, possibilitando a oportunidade de se compreender melhor o 
papel desempenhado pelos protestantes evangélicos. 
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Em 1966 o Supremo Concílio, já com maioria conservadora, vai se utilizar das 

Comissões já estabelecidas, como a Comissão para Estudos de Problemas 

Ecumênicos e Relações com a Igreja Romana, e criará novas, como a Comissão 

Especial dos Seminários para fazer valer suas proposições e inibir a reação de 

pensamentos divergentes dentro da IPB. A utilização destas Comissões equivale de 

forma proporcional à Comissão de Inquisição em outros tempos da história da igreja 

cristã, o que levou o Rev. João Dias de Araújo a chamar ironicamente este período 

histórico de “Inquisição sem Fogueiras” (1982, edição online).58  

A nova liderança não perde tempo e deflagra uma campanha maciça, através 

do órgão oficial, o jornal “Brasil Presbiteriano”, que naquele momento é controlado 

pelo Rev. Boanerges Ribeiro, que ocupava desde antes a função de Diretor, bem 

como a utilização de todos os instrumentos conciliares e regulatórios, para 

constranger, coagir e expurgar todos aqueles que tivessem ou aparentassem ter 

qualquer tipo de ligação com o catolicismo, liberalismo, comunismo ou qualquer 

outro “ismo", ou como diria Rubem Alves (1985), ousasse divergir do “protestantismo 

da reta doutrina”59 por eles estabelecida. O slogan forjado na bigorna do Governo 

Militar então vigente foi adaptado pelos conservadores: Ame ou deixe a IPB.  

 A fúria boanergiana direcionada contra o Rev. Borges, com direito a toda 

sorte de boatos e comentários pejorativos, sem quaisquer considerações pelos seus 

mais de cinquenta anos de excelentes serviços prestados à IPB em todas as suas 

esferas eclesiásticas, bem como representante da IPB nas mais importantes e 

distintas organizações e instituições internacionais, incluindo ainda os dois mandatos 

como Presidente do Supremo Concílio, é algo jamais visto na história da IPB. O Rev. 

Domício P. de Mattos, editor do jornal Imprensa Evangélica,60 que fazia naquela 

                                                           
58 O autor procura documentar os fatos que se desenrolaram na Igreja Presbiteriana, em um período 
difícil da história Brasileira entre os anos de 1954 a 1974. A liderança da IPB adotou o modelo do 
governo militar vigente no país que criou diversas comissões de inquéritos, que funcionavam como 
tribunais para acelerar processos extrajudiciais contra supostos subversivos e criminosos como 
exemplifica Martha K. Huggins: “[...] as IPMs constituíam componentes formais do Estado militar 
brasileiro pós-golpe, que se instituíra de modo geral para ‘eliminar subversivos’ sendo implícito o 
mandato que se arrogavam para neutralizar os partidários do presidente deposto João Goulart (1998, 
p. 143). As IPMs funcionavam como tribunais para processar extrajudicialmente supostos subversivos 
e criminosos.” (1998, p. 143).  
59 Os termos usados por Rubem Alves em “Protestantismo e Repressão” precisam ser 
compreendidos dentro do contexto histórico, e que cabe bem neste recorte histórico. É interessante a 
análise que Leonildo (2008) faz desta obra de Rubem trinta anos depois.  
60 Este jornal resgata o nome do primeiro Jornal fundando por Simonton e fazia oposição ao jornal 
oficial da IPB o Brasil Presbiteriano, controlado pelo Rev. Boanerges Ribeiro. Sua redação utilizava 
as dependências da IPJO e seus diretores foram: Rev. Domício Pereira de Mattos (diretor); os 
redatores fixos: Dr. Aurivélsio Padilha e o Rev. Nathanael Emmerich; secretário: Rev. Theophilo 
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ocasião o contra ponto ao jornal oficial da IPB, registra um instantâneo deste 

comportamento injustificável e inaceitável por parte dos líderes conservadores, 

conforme transcrito por Castro: 
Na Comissão Executiva do Supremo Concílio. Todas as 

vezes em que se referia a um dos mais ilustres homens da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, o presidente o indicava pela 

expressão “o senhor Jota dos Santos...” Os participantes da 

reunião acolhiam a expressão com sorrisos.Isso na ausência 

é claro da pessoa referida. Nem preciso dizer que “o senhor 

J. dos Santos” é o Rev. Dr. José Borges dos Santos Jr., 

presidente do Presbitério de S. Paulo, pastor da Igreja Jardim 

das Oliveiras, membro do Conselho Federal de Educação, 

durante 8 anos presidente da I.P.B., com dois mandatos 

sucessivos, durante 12 anos membro de sua Comissão 

Executiva... É com esse espírito de mesquinhez e molecagem 

que pessoas responsáveis querem dirigir a Igreja 

Presbiteriana do Brasil. Onde iremos parar?... (2011, p. 118). 
   Mas o argumento utilizado como a “mão de gato para tirar as castanhas do 

fogo”,61 frase cara aos presbiterianos desde 1903, contra o Rev. Borges, eram as 

relações francas e abertas que mantinha a muitos anos com outras religiões, mais 

especificamente o catolicismo, que se antes incomodava, até então nunca havia sido 

motivo para qualquer menção legal. Portanto por trás, nas sombras, estavam as 

reais intenções de minimizar a influencia do decano pastor a nível nacional e 

regional, inviabilizando qualquer ação política futura organizada por ou através dele: 

a retaliação por sua postura na questão envolvendo a Universidade Mackenzie, o 

qual havia confrontado e contrariado Guarcy Adiron Ribeiro, irmão de Boanerges 

Ribeiro; e por fim, não menos substancial, o desejo acalentado de alienação da 

propriedade da Alameda Jaú, com seu magnífico templo, localizado no mais caro 

metro quadrado da cidade de São Paulo. 

 A única ação defensiva de Borges em tudo isto foi impedir juridicamente que 

os boanergistas viessem reivindicar a propriedade da Alameda Jaú, o que foi feito 

                                                                                                                                                                                     
Carnier; Gerente Administrativo: Rev. Samuel Martins Barbosa (um dos pastores da IPJO); entre seus 
colaboradores nomes dos mais respeitáveis no seio presbiteriano brasileiro: Revs. José Borges dos 
Santos Jr (IPJO), Júlio A. Ferreira, Francisco Penha Alves, Rubens Alves, Jorge César Mota, Jonas 
Rezende, Miguel Rizzo Jr 
61 Frase cunhada pelo Rev. Eduardo Carlos Pereira, quando do grande cisma da IPB em 1903 em 
referência à questão da maçonaria como pivor da discórdia (FERREIRA,  1959, p. 579; LÉONARD, 
1963p. 157). 



95 
 

 
 

através de uma Assembleia Extraordinária convocada na IPJO e na qual foi alterado 

seu Estatuto modificando o artigo em que as propriedades em caso de cisão ou 

dissolução ficariam para a IPB, e dando uma nova redação em que neste caso a 

própria Assembleia da IPJO decidiria o que fazer com suas propriedades, conforme 

abordado em momento anterior desta pesquisa. 

 Outra arena de confronto entre os conservadores e liberais, representados na 

pessoa de Borges e Boanerges, foi o Presbitério de São Paulo, do qual Borges foi 

presidente por diversas vezes e continuava neste momento tomando parte da 

Comissão Executiva deste concílio através do exercício da Secretaria Executiva, 

portanto, exercendo grande influencia. Serei extremamente conciso, visto que Castro 

descreve com precisão de detalhes os lances desta batalha (2011, pp. 118-122). 

 O Presbitério de São Paulo estava vinculado historicamente aos primórdios 

do presbiterianismo paulista, pois fora o primeiro a ser constituído na cidade ainda 

nos dias dos pioneiros Simonton e Blackford em 1888. Neste momento tornou-se 

uma trincheira de resistência para todos que discordavam das atitudes virulentas 

com que a Comissão Executiva do Supremo Concílio estava tratando as questões 

eclesiásticas da IPB. 

 A estratégia da linha conservadora foi desmembrar o Presbitério de São 

Paulo, esvaziando-o de sua força eclesiástica, e minando a influência de Borges 

sobre os pastores e igrejas que estavam jurisdicionados ao concílio de São Paulo. 

 Apesar de todos os esforços de Borges, tecendo diversas Representações 

junto ao Sínodo de São Paulo, ao qual o Presbitério está subordinado, ele não 

conseguiu impedir que o Presbitério de São Paulo que era composto por vinte e seis 

igrejas e vinte e noves ministros, fosse reduzido a apenas oito igrejas e seus 

respectivos pastores. 

 Ao fazer sua análise destes embates envolvendo o Presbitério de São Paulo, 

Castro conclui: 
O que fica evidente nessa situação é que por trás da divisão 

estavam os “boanergistas”, de um lado, contra os “borgistas”, 

de outro. Uma situação clara de disputa e demonstração de 

força política. Borges faria de tudo para evitar que o 

presbitério mais influente da igreja fosse dilacerado, 

vilipendiado e enfraquecido. Já para Boanerges, em seu 

objetivo claro de esmagar todo e qualquer foco de liberalismo, 

isso era a oportunidade que se lhe apresentava para, não 
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apenas dividir o PSPL, mas, ainda, expulsar da IPB os líderes 

modernistas e ecumênicos que tinham no PSPL o seu 

principal reduto. (2011, p. 120). 

 Esta analise é corroborada pelo artigo escrito no jornal “Imprensa Evangélica”, 

de cunho oposicionista, e transcrito por Castro e do qual cito apenas uma parte: 
[...] As razões da dissolução (as verdadeiras razões), 

evidentemente são políticas: o Presbitério de São Paulo se 

constituía numa pedra de tropeço para a administração 

violenta do Presidente do Supremo Concílio e precisa ser 

removido. Além do mais, com a dissolução do Presbitério de 

São Paulo, os ministros a ele pertecentes, poderiam então ser 

disciplinados com mais facilidade. Seriam arrolados em 

outros presbitérios, onde a política “linha dura” é adotada. 

Seria fácil então, despojar esses pastores do ministério, como 

tem sido feito co todos aqueles que de uma forma ou de 

outra, não concordam com a cúpula administrativa da igreja. 

(2011, p. 121). 

  Mas os conservadores não se deram por satisfeitos e conforme registro de 

Matos, após o Presbitério de São Paulo ingressar na justiça comum contra a 

resolução de desmembramento do seu concílio, o Sínodo recebe uma denuncia de 

um dos pastores daquele concilio e após rito processual regular resolve dissolver o 

Presbitério de São Paulo, fazendo desaparecer dos anais do presbiterianismo 

paulista e brasileiro um Presbitério histórico. 

 Na Reunião da Executiva do Supremo Concílio reunida em Brasília, DF, de 4 

a 6 de fevereiro de 1969, ao receberem a comunicação da Secretaria Executiva do 

Sínodo de São Paulo, quanto a criação de dois “novos” Presbitérios, que na verdade 

era apenas o desmembramento do histórico Presbitério de São Paulo que fora 

dissolvido, celebra-se como se fosse um grande avanço, mas que na realidade 

significava tão somente uma vitória política sobre seus desafetos: 
CE-69-025 - COMUNICAÇÃO DO SE/SSP - Doc. LIX - 

Quanto ao Doc. 38 - A, comunicação do SE/SSP sobre a 

organização de mais dois Presbitérios em São Paulo: 

Bandeirantes e Piratininga. a) Render graças a Deus pelas 

vitórias que marcam a vida da IPB na presente hora, 

configuradas, também, neste desdobramento; b) Expressar 

ao SSP o júbilo desta CE-SC/IPB pelo crescimento da IPB em 

sua jurisdição. [Itálico meu]. 
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Em seu trabalho Castro analisando estes acontecimentos conclui que Borges, 

pela idade e por sofrer tantas pressões opta por abrir mão da confrontação e 

começa os preparativos para iniciar um ministério independente e livre de todas 

estas questões mesquinhas da politicagem eclesiástica: 
Ambos, o Rev. Borges e o Rev. Boanerges, personificaram e 

polarizaram as desavenças entre os dois grupos, modernistas 

e conservadores, respectivamente, que disputavam a 

liderança hegemônica na IPB, isso causou durante aquele 

momento, muito mal-estar em reuniões públicas, como da 

própria CE, do Sínodo, do SC, etc. O clima era de uma 

“Guerra Fria” presbiteriana, onde ambos se armavam e 

usavam de seus aliados políticos para se atacarem 

mutuamente. Entretanto, o “Velho Mestre”, às portas de ser 

jubilado e talvez já cansado de confrontos diretos, ou por que 

estivesse desgastado devido às acusações a que esteve 

exposto, preferiu seguir o seu caminho após a jubilação, 

dedicando o seu tempo a um ministério independente. (2011, 

p. 118 – Itálico meu). 

 Este ministério independente a que se refere Castro é o “Instituto de 

Promoção e Serviço Ecumênico” carinhosamente chamado de “Capela” ao qual 

Borges haverá de dedicar seus últimos anos de vida e ministério e que abordaremos 

em tópico especifico nesta pesquisa. 

 Outra questão que entendo se constituir no pivô de toda a irritação e 

ressentimento dos boanergistas, em relação à pessoa de Borges, ocorre a partir dos 

embates relacionados à Universidade Mackenzie, pejorativamente identificada como 

o “bezerro de ouro” da IPB. Desde a chamada “crise do Mackenzie” em meados de 

1964 Borges vinha sofrendo ataques e tendo atrito com o Rev. Boanerges, e aliado 

à “crise dos seminários” acabou por inviabilizar a reeleição de Borges em 1966, 

iniciando aqui uma guinada radical da IPB para o conservadorismo e que culminara 

em uma das suas piores crises institucional. 

 Foi no durante o segundo mandato como Presidente do Supremo Concílio da 

IPB do Rev. Borges que a Universidade Mackenzie foi nacionalizada. Até então a 

Universidade pertencia à Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana do 

Norte (PCUSA), que tinha na Junta de Curadores do Mackenzie College, com sede 

em Nova York, seu órgão maior e através do Instituto Mackenzie, constituída em 

sociedade civil brasileira, administrava o seu patrimônio. 
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 Como bem sintetiza Matos (2009, p. 46, ver também MENDES, 2007, p. 141-

228) desde 1957 a IPB pleiteava a nacionalização da universidade. Um dos mais 

ativos foi o Rev. Borges, que conseguiu superar outras iniciativas de pessoas que 

propunham entre outras a federalização ou criação de uma fundação. Houve 

diversas manifestações publicas por parte dos contrários, incluindo greve por parte 

dos alunos, mas prevaleceu a vontade original dos fundadores e a Universidade 

manteve sua identidade confessional. Matos resume assim este momento: 
Em 1960, tomaram posse os últimos dirigentes nomeados 

pela Junta norte-americana: Rev. Richard Lorde Waddell 

(presidente), Rev. M. Richard Shaull (vice-presidente) e 

coronel Theodoro de Almeida Pupo (tesoureiro). Richard 

Wadell era netodo fundador George Chamberlain e foi o 

primeiro presidente do Mackenzie nascido no Brasil. 

Finalmente, no dia 20 de novembro de 1961 foi lavrada a 

escritura de doação.   
 Mais uma vez o Supremo Concílio expressa seu reconhecimento à dedicação e 

determinação do Rev. Borges, e em sua reunião de 1962, mediante o relatório do 

Presidente referente ao ano anterior e especificamente sobre o Mackenzie,62 registra: 
Destaque nº 8 do relatório do Presidente sobre o Mackenzie - 

o SC resolve: 1º) Apreciar e louvar o esforço feito pelo 

Presidente da IPB no sentido de obter a transferência das 

propriedades do Instituto Mackenzie para a IPB esforço este 

que resultou no êxito desejado; [...] 3º) Lançar em ata: [...]II - 

Uma palavra de viva apreciação do SC pela maneira como o 

ilustre Presidente da gestão anterior do SC, Rev. Dr. José 

Borges dos Santos Jr. lutou com firmeza, pertinácia e 

sabedoria no sentido de conseguir a referida transferência 

nos termos em que ela se tornou concretizada pelo Secretário 

Executivo da IPB e por outros colaboradores; [...] (DIGESTO, 

SC-62-083 - Quanto ao Doc. 197 - G e 211 – edição online).  

Este ano de 1961 era o último do segundo mandato de Presidente do 

Supremo Concílio do Rev. Borges, que em 1962 foi substituído pelo Rev.Amantino 

Adorno Vassão, ficando ele no próximo quadriênio exercendo a vice-presidência. 

 Ainda que a transferência do Mackenzie para a IPB fosse celebrada, os 

problemas da instituição eram numerosos. Somadas às questões econômicas e 

                                                           
62 Castro coloca em seus anexos a integra deste Destaque n° 8 contendo oito páginas (2011, Anexo 
3).  
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conflitos internos, os movimentos para uma federalização da Universidade continua 

firme e forte. O lance mais incisivo foi em 1963 quando a Faculdade de Direito 

pleiteia desligar-se do Mackenzie e se filiar à outra instituição de ensino, que ainda 

estava em formação a “Fundação Wallace Simonsen”, cujo instituidor era Mario 

Wallace Simonsen um próspero empresário paulista.63 

O diretor da Faculdade de Direito naquele momento era o Dr. Jorge 

Americano,64 figura de grande prestígio que contava com o apoio tanto de sua 

Congregação de professores quanto de ampla maioria dos alunos. Tendo em mãos 

uma proposta de incorporação da Faculdade de Direito pela Fundação Wallace 

Simonsen, representado pelo Prof. J. B. Vianna de Moraes, o diretor inicia os 

tramites necessário para sua concretização. A proposta recebe parecer favorável do 

presidente do Instituto Mackenzie, Oswaldo Müller da Silva, que a submete à 

Congregação da Faculdade de Direito, uma vez aprovada é encaminhada para o 

Conselho Universitário que aprovando é encaminhado para a última instância que é 

o Conselho Deliberativo para que fosse ratificado.  

De acordo com o relato do Professor Doutor Marcel Mendes e Professor da 

Escola de Engenharia, em artigo escrito em 30/01/2005 e revisado em 30/04/2006, a 

proposta sofreu forte rejeição por parte da Associação dos Antigos Alunos do 

Mackenzie, bem como do Diretório Central dos Estudantes, que viam neste 

movimento “propósito divisionista de um grupo de professores, altamente atentatório 

à unidade do Mackenzie.” Todavia a proposta foi aprovada no Conselho 

Universitário por 9 votos a 5 (2006, s/n). 

O Rev. Borges entra aqui nesta questão, pois ele era naquele momento o 

representante do “Associado Vitalício”, ou seja, da Igreja Presbiteriana do Brasil e 

também ocupava um lugar como membro do Conselho Federal de Educação, de 

maneira que seu posicionamento na questão tornava-se relevante. Conforme o 

relato de Mendes o Rev. Borges não via nenhuma dificuldade com a proposta de 

desligamento, desde que isto trouxesse ao Mackenzie “uma estrutura equivalente à 

das Universidades Católicas”, e ainda conforme Mendes quando da votação 

definitiva “José Borges dos Santos Jr. fez questão de votar em separado, lendo e 

                                                           
63 Era sobrinho de Roberto Simonsen, e naquele momento era dono da Panair, da TV Excelsior e da 
Comal, a maior exportadora de café do Brasil. 
64 Foi Reitor da Universidade de São Paulo, ex-Deputado Estadual, ex-Secretário da Fazenda, ex-
Procurador Geral do Estado, Catedrático da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 
Jurisconsulto e Juiz da Corte Internacional de Haia. 
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fazendo constar em ata a íntegra da sua longa declaração de voto, não divergente no 

mérito, mas extremamente detalhista quanto às condições a atender no trâmite que se 

seguiria”. (2006, s/n). Este seu posicionamento vai alargar a rota de colisão com 

Boanerges Ribeiro, que vai estar no lado oposto em relação a esta questão.  

 Apesar da proposta de transferência ter sido aprovado por todas as instâncias 

acadêmicas e, portanto passível de se concretizar, isto acabou não ocorrendo. 

Mendes formula então uma questão interessante: “Em que momento intervieram 

fatos novos, de maneira a interromper o fluxo dos entendimentos?” Esta e tantas 

outras perguntas ficaram sem respostas, pois o tema que tanto agitou o campus da 

Universidade, suas instâncias acadêmicas, a direção da IPB, os órgãos públicos da 

Educação e inclusive os meios de comunicação, simplesmente desapareceu como 

uma névoa que se dissipa sem deixar vestígios. Após varias considerações Mendes 

concluiu seu relato: 
Esquecimento? Mudança de interesse? Desistência? Fatos 

radicalmente novos? Farsa completa? Intervenção da 

Providência? Melhor seria não arriscar isoladamente qualquer 

das alternativas, ou adotar todas de uma vez, pois é certo que 

apenas “pequena película da realidade” ficou visível, para 

usar uma expressão cara a Edgar Morin (1921). Diante dos 

fatos e de sua trama, o único (e melhor) epílogo deveria ser 

escrito com poucas palavras e de modo singelo: 

afortunadamente, a Faculdade de Direito continuou 

vinculada à Universidade Mackenzie. Qualquer palavra a 

mais pode vir a fazer parte do problema, não da solução. 

[2006, s/n - negrito do autor]. 

Mas como mencionei esta questão vai produzir desdobramentos no 

relacionamento de Borges e Boanerges. Neste mesmo período, 1964, surgem atritos 

entre o então presidente do Instituto Mackenzie, Oswaldo Muller da Silva e o vice-

presidente Guarcy Adiron Ribeiro, então irmão do Rev. Boanerges Ribeiro futuro 

presidente da IPB e o tesoureiro coronel Theodoro de Almeida Pupo, todos eles 

nomeados pela IPB, conforme registro no Digesto:  
Quanto aos Doc. XV, 91, 235, 240 e 225 - B - o SC resolve 

nos termos do Doc. anexo, elegendo-se as seguintes 

pessoas: [...] INSTITUTO MACKENZIE Representante da 

IPB: Rev. Dr. José Borges dos Santos Jr. Presidente: Dr. 

Oswaldo Muller Silva; Vice-Diretor: Dr. Guaracy Ribeiro; 
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Tesoureiro: : Coronel Teodoro Pupo de Almeida. (SC-62-093 

– edição online). 
Segundo Matos a divergência seria sobre uma revisão dos estatutos do 

Instituto Mackenzie à qual a Comissão Executiva do Supremo Concílio não tinha 

sido consultada para aprovação prévia. A defesa do presidente do Conselho 

Deliberativo é de que a aprovação prévia por parte da IPB não era necessário, visto 

tratar de uma questão de ordem administrativa interna da Universidade. As 

discussões perduraram até ultrapassar a linha do suportável, de maneira que o 

Conselho Deliberativo toma a decisão de afastar os dois administradores nomeados 

pela IPB Guaracy Ribeiro e Theodoro Pupo. Então mais uma vez o posicionamento 

de Borges se opõe aos de Boanerges, pois sendo ele o representante da Igreja no 

Conselho Deliberativo, vota a favor das demissões (2009, p. 59). Esta questão com 

diversas reviravoltas se estende até a reunião da Comissão Executivo do Supremo 

Concilio em fevereiro de 1965, quando uma nova diretoria do Instituto Mackenzie foi 

nomeada, reconduzindo à presidência do Instituto o Dr. Oswaldo Muller, para vice foi 

nomeado o advogado Cláudio Pereira Jorge e para tesoureiro o presbítero Heitor 

Gouvêa, que acabou declinando da nomeação. E Matos concluir assim estes 

lamentáveis fatos: 
Apesar da aprovação entusiástica do relatório do Instituto 

Mackenzie na CE-SC de 1966, estava armado um conflito de 

competências entre o Conselho Deliberativo e a IPB que haveria 

de se estender por vários anos. (2009, p. 59 – Itálico meu). 

Aqui é preciso frisar que o Rev. Boanerges Ribeiro, foi eleito à presidência do 

Supremo Concílio justamente em 1966, e a partir deste momento ele vai assumir 

posições cada vez mais radicais tanto na Universidade Mackenzie, nos Seminários 

quanto na própria IPB.  

Outra observação importante é que a partir de 1965, certamente por causa 

destas questões envolvendo o Mackenzie, vários membros da IPJO, entre elas o Dr. 

Guaracy Adiron Ribeiro e família, solicitam cartas de transferência para a Igreja 

Presbiteriana do Calvário, (Atas n°s 62, 63, 64, 65, 76). Esta igreja fora organizada 

pelo Rev. Boanerges Ribeiro, em 1953, no bairro do Brooklin Paulista (Campo Belo), 

e nela permaneceu até sua morte. Se a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras se 

constituiria num reduto da ala progressista, acolhendo e apoiando seus projetos, 

como a redação do jornal “Imprensa Evangélica”, a Igreja do Calvário vai se 
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constituir no quartel general do grupo conservador irradiando sua influência e 

formulando suas políticas eclesiásticas. 

 
4.4 – Jubilação 
 Naquele momento na Constituição da IPB existia, e ainda existe com uma 

pequena modificação, um mecanismo jurídico regimental em sua Constituição que 

aos 70 anos de idade o pastor deve ser jubilado compulsoriamente. 

 Com base neste dispositivo constitucional a Comissão Executiva do Sínodo 

de São Paulo, fortemente influencia pela liderança do Rev. Boanerges Ribeiro, 

encaminha à Comissão Executiva do Supremo Concílio, presidida pelo Rev. 

Boanerges, uma proposta de jubilação compulsória do Rev. José Borges, que 

imediatamente é aceita e aprovada, conforme registro no Digesto:  
PROPOSTA DE JUBILAÇÃO COMPULSÓRIA - Doc. V - 

Quanto ao Doc. 34, proposta de jubilação compulsória do Rev. 

José Borges dos Santos Júnior, apresentada pela CE/SSP. 

Resolve-se atender, visto estar a referida proposta amparada 

pela CI/IPB (Art.49, (2º e 6º) e pelo CD (Art.11). (CE-69-027 

[reunida em 04 a 06 de fevereiro] – edição online). 

Mesmo estando compulsoriamente jubilado, o Rev. Borges, dentro das limitações 

impostas, continua sendo Pastor da IPB em pleno exercício de suas atividades pastorais 

na IPJO, conforme visto nos registros das Atas e em seus Relatórios Pastorais, inclusive 

como será mencionado participando ativamente das reuniões do Presbitério de São 

Paulo, conforme Artigo 49 e parágrafos 4° e 5° da CI/IPB: 
§ 3º - A lei ordinária regulamentará a jubilação por motivo de 

saúde ou invalidez. § 4º - A jubilação põe fim ao exercício 

pastoral: não importa, porém, na perda dos privilégios de 

ministro, a saber: pregar o evangelho, ministrar os 

sacramentos, presidir Conselho, quando convidado, e ser 

eleito secretário executivo ou tesoureiro. § 5º - O ministro 

jubilado, embora membro dos Concílios, não tem direito a 

voto: tê-lo-á se eleito secretário executivo ou tesoureiro. 

(edição online – Itálico meu).  

Entretanto sua influência e liderança vão diminuindo mediante os fatos 

mencionados nesta pesquisa e seus laços eclesiásticos com a IPB serão totalmente 

encerrados após sua saída do pastorado da IPJO e o inicio de suas atividades no 
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Instituto de Promoção e Serviço Ecumênico (IPSE) por ele fundado a partir de 

outubro de 1969, no qual permanecera até sua morte em 1988. 

 
4.5 – Funções Eclesiásticas 
 Juntamente com suas múltiplas tarefas pastorais junto às igrejas por ele 

assistidas, Borges sempre encontrou tempo para se dedicar às outras funções 

eclesiásticas, quer seja atuando em instituições da igreja ou nas diversas esferas 

conciliares. O que para Ferreira se constituía era motivo de preocupação mais do 

que de elogio e nomeando algumas desta longa lista de atividades ele faz a sua 

crítica “A lista que conseguimos organizar e que damos a seguir, não constitui 

elogio, mas crítica. Não deve um só homem assim se desdobrar.” (p. 06). E 

complementa Castro: “O que impressiona é que ele não era só mais um membro das 

mesmas, porém era líder em quase todas”. (2011, p. 77). Isto já é possível ser 

vislumbrado no que tratamos até aqui, apenas sendo intensificado neste momento, 

de maneira que a crítica de Ferreira tem fundamento, pois este ritmo alucinante de 

Borges lhe trará uma fatura muito cara ao final deste longo período, tanto pastoral e 

eclesiástica, como também pessoalmente. 

 Evidentemente que neste trabalho não teríamos condições de exaurir todas 

as atividades de Borges, por isso nos deteremos naquelas mais relevantes e que 

exigiram mais empenho dele e produziram maior repercussão em suas atividades 

pastorais, eclesiásticas e pessoal. 

  
4.5.1 - Professor do Seminário Presbiteriano de Campinas 

O Rev. Borges sempre esteve ligado ao Seminário Presbiteriano de 

Campinas, desde quando seminarista e por muitos anos já como pastor. Foi esta 

sua dedicação e paixão pelo ensino e pela instituição teológica que lhe outorgaram a 

alcunha de “Velho Mestre” que expressava o reconhecimento e carinho de seus 

antigos alunos. 

 No Seminário Borges lecionou inicialmente, no Curso Propedêutico,65 as 

matérias de Lógica Formal, Latim, Português e Introdução à Filosofia, entre os anos 

de 1930 e 1934. A partir de 1934 a 1946, conforme noticiou a revista teológica do 

Seminário, ele havia sido eleito para ocupar a cadeira de Teologia Sistemática e 

                                                           
65 Servia de preparação e introdução ao curso teológico propriamente dito. 
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(1939, p. 35) e Apologética, mas lecionou também História da Filosofia que era sua 

paixão pessoal. Ferreira registra a reação dos seminaristas às aulas do novo 

catedrático: 
A prodigiosa informação do novel professor de Teologia sobre 

autores tradicionalmente tidos como autoridade – Hodge, 

Dabney, Shedd – além do compêndio de Strong, nos 

assombrava. Mas principalmente seu conhecimento de 

Metapsíquica é que nos chegou a intrigar. Até parecia que se 

preparava para a tarefa mesmo antes de sua escolha. (1939, 

p. 35). 

 O Dr. Waldyr, que foi seu aluno, registra algumas outras características que 

ajudam a elaborar com certa dose de exatidão o perfil catedrático de Borges: 
Tinha a seu cargo a área da teologia e da filosofia. Bom 

professor, temido pelo seu tom dogmático e cortante ironia, 

além de dar provas de improviso, o que exigia constante 

preparo do aluno para a imprevisível ocasião. Incompassivo, 

não vacilava em reprovar o estudante que não fazia jus à nota 

mínima. (1994, p. 122). 

Quando se transferiu para São Paulo, enquanto pastor auxiliar ainda 

continuou lecionando no Seminário de Campinas, mas quando assumiu a 

titularidade do pastorado da IPUSP a partir de 1947, apesar de todos os rogos da 

Direção do Seminário, o Conselho daquela igreja não o liberou, de maneira que teve 

que abrir das suas preciosas aulas no final do período letivo de 1946. 

Em seu trabalho Castro menciona que em diversas Atas do Conselho da 

IPUSP registram-se correspondências da direção do Seminário para que Borges 

fosse liberado para continuidade de suas aulas, chegando ao ponto do próprio 

Diretor, o Rev. Jorge Goulart, mantivesse conversas com alguns presbíteros 

individualmente e na Ata 977, registra sua presença, como porta-voz oficial do 

seminário, e “insiste para que o Conselho libere o Rev. Borges, um dia por semana” 

(2011, p. 29). 

Todo este esforço tinha uma razão, é que naquele momento Borges era um 

dos professores mais conceituado do Seminário e suas aulas de filosofia às terças 

feiras, assim como os cultos matinais em que se fazia presente atraia a presença de 

todos os alunos, o que em ambiente de seminário é uma coisa rara, demonstrando 

assim o carisma que o “Velho Mestre” exercia sobre o corpo discente. 
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4.5.2 – Atuação no Supremo Concílio e outros Concílios da IPB 
 O período que se estende do inicio da década de 50 ao final da década de 60, 

marca o apogeu e o declínio da atuação eclesiástica do Rev. Borges na IPB. 

 Como em todas as demais denominações religiosas, incluindo a Igreja 

Católica Romana, a IPB sentira todas as pressões reproduzidas na sociedade 

brasileira e internacional em virtude das mutações avassaladoras que estão 

acontecendo, o que vai exigir dos líderes religiosos uma resposta satisfatória à suas 

respectivas membresia.  

 Particularmente no Brasil este período é marcado por acontecimentos que 

haverão de mudar os rumos da nação e, por conseguinte da IPB. Citando apenas 

alguns exemplos: a crise gerada pelo governo populista de Vargas e seu suicídio; o 

projeto desenvolvimentista de Jucelino Kubitschek, que produz uma onda de euforia 

culminando com a construção de Brasília; e a maior crise política experimentada 

pelo Brasil republicano iniciada na renúncia de Janio Quadros e culminando com o 

golpe militar de 1964, com a justificativa de barrar o avanço comunista no país. 

 A IPB não esta imune a todas estas questões e internamente, como citados 

diversas vezes neste trabalho, as duas correntes, liberais e/ou progressistas e a 

conservadora, que até então conviviam paralelamente, ao final deste período 

entrarão em rota de colisão, produzindo um dos períodos mais lamentável do 

presbiterianismo brasileiro e que deixará sequelas irreversíveis na denominação, 

que começam a serem mais bem compreendida através dos trabalhos acadêmicos 

produzidos entre outros pelos cientistas da religião, acentuadamente a partir do final 

dos anos 90, conforme as referências bibliográficas procura demonstrar. 

 É neste período tão conturbado que sobressai a figura carismática do Rev. 

Borges que experimentara o apogeu de sua liderança eclesiástica dentro da IPB, 

bem como no âmbito nacional e internacional do protestantismo e mesmo fora das 

esferas eclesiásticas. 

 Um pouco antes, ainda na década de vinte, Borges já estava atuando na 

instância maior dos concílios presbiterianos. Na Assembleia Geral de 1928 foi eleito 

para o exercício da Secretaria Permanente (atualmente Secretaria Executiva) para o 

período de 1929 a 1934; (NEVES, p 224). Em 1954 é eleito Presidente do Supremo 

Concílio e reeleito, fato então inédito, em 1958, permanecendo mais quatro anos 

como Vice-Presidente até 1962. Comitantemente a estes encargos maiores, ele 

também exercia funções nos Concílios menores, fazendo parte das Comissões 
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Executivas, quer como Presidente ou na Secretária Executiva, do Sínodo Meridional 

e do Presbitério de São Paulo, aos quais ele estava jurisdicionado. Mas tudo isto vai 

exigir dele um preço, como dito acima, muito alto. 

 Com exceção da Campanha do Centenário, que será abordado em tópico 

abaixo, os demais temas centrais da atuação de Borges à frente da IPB neste 

período serão aqui abordados em conjunto, remetendo sempre que necessário ao 

excelente trabalho feito por Castro e já referido nesta pesquisa. 

 Como desde o inicio de seu ministério pastoral Borges sempre deu muita 

atenção à mocidade. Mas a partir do seu período na IPUSP sua integração junto aos 

jovens foi crescente, como visto anteriormente. E será em sua administração 

nacional que se consolidara a Confederação da Mocidade Presbiteriana (CMP). Sua 

capacidade intelectual alinhada à sua percepção das questões sociais e sua 

abertura ecumênica fazia de Borges o catalisador perfeito para o momento de 

efervescência da juventude presbiteriana, principalmente os formadores de opinião 

da classe média estudantil.  

 Neste momento chega ao Brasil o Rev. Richard Shaull no qual Borges 

encontrara reciprocidade e confluência em muitas esferas de ideias e atuações, mas 

não acompanhara o missionário quando este avançar demasiadamente em suas 

concepções teológicas, eclesiológicas e sociais; a Mocidade Presbiteriana, que já 

vinha atuando de forma cada vez mais acentuadamente progressista, vai se 

constituir no motor propulsor dos movimentos cristão protestante no país. 

 Será durante o IV Congresso Nacional da Mocidade Presbiteriana,66 realizado de 

02 a 10/02/1956 na cidade de Salvador, que o Rev. Richard Shaull será homenageado 

como o título carinhoso de “Jovem Mestre” em deferência ao Rev. Borges que já vinha 

sendo chamado pelos jovens, desde outros Congressos, de “Velho Mestre”. (JORNAL 

DA MOCIDADE, Fevereiro de 1956, Apud ARAÚJO, 1985, p. 37).67 

                                                           
66 Anualmente a Confederação da Mocidade organizava congressos, quando se discutiam problemas 
específicos da missão dos jovens na atualidade, a intervenção nos problemas sociais e a estrutura 
eclesiástica. Neste IV Congresso Nacional da Mocidade Presbiteriana em Salvador, Bahia. Rev. Richard 
Shaull foi o preletor principal e discorreu sobre a missão, preconizando um significado novo à evangelização. 
67 Em uma entrevista Waldo César comenta sobre este momento: “O Shaull tinha um trabalho muito 
grande com vários campos no Brasil, inclusive com a UCEB [União Cristã de Estudantes do Brasil], 
viajava muito e era chamado pra conferência em tudo que era lugar. Foi outro motivo de ciumeira, 
porque os pastores eram os líderes de nossos encontros de jovens e congressos da mocidade. E 
esses pastores começaram a ser menos convidados. Uma coisa que criou um problema muito 
desagradável foi que o reverendo José Borges era chamado de “velho mestre”, uma grande figura. 
Ele teve uma influência muito grande e era sempre o grande preletor dos encontros. E quando Shaull 



107 
 

 
 

 Sob a influência destas duas figuras maiores, Borges e Shaull, como também 

com a atuação incansável da missionária Billy Gammon (1946-1958),68 que desde 

1946 era responsável pela Secretaria Geral da Mocidade, os jovens presbiterianos 

através de sua recém-formada Confederação69 e suas Federações e Uniões de 

Mocidades Presbiterianas (UMP)70, espalhadas em todo o território brasileiro, estará 

atuando em completa conexão com os mais diversos órgãos e igrejas num espírito 

de ecumenismo evangélico jamais experimentado antes, mas que infelizmente será 

restringido fortemente, ainda no período de Borges, e amputado completamente no 

período de Boanerges Ribeiro. 

 Algumas instituições e movimentos, neste momento, no qual a Mocidade 

Presbiteriana esta inserida foram: CEB, UCEB, I Encontro de Líderes (conjuntamente 

com os Metodistas);71 I Congresso Unido das Mocidades Presbiterianas do Brasil (IPB 

e IPI), dentro das Comemorações do Centenário do Presbiterianismo no Brasil; 

culminando com a participação efetiva na realização do Acampamento Ecumênico de 

Trabalho (SECRETARIA GERAL DA MOCIDADE. Relatório referente ao ano de 1957 

à CE-SC, 30/01/1959, Apud Castro, 2011, na Integra - Anexo 5). 

                                                                                                                                                                                     
começou a aparecer, o pessoal começou a chamá-lo de “jovem mestre” (risos). Foi a gota d`água em 
relação à cúpula da igreja. Que negócio é esse?” (CESAR, 2011 – Itálico meu). 
68 Filha de missionários pioneiros, cedida pela Junta de Nashville, foi responsável pela organização e 
estruturação da Mocidade Presbiteriana, viajando por todo território brasileiro em visita a igrejas e 
federações Sua morte trágica e precoce, num acidente em Brasília, foi um golpe forte na ainda 
recente Confederação de Mocidade da IPB. 
69 Em 1938 o Supremo Concílio criou a Secretaria Geral da Mocidade, sob a responsabilidade do 
Rev. Benjamim Moraes Filho, que foi sucedido em 1942 pelo Rev. Gutemberg de Campos. O 1º 
Congresso nacional de Mocidade reuniu-se em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 1946, ocasião 
em que foi organizada a Confederação Nacional. Até o fim dos anos 50, foram presidentes da 
Confederação Nacional os jovens Tércio Epêneto Emerique, Waldo Aranha Lenz César, Guaracy 
Maranhão, João Moreira Coelho, Joãozinho Thomaz de Almeida e Josué da Silva Mello. Outros 
congressos nacionais foram realizados em Recife (1949), Lavras (1952), Salvador (1956) e Alto 
Jequitibá (1959). Num concurso realizado nos anos 40, oi escolhido o símbolo oficial da mocidade – a 
tocha –, desenhado pelo Rev. Walter Reis Donald, de Sergipe. Um fato muito importante na 
fermentação dessas novas ideias foi a publicação do jornal Mocidade em 1944, que havia sido 
fundado em 1944 por Paulo Costa Lenz César como órgão da Federação do Rio de Janeiro. Outros 
dirigentes do jornal nos anos seguintes foram Waldo César, Rubens Nogueira e Ely Falcão. Além das 
questões eclesiásticas e estruturais, o jornal também debatia questões políticas e sociais o que 
concorreu para sua extinção, juntamente com a confederação, em uma “reestruturação” feita pela 
Comissão Executiva em 1960 e referendada na Assembleia do Supremo Concílio em 1962 (ARAÚJO, 
1982, edição online). 
70 Até meados da década de 30, a mocidade presbiteriana não tinha uma organização própria, mas 
participava ativamente de movimentos interdenominacionais como o Esforço Cristão, a Associação 
Cristã de Moços e a União de Estudantes para o Trabalho de Cristo, antecessora da União Cristã de 
estudantes do Brasil (Uceb). A primeira UMP surgiu na IPB do Rio de Janeiro em 1934 e dois anos 
depois o Supremo Concílio resolver organizar UMPs em todas as igrejas no Brasil. 
71 Os palestrantes demonstram a ênfase progressista daquele momento: Revs. Borges, Julio de 
Andrade Ferreira, Joaquim Beato, Richard Shaull, Tércio Emerique, William Schisler (IPB), Rev. Almir 
dos Santos (Metodista); Rev. Jaques Maury (Igreja Reformada da França). 
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 Ainda que o Rev. Borges fosse classificado como ecumênico e cultivasse uma 

apurada responsabilidade social, como facilmente se percebe em suas atividades 

pastorais, conforme exemplificado em vários momentos deste trabalho, ele em 

momento algum desfraldou bandeiras radicais. 

 Caminhou com a Mocidade, sendo mais condescendente com Shaull, 

enquanto esta se manteve dentro dos parâmetros de um ecumenismo salutar e 

cooperativo, bem como dentro de aspirações e combate às distorções e injustiças 

sociais, que não ultrapassasse as fronteiras da liberdade e do sistema democrático, 

herdados da corrente reforma e calvinista, o qual ele amou até o fim. 

 Este posicionamento fica explicitado em suas propostas registradas no âmbito 

conciliar da IPB. Sobre o envolvimento dos jovens presbiterianos em atividades 

interdenominacionais, que sempre estimulou, expõe seu posicionamento conforme 

relatório enviado à Comissão Executiva, conforme Digesto Presbiteriano:  
1) adotar o parecer do Presidente nos seguintes termos: a 

Igreja Presbiteriana do Brasil, no espírito de fraternidade com 

todas as denominações evangélicas do país e no desejo de 

atender às aspirações legítimas e elevadas da sua mocidade, 

reconhece a necessidade de movimentos e organizações 

interdenominacionais de mocidade. Aplaude, aprova e deseja 

amparar todos os movimentos e organizações que tenham 

em vista a confraternização da mocidade evangélica e o 

aproveitamento conjunto das energias da mocidade 

evangélica. Aplaude, aprova e deseja amparar esses 

movimentos, desde que lhe seja dado conhecimento prévio 

para estudo e deliberação, desde que esses movimentos 

sejam executados e dirigidos pelas autoridades competentes 

incumbidas pelas respectivas Igrejas de tratarem do assunto. 

Não aprovará nem poderá permitir que a sua mocidade se 

associe a qualquer organização religiosa que não esteja sob 

governo e direção de autoridade competente; (DIGESTO, CE-

57-109 – edição online - Itálico meu). 

 Quando a Mocidade começa a tomar uma direção mais radical em relação às 

questões sociais brasileiras, ele lança um alerta à direção maior da IPB:  
Respeitosamente, quero sugerir que se examine com cuidado 

a orientação que se dá a congressos para jovens e 

estudantes realizados no Brasil, em que se dá a tarefa de 

ensinar a grandes mestres e teólogos estrangeiros, que não 
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estão a par dos problemas existentes no Brasil, e, acerca dos 

quais é preciso informar a juventude estudiosa, em vez de 

tratar problemas de outros ambientes e de outros países. 

(CE-SC-59, Apud CASTRO, 2011, pp. 58-59). 

 Mas as questões envolvendo a Mocidade evoluem rapidamente, documentos 

começam a subir dos concílios presbiteriais de diversos lugares do país, e o risco de 

se chegar ao total descontrole. Em resposta a um destes documentos a Comissão 

Executiva baixa uma resolução a todos os concílios inferiores, conforme Digesto 

Presbiteriano: 
1) Determinar à SGM que haja maior influência de pastores, 

que estejam a frente das igrejas, na organização da 

mocidade, para que ela se enquadre melhor às necessidades 

de nossas igrejas. 2) Determinar à SGM que procure, pelo 

seu trabalho, criar nos moços o espírito de melhor servir a 

sua igreja local, para que eles se sintam parte integrante 

desta Igreja e sintam a responsabilidade na solução dos 

problemas da Igreja local. 3) Determinar à SGM que oriente 

os Congressos de Mocidade no sentido de darem ênfase à 

verdade fundamental que o líder de mocidade tem de ser, 

antes de tudo, um fiel servo do Senhor Jesus, dando bom 

testemunho na sua igreja local e sendo exemplo de vida 

cristã. 4) Determinar à SGM que oriente os Congressos de 

Mocidade no sentido do estudo cuidadoso da administração 

presbiteriana e do poder moderador e deliberativo do 

Conselho da igreja, nas atividades das sociedades internas 

da igreja. 5) determinar à SGM que na organização de novos 

Congressos, bem como dos respectivos temários, use os 

serviços, exclusivamente: a) secretários presbiteriais e 

Sinodais da Mocidade, os quais serão membros ex-officio de 

toda máquina organizadora de congressos; b) pastores 

presbiterianos; c) moços ativos da UMP. 6) Remeter as 

resoluções acima à SGM. 7) Baixar essas resoluções aos 

Presbitérios para que estudem a reestruturação do trabalho 

de mocidade, no sentido de que venha servir melhor os 

objetivos da igreja e enviem outras sugestões que acharem 

pertinentes à CE-SC/IPB ou ao SC. (CE-56-029 – edição 

online – p. 72-73). 
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           Na medida em que a Mocidade foi ultrapassando os limites demarcatórios 

acima mencionados, e quando se fez necessário exercer o poder eclesiástico para 

inibir os exageros, o “Velho Mestre” não se absteve, como registra Castro: 
Concluindo, é bom lembrar que a CMP foi dissolvida no inicio 

dos anos 60; porque a sua liderança estava totalmente 

comprometida com a ideologia marxista, com as ideias do 

chamado evangelho social, ecumenismo e com a ética liberal. 

A própria cúpula da IPB liderada por Borges teve que intervir. 

(2011, p. 59). 

A intervenção e dissolução da CMP geraram enorme polêmica entre os 

setores liberais e conservadores, e um desgaste ainda maior de Borges que já 

estava sendo pressionado pelos setores conservadores e agora atrai o fogo amigo 

dos setores mais progressistas.72 

 Outra questão, que é o oposto desta envolvendo a Mocidade, estava 

relacionada com o movimento fundamentalista que ficou conhecido no meio 

presbiteriano como a “Questão Gueiros”.  

 Todo movimento tem um começo e este principia na região do Recife, com o 

Rev. Dr. Israel Furtado Gueiros, que endossou em grau, gênero e numero as ideias de 

Carl McIntire, líder do movimento fundamentalista radical que percorreu o território 

brasileiro, combatendo o que ele denominava de liberalismo teológico e ecumênico.  

 É preciso esclarecer que o fundamentalismo de McIntire já estava totalmente 

corrompido de seus princípios originais, que conforme Mendonça, em sua 

Introdução ao Protestantismo no Brasil,  
[...] o fundamentalismo não nasce de uma ação, mas de uma 

reação, contra os novos conceitos filosóficos e científicos, 

principalmente o evolucionismo. Nesta tensão, os teólogos 

realizaram novos estudos e trabalhos escritos para conciliar a fé 

bíblica com as novas descobertas da ciência que surgiam na 

sociedade. (1990, p. 139). 

                                                           
72  Com seus 84 anos Waldo Aranha Lenz César avaliando todos estes fatos ocorridos na 
efervescente juventude daquela época, declara em entrevista: “Difícil relembrar atitudes que hoje, aos 
84 anos, deveria reparar. Muitas, certamente. A luta interna na CEB, as dificuldades dominicais com a 
igreja local (cultos tantas vezes teologicamente alheios à realidade social e cultural que vivíamos nos 
outros dias da semana), inexperiência para confrontar nossa fé com o mundo secular, tudo isso 
muitas vezes me levou a atitudes e pronunciamentos menos adequados. O jornal Mocidade, dos 
jovens presbiterianos, do qual fui diretor, era muito crítico e provocava debates com a cúpula da 
Igreja Presbiteriana. (2007). O próprio Richard Shaull avaliando este período também admite que 
faria de forma diferente, o que demonstra que Borges não estava tão equivocado em seus 
posicionamentos naquele momento histórico.  
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 Mas o fundamentalismo indicado por Mendonça, que tem sua origem na 

cidade de Chicago em 1910, com uma série de artigos bem delineados, tendo como 

objetivo simples o de defender doutrinas básicas como: a divindade de Cristo, o 

nascimento virginal de Cristo, a inspiração da Bíblia, a ressurreição corporal de 

Cristo, e outras, nada tem haver com o fundamentalismo propagado por McIntire 

através do Concílio Internacional de Igrejas Cristãs (CIIC), fundado por ele e outros 

radicais conservadores americanos em 1948, que visava tão somente combater as 

propostas de cunho ecumênicas do Concílio Mundial de Igrejas (CMI) e para o qual 

se alinharam a toda sorte de movimentos radicais de direita americana. 73 No Brasil 

as propostas de McIntire não foram acolhidas com entusiasmo pelas lideranças 

presbiterianas,74 a não ser o já citado Rev. Israel Gueiros, no final dos anos 40, que 

tinha seus próprios motivos e interesses pessoais. 

 Em uma questão confusa, Israel Gueiros fora substituído no Seminário 

Presbiteriano do Norte pelo então Rev. Prof. Oton Dourado, conforme resolução do 

SC em 1946. A questão se arrasta até o SC em 1950 que ratifica o Rev. Oton como 

professor titular, de maneira que em atitude de protesto Israel Gueiros deixa o corpo 

docente da instituição teológica, mas contraditoriamente continua na Diretoria, pois 

como Presidente do Presbitério de Pernambuco era o representante junto ao 

referido Seminário e também naquele momento ocupava a Vice Presidência do 

Sínodo Setentrional. 

 Com sua radical forma de pensar acabou por criar varias frentes de 

discussões com diversos professores, classificado por ele como liberais e 

modernistas (progressistas), o qual acusava de serem a causa de sua substituição 

pelo Rev. Oton Dourado.75 

 Cada vez mais isolado em seus posicionamentos ele vai se envolvendo cada 

vez mais com o Concilio Internacional de Igrejas Cristãs (CIIC), o refugio dos 

fundamentalistas americanos e nacionais. Sua aspiração maior era a partir da sua 

                                                           
73 Ainda no EUA o movimento fundamentalista já havia formado duas correntes: o American Council 
of Christian Churches (1941) mais radical e a National Association of Evangelicals (1942) mais 
moderado e que incluía os pentecostais. McIntire sai da vertente mais radical para formar seu próprio 
movimento fundamentalista em 1948 (CIIC) e infelizmente é este fundamentalismo deformado que 
chega no Brasil e será utilizado pelos conservadores como contra ponto aos progressistas.  
74 Segundo Pierson esteve no Seminário Teológico Presbiteriano do Recife e Campinas e também 
pregou na Igreja Presbiteriana Fortaleza, do Rev. Natanael Cortez, então presidente do Supremo 
Concílio da IPB (1974, p. 408, Apud PAIXÃO JUNIOR, 2000, p. 75). 
75 Castro coloca na integra em seus anexos o protesto de Israel Gueiros quando da reunião da 
Congregação do SPN (2011, Anexo n° 10). 
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região norte criar uma muralha da “sã doutrina”, de maneira que inicia um 

movimento para a criação de um novo Seminário Presbiteriano, no qual, por mera 

coincidência ele seria o dirigente magno. De acordo com Castro (2011, p. 60), ele se 

lança em uma enorme cruzada pelo Brasil, mas os resultados são pífios. 

 Sua única alternativa é apelar para McIntire e seu CIIC com seus 

financiamentos internacionais para construir seu próprio seminário, o que feria os 

preceitos constitucionais da IPB em seu Artigo 97 “Compete ao Supremo Concílio” e 

sua alínea “J” “criar e superintender seminários, bem como estabelecer padrões de 

ensino pré-teológico e teológico;” (CI-IPB). 

 Cada vez mais sem espaço na IPB, incluindo sua própria região norte, em 

1956 ele lidera uma cisão na Igreja Presbiteriana do Recife, tendo apenas três 

pastores como aliado, sendo um deles seu aparentado e mais três pequenas 

congregações próximas, fundando a Igreja Presbiteriana Fundamentalista. 

 O Rev. Borges, recém-eleito para a Presidência da IPB, como era de sua 

índole, tratou o problema de frente. Elabora uma Pastoral de 07 páginas76 onde 

aborda cada uma das questões envolvidas e com seu arsenal de eloquência e sua 

capacidade argumentativa, desarticula por completo o movimento de Israel Gueiros, 

além do fato de que neste momento Borges é a figura mais proeminente dentro da 

IPB. Conclui sua Pastoral apontando as reais intenções de Gueiros e conclama a 

todos os presbiterianos à unidade e à submissão às autoridades constituídas da IPB. 

E Castro conclui este episodio: 
Não é exagero afirmar que a condução firme do Rev. Borges 

nesse momento de impasse nacional através de sua atuação 

junto aos Concílios envolvidos na questão, bem como de sua 

rápida resposta à Igreja em uma conversa pelos órgãos 

informativos oficiais no Norte e no Sul, foram essenciais para 

a superação da crise; e isso sem que os prejuízos à 

denominação atingissem grandes proporções, com uma 

perda considerável de membros e até de seus bens às portas 

de seu centenário. (2011, p. 62). 

 Mas o Rev. Borges não tem muito tempo para respirar, pois concomitante às 

duas questões até aqui abordadas, ele terá que administrar outra questão 

espinhosa, denominada nos meios acadêmicos de “Furacão Shaull”. 

                                                           
76 Castro coloca na integra em seus anexos (2011, Anexo n° 9). 
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 Se no Norte a questão foi Israel Gueiros com seu fundamentalismo, no Sul o 

pêndulo da discórdia vai para o outro extremo, a teologia neo-ortodoxa, o evangelho 

social e o ecumenismo, representado na figura do missionário norte-americano 

Millard Richard Shaull (1919-2002). 

 Antes de chegar ao Brasil, Shaull havia trabalhado na Colômbia (1942-1950). 

Ele havia feito seus estudos teológicos na Universidade de Princeton, um dos mais 

importantes centros de influência do presbiterianismo americano e teve como 

professor e orientador de sua dissertação de mestrado o Rev. John Mackay,77 que 

havia introduzido o conceito da Escola Dialética, marcado pelo pensamento de Karl 

Barth, Emil Brunner e Joseph Hromadka,78 além do que Mackay tinha vivido na 

America Latina como missionário presbiteriano, e conhecia nossas carências, além 

do predomínio teológico profundamente conservador aqui vigente, de maneira que 

sua proposta de um protestantismo ecumênico e contrario a governos despóticos 

impressionava muito o jovem estudante e acabou por impregnar a mente e o 

coração de Shaull. 

 Seu período missionário na Colômbia serviu para amadurecer sua teologia e 

lhe possibilitou colocar em pratica os conceitos de um evangelismo mais integrado à 

realidade e menos alienante. Primeiramente atua em Barranquilla onde implementa 

diversas atividades na área social, fomentando hortas comunitárias, abertura de 

poços e fossas (saneamento básico), e consegue atrair jovens estudantes de 

medicina para atender a população carente e pela primeira vez, desde a 

implantação do protestantismo na Colômbia, consegue participar de um projeto em 

parceria com o governo, na área da alfabetização de adultos.  

Escandaliza seus colegas missionários americanos ao abrir mão de 

vantagens e conforto, para ir morar na periferia, ficando próximo daqueles que 

deseja alcançar. Então recebe e aceita o convite de atuar na Primeira Igreja 

Presbiteriana em Bogotá, onde vai entrar em contato com empresários no esforço de 

conseguir financiamento para projetos sociais nos bairros carentes, também vai 

estabelecer dialogo com estudantes universitários de linha marxista, pois entendia 

que à praxes protestante estava carente de uma ação mais concreta na sociedade. 
                                                           
77 John Mackay, o reitor que retirou Princeton do fundamentalismo teológico que dominara o notável 
seminário desde o início do século XX. 
78 O enfoque começa a mudar o bibliocentrismo teológico no sentido da ênfase cristológica barthiana, 
com sua Dogmática da Igreja, e pouco depois a teologia política que inspirou a resistência da Igreja 
ao nazismo, e a profundidade de E.Brunner, que estava ensinando nos EUA, fugindo do nacional 
socialismo de Hitler. 
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 Mas nem tudo são flores, todos estes movimentos incomodam as elites da 

sociedade ligadas ao catolicismo, mas também incomoda os protestantes alojados 

tranquilamente em suas zonas de conforto. Sofrendo pressões crescentes e 

sentindo correr risco de morte, associado a um problema de saúde, retorna aos 

Estados Unidos. 

 Neste período retoma seus estudos visando seu Doutorado. Nesta fase vai 

sofrer as influências, primeiramente de Reinhold Niebuhr, o teólogo da cultura, em 

Nova York, e num segundo momento, por uma escolha deliberada, retorna a 

Princeton e aproxima-se do Dr. Paul Lehmann, grande teólogo e pensador ético, que 

havia sido amigo de Dictrich Bonhoeffer. A este último o próprio Shaull credita seu 

amadurecimento final para retornar à America Latina: 
O que Lehmann fez foi me possibilitar tomar tudo o que havia 

aprendido em meu estudo de teologia, em Princeton, acerca 

da graciosa iniciativa de Deus agindo para redimir a vida 

humana e trazer a reconciliação ao mundo, situando-a 

firmemente dentro do processo histórico. Isso me preparou 

para voltar á America latina e refletir sobre o que estava 

acontecendo na situação revolucionária ali, à luz da 

transformação revolucionária do mundo, que Deus havia 

empreendido em Jesus Cristo e estava levando adiante aqui 

e agora. (SHAULL, 1991, Apud FARIA, 2002, p. 63) 

É este Richard Shaull, lapidado em seus conceitos teológicos, sociais e 

ecumênicos, que vai chegar ao Brasil, em nosso período mais intenso e tenso da 

história eclesiástica e também da própria sociedade brasileira. Portanto, 

diferentemente do que muitos indicam, pejorativamente, Shaull não era um jovem 

aventureiro que vem ao Brasil fazer experiências, mas um homem amadurecido 

pessoal e academicamente, quem vem com uma proposta muito clara de uma igreja 

presente e atuante no mundo, através de uma eclesiologia ad extra e não ad intra, 

que como veremos não vai agradar a muitos, mas que encontra ressonância num 

seguimento significativo de presbiterianos, particularmente, e também dos demais 

segmentos do protestantismo brasileiro. 

 Sua chegada ao Brasil (1952) acontece através do convite da IPB, na 

presidência do Rev. Benjamim Moraes Filho. Começa de forma anômala e terminara 

de forma trágica para a denominação. A Comissão Executiva, para tê-lo de imediato, 

abre mão das etapas que ela mesma havia prescrito, conforme Rev. Waldyr C. Luz 
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faz questão de realçar, visto ser ele contestador das ideias de Shaull, registrando em 

suas memórias:  
Era exigência regulamentar que o professor estrangeiro 

somente poderia exercer a docência em nosso Seminário 

após um mínimo de dois anos de experiência de trabalho em 

campo missionário do Brasil [...] e só efetuar-se-ia na cátedra 

ao fim de dois anos letivos, se aprovado [...] Incrivelmente, o 

Supremo Concílio, em 1950, no Recife (se não equivoco), 

passou por cima dessas duas rígidas exigências e o nomeou 

professor efetivo de imediato. (1994, p. 259).  

 Em relação a Shaull estes pré-requisitos não foram respeitados, certamente 

pelo fato de ser reconhecido seu longo trabalho na Colômbia e de ter todas as 

qualificações acadêmicas necessárias para assumir suas funções de docente. Ele 

chega assumindo a cátedra no Seminário Presbiteriano de Sul (Campinas). No ano 

de sua chegada (1952) sai um artigo dele na Revista Teológica do SPS, relatando a 

perseguição sofrida pelos protestes na Colômbia, que havia testemunhado de forma 

ocular; ele é apresentado pelo redator da revista desta forma: 
O Rev. Richard Shaull é atualmente missionário do Board de 

Nova Iorque, no Brasil, transferido da Colômbia para este país.  

Estudou em Princeton Seminary onde, em 1941, recebeu o 

grau de “Bachelor of Theology” e em 1946 o de “Master of 

Theology”. É candidato ao grau de “Doctor of Theology” do 

mesmo Seminário tendo já prestado, neste ano, os 

necessários exames compreensivos. 

Foi missionário na Colômbia de 1942 a 1951. Lá exerceu as 

funções de superintendente de evangelização, conselheiro da 

Federação Nacional de Mocidade, secretário permanente do 

Sínodo da Igreja Presbiteriana da Colômbia, fundador e 

diretor do Seminário Teológico Presbiteriano e pastor da 

Igreja Presbiteriana Central de Bogotá. 

O Rev. Shaull tem publicado artigos na “Presbterian Life”, em 

“Theology Today”, no “Christian Centry” no “Student World” e 

no “Predicador Evangélico”. (1952, p. 71). 

 A chegada de Shaull vai causando alvoroço desde o inicio e aflorando as 

diferenças de pensamentos que estavam tentando conviver dentro da instituição 

acadêmica e da própria denominação. Dr. Waldyr nos fornece um instantâneo deste 

momento inicial in loco e ainda que se trate apenas do ambiente acadêmico do 

Seminário, com certeza expressa o todo da IPB naquele momento.  
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 Inicia-o descrevendo suas impressões ainda quando conheceu Shaull na 

Universidade de Princeton: 
[...] A situação veio a agravar-se imensamente com a vinda 

de um jovem e brilhante missionário, a quem se facultaram 

condições as mais favoráveis para exercer desmedida 

influência. Conheci-o em Princeton, contudo, não chegamos 

nunca a travar conversa. Era ele nessa época missionário na 

Colômbia, em férias nos Estados Unidos, onde 

complementava estudos de pós-graduação. (1994, p. 259) 

 Passa então a descrever a recepção que Shaull teve no meio docente do 

Seminário de Campinas:79 
[...] tão logo chegou ao seminário, Shaull já assumiu a 

liderança teológica e política do mesmo, tendo conquistado a 

simpatia de professores que, mesmo não concordando com 

tudo, o apreciavam, entre eles: Júlio Ferreira, Adauto Araújo 

Dourado, Américo Ribeiro, Jorge Goulart e Antônio Marques 

(Deão); o Rev. Guilherme Kerr lhe resistiu abertamente, 

Herculano Gouveia foi menos agressivo, mas não lhe 

devotava simpatia. (1994, p. 259) 

 E Luz conclui com a exposição de sua plena rejeição às propostas inovadoras 

do jovem missionário americano:80 
Eu, que conhecia todos os meandros e escaninhos dessa 

militância ideológica desde os tempos de Princeton, não 

podia aprovar essa orientação, para mim frontalmente 

contrária à posição sustentada pela Igreja Presbiteriana do 

Brasil. (1994, p. 260 – Itálico meu). 

 O posicionamento de Luz torna-se aqui um reflexo do pensamento 

conservador da IPB naquele momento e como veremos vai prevalecer sobre a 

denominação ao final do período pesquisado.81 

                                                           
79 Pierson destaca que o SPC tipificado em um de seus professores o Rev. Guilherme Kerr (1926-
1956) era um modelo da escola teológica conservadora e cita um discurso que Kerr fez a seus 
alunos: “A Igreja Presbiteriana do Brasil deseja apenas ser grande e digna de sua tradição se 
continua intransigente em sua fidelidade à doutrina dos Apóstolos e repele inovações doutrinárias do 
indesejado modernismo (...) o preço da verdade doutrinária ortodoxa é a intransigência eterna” (1974, 
p. 405, Apud PAIXÃO JUNIOR, 2000, p. 74 – Itálico meu). O velho professor faleceu em 01/11/1956. 
80 Paul Pierson fazendo uma analise sobre o trabalho de Shaull procura as razões pelas quais ele 
encontrou desde o inicio uma atmosfera de desconfiança que foi se avolumando até culminar com 
sua precoce saída do Brasil (1974, p. 220ss) 
81 As preocupações sinceras de Waldir Luz e alguns de seus colegas conservadores são mais bem 
compreendidos pelo fato de que em meados 1939-1940 a IPI havia enfrentado sérias convulsões em 
suas instituições eclesiásticas e teológicas e se fragmentou em três linhas distintas: liberal, moderada 
e conservadora. (LUZ, 1994, p. 258).  
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 Mas se entre os docentes havia certa divisão e uma atmosfera de 

desconfiança, entre os alunos o entusiasmo era contagiante e expansivo, 

ultrapassando rapidamente os muros acadêmicos e alcançando a juventude 

presbiteriana e outras, que aspiravam promoverem as transformações que o país 

tanto carecia naquele momento. E Mendonça faz uma descrição desta geração de 

jovens protestantes: 
O protestantismo, já em sua terceira geração no Brasil, formara 

em seu seio uma juventude burguesa intelectualizada pelo 

acesso às universidades que foram surgindo no período anterior. 

Treinados para lideranças em suas igrejas, esses jovens 

começaram a ter logo parte ativa nos quadros estudantis que 

formavam os centros acadêmicos nas escolas superiores e, 

assim, passaram a ver a realidade sob outro ângulo, ou melhor, 

voltaram suas faces para o mundo real. Ao perceberem o quanto 

suas igrejas estavam alheias ao que se passava fora de suas 

portas, passaram a falar outra língua e se abriu um vazio entre 

eles e as lideranças eclesiásticas. (2012, p. 87). 

Dê aos jovens uma bandeira e um ideal e nada poderá detê-los; a bandeira 

eles tinham, o Evangelho, e Shaull lhes dá o ideal. É o professor Waldyr que vai nos 

proporcionar uma vez mais um testemunho ocular deste impacto causado por Shaull 

sobre os seminaristas e a juventude presbiteriana de forma geral: 
E mais ainda: fê-lo mentor da mocidade presbiteriana, 

mormente a acadêmica, então congregada na influente UETC 

(União de Estudantes para o Trabalho de Cristo). [...] Mercê 

de sua dialética sutil e de seu discurso eloquente, deslumbrou 

os estudantes, fascinou-os, seduziu-os, ganhou-os para suas 

ideias, que, aliás, vinham ao encontro das aspirações da 

juventude acadêmica da época, e encontravam um contexto 

político, social e teológico muito favorável e propicio para sua 

evolução. (1994, p. 260 – Itálico meu) 

 Corroborando esta percepção do envolvimento da mocidade presbiteriana 

com os anseios da sociedade escreve o também professor Guilherme Kerr em artigo 

no jornal oficial da IPB “O Puritano”: 
“[...] Porque o que temos visto por parte da mocidade nesses 

últimos dez anos é que ela, se de um lado está disposta a 

assumir a sua responsabilidade na salvação das almas, por 

outro não se esquece do corpo, e anseia por encontrar 

solução para os problemas que afligem o homem dentro da 
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sociedade. Essa dualidade de interesses que, segundo 

cremos, não se opõem, mas se completam, choca-se com os 

interesses dominantes da igreja evangélica no Brasil.” 

(10/02/1953 – Itálico meu). 

O mais trágico destas observações de Waldyr Luz e Guilherme Kerr, é que eles e 

provavelmente os demais líderes conservadores, acadêmicos e pastorais da IPB, tinham 

plena consciência “das aspirações da juventude” da época, mas não propuseram 

absolutamente nada para ir de encontro a elas, optando por criticar e perseguir os que 

como Shaull simplesmente os alcançou e lhes ofereceram um novo caminho.  

O Rev. Júlio Andrade Ferreira, em seu famoso “Dossiê do Reitor”, preparado 

por solicitação do Rev. José Borges dos Santos, então Presidente do Supremo 

Concílio (1957), em decorrência das denúncias contra Shaull, faz uma meia culpa 

quando escreve: 
A linguagem de Shaull se prestava a equívocos e era de se 

lamentar que ‘o nível das igrejas, dos conselhos, das uniões de 

mocidade, do ministério e da Congregação do Seminário (incluo-

me neste grupo, naturalmente) não tenha tido, junto à mocidade, 

o prestígio bastante para que as insinuações referidas não 

tivessem tido, da parte dos moços, outra reação’ [...] (Dossiê do 

Reitor. Apud, FARIA, 2002, p. 133 – Itálico meu).  
E Pierson analisando este momento chega à mesma conclusão aludindo que 

pastores e professores se sentiram intimidados pelas críticas recebidas, na maioria 

totalmente cabível e comprovadas, mas não tiveram capacidade para respondê-las ou a 

humildade suficiente para reconhecê-las, optando pelos descaminhos da força do 

legalismo eclesiástico. (1974, p. 223, Apud PAIXÃO JUNIOR, 2000, p. 74 – Itálico meu). 

 E recorro novamente ao testemunho ocular de Luz, para obtermos um perfil da 

pessoa de Shaull, isenta de qualquer paixão, visto que a descrição parte de alguém que 

contestava abertamente os conceitos e movimentos produzidos pelo missionário: 
Inteligente e culto, habilidoso e astuto, dinâmico e arrojado, 

simpático e contagiante, o ilustre professor não foi remisso em 

aproveitar a fundo a magnífica oportunidade que se lhe 

deparava, nem deixou de tirar o máximo partido da privilegiada 

posição a que fora guinado. (1994, p. 260 – Itálico meu). 

 E de fato o veterano professor estava certo em sua leitura, pois inúmeros 

jovens foram impactados pelas ideias e pela convivência com este jovem professor, 

pastor, missionário, escritor, intelectual e idealista; alguns destes jovens alcançaram 
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projeção nacional e internacional, como Rubem Alves, Waldo Cesar, Julio de Santa 

Ana, Zwinglio Dias e Rubem César Fernandes, entre tantos outros que poderiam ser 

listados aqui e toda uma geração de jovens presbiterianos em particular e 

protestantes de forma geral jamais puderam pensar no Evangelho da mesma forma, 

depois de Shaull. Paixão Junior, que entrevistou alguns destes nos possibilita alguns 

testemunhos oculares, dos quais sito apenas o de Rubem Alves, então cursando o 

primeiro ano de teologia no SPS e foi aluno de Shaull: 
O primeiro espanto que nos causou o Shaull foi exatamente 

este, que ele simplesmente nos perguntou se não nos 

dávamos conta de que o sagrado não podia crescer em 

jardins internos e protegidos, que ele é selvagem e 

indomável, vento que sai pelos desertos ressuscitando mortos 

e, pelas cidades, assobiando nos mercados, nas escolas, nos 

quartéis, nos palácios, nos bancos (...) a gente pensava em 

converter o mundo à igreja. O Shaull dizia que era preciso o 

contrário, que a igreja se convertesse ao mundo: sair do 

jardim interno, protegido e cavalgar o vento (...) para ele, era 

justamente nos problemas do mundo que se encontravam as 

marcas de Deus. Deus aparece como homem no lugar onde a 

vida humana comum é vivida: este é o sentido da 

encarnação. (2000, p. 124) 

 De acordo com as informações de Castro (2011, p. 64), na década de 60 o 

Centro Acadêmico Oito de Setembro (CAOS)82 do SPS estava totalmente integrado 

aos mais diversos organismos evangélicos ou não: União Nacional de Estudantes 

(UNE); União Estadual de Estudantes (UEE); União Cristã de Estudantes do Brasil 

(UCEB)83; e liga a esta última por inspiração de Shaull nasce a Associação Brasileira 

de Estudantes de Teologia (ABET). 

  O Centro Acadêmico do Seminário de Campinas torna-se a locomotiva dos 

movimentos de estudantes de teologia. Organiza diversos Encontros Ecumênicos de 

Seminaristas advindos das igrejas Batista, metodista, Independente e Presbiteriana. 
                                                           

82  Eduardo Chaves foi um dos últimos Presidentes do CAOS do SPS e compartilha os momentos que 
antecedem o fechamento deste Centro Acadêmico pela liderança da IPB. Quarenta anos depois do 
CAOS: 1966-2006 (http://liberalspace.net/2006/09/08/quarenta-anos-depois-do-caos-1966-2006-i/). 
83 Richard Shaull tem o primeiro contato com a UCEB, na realização do Congresso da FUMEC 
[Federação Universal do Movimento Estudantil Cristão]  no Sítio das Figueiras, em São Paulo, 
visando à formação de líderes para a América Latina e se torna um assessor fundamental para a 
UCEB. A dissertação de Moisés Abdon Coppei, sobre a UCEB é indispensável para se tomar 
conhecimento dos movimentos estudantis cristãos no Brasil, conforme bibliografia.  
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 Pela ótica de um seminarista, que respirou está atmosfera, carregada de 

entusiasmo, publicada no jornal “O Puritano”, órgão oficial da IPB temos este relato: 
Os encontros Ecumênicos são promovidos pelos Centros 

Acadêmicos dos Seminários; são, portanto, iniciativa dos 

próprios seminaristas. Para o próximo ano já há uma 

comissão encarregada, não só do III Encontro, mas das 

relações inter-seminários. Essa comissão já está fazendo 

alguma coisa, e deixa aqui o seu convite aos demais 

Seminários do Brasil (qualquer denominação) para que 

participem conosco do encontro de 1958. [...]. Despertou 

especial interesse a tese do C. A. VIII de Setembro sobre o 

“Seminarista e as Organizações Estudantis”. Realmente, há 

uma obra de testemunho que somente o seminarista pode 

fazer. Ele não deve ser olhado somente como um futuro 

pastor, mas como alguém que tem um campo de ação 

específico, e, como universitário pode fazer muito pela causa. 

Esteve também no II Encontro o Sr. José Guimarães, ilustre 

líder sindical evangélico, que apresentou no rápido contato 

conosco excelentes possibilidades de conhecermos a vida do 

operário brasileiro. A experiência de seminaristas, 

especialmente presbiterianas, nas fábricas fazendo estágio, 

tem sido excelente, e há possibilidade de se continuar. (1957, 

p. 7, Apud CASTRO, 2011, p. 65). 

 Mas as lutas cada vez mais ferrenhas nas entranhas eclesiástica da IPB, 

entre os liberais e conservadores, começam a tomarem novos contornos, que se até 

então estavam no campo das abstrações e discussões acadêmicas e conciliares, vai 

se tornar concreta a partir da eleição do Rev. Boanerges Ribeiro para a Presidência 

da IPB em 1966 e sua contra reforma à brasileira. 

 Mas para o Rev. Borges toda agitação produzida pelas ideias e ações de 

Shaull não se constituíam em perigo maior para a IPB, até porque, como mencionado, 

cultivava muitas afinidades com o missionário americano, ainda que identificasse com 

muita clareza suas diferenças. Com uma dose de tolerância maior em relação à forma 

com que tratou a questão da Mocidade e de Israel Gueiros, até porque seu tempo na 

liderança máxima da IPB estava encerrando, Borges opta pela convivência crítica e 

mantendo seus posicionamentos anteriores vai esforçar-se ao limite do possível para 

delimitar limites à praxe do Rev. Shaull, de maneira que a situação não saísse 

controle. É com este propósito que encomenda ao Rev. Júlio A. Ferreira o relatório 
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acima mencionado sobre as atividades docentes e pastorais de Shaull, que ficou 

conhecido como “Dossiê do Reitor”.84 Mas os tempos são outros e ventos cada vez 

mais fortes começam a soprar vindos do lado mais conservador da igreja. 

 Analisando os posicionamentos em relação a Shaull, pelos Presidentes do 

Supremo Concilio que com ele conviveram, ainda que pela ótica de uma ortodoxia 

conservadora, Campos Jr. em seu trabalho sobre os seminários presbiterianos no 

período de 1950 a 1966, assim expressa: 
Dentre os presidentes do Supremo Concílio, Benjamim 

Moraes o recebeu bem quando ele chegou ao Brasil, José 

Borges dos Santos Jr foi mais tolerante no inicio, pois não 

queria que ele saísse; diante das pressões parece ter cedido. 

Boanerges Ribeiro o classificou como o principal 

disseminador de ensinos heterodoxos. (2003, p. 109 – Itálico 

meu). 

 Em 1966, Shaull foi “removido” do Brasil pela Missão Central, ou Missão 

Presbiteriana no Brasil, ambas remanescentes da “Foreign Missions”, que o trouxe 

para a América do Sul em 1942, motivados com certeza pelas expectativas de um 

radicalismo conservador que veio de fato a se concretizar nos anos posteriores. 

 Sua saída vai deixar órfãos toda uma geração, que fora contagiada pelo vírus 

de um Evangelho beligerante, mas que será extirpada do perímetro da IPB, através 

de uma sistemática e prolongada repressão por parte de seus próprios líderes. Nada 

é mais dolorido e produz maior decepção do que ser perseguidos pelos de sua 

própria casa. Pouco mais de cinquenta anos se passaram e a IPB ainda não 

conseguiu nem ao menos chegar perto de ter uma Mocidade semelhante àquela que 

“alvoroçou o mundo” com suas propostas e mensagem evangélica, como Paulo e os 

cristãos do primeiro séculos foram vistos pelos moradores da cidade de Éfeso. 

Desde aquela época a juventude presbiteriana contentou-se em cultivar um 

cristianismo de gueto e de zona de conforto, produzindo e reproduzindo uma igreja 

morna e insossa em relação à sua ação e influencia na sociedade brasileira. 

 Este episódio também vai demonstra a perda gradativa da liderança e 

influência do Rev. Borges, na mesma proporção em que o Rev. Boanerges vai 
                                                           
84O relatório estava divido em três partes: 1) o que dizem do professor Shaull; 2) o que diz o professor 
Shaull e 3) o que digo do professor Shaull. Ao final de suas opiniões e diante da pergunta se Shaull 
deveria ser afastado do Seminário e do próprio país, Ferreira é contundente: “Repelirei, com energia, 
qualquer sugestão de atirar ao prof. Shaull a pecha ‘modernista’ e de convidá-lo a retirar-se. Seu 
valor e sua consagração merecem  consideração que exclui medida superficial e injusta. (FERREIRA, 
Júlio Andrade. Dossiê do Reitor. Seminário Presbiteriano do Sul, 17/04/1957). 
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ascendendo na política eclesiástica da IPB com seu discurso de proteger a igreja dos 

perigos do comunismo social e da teologia liberal permissiva, representativo naquele 

momento na pessoa do professor e missionário norte americano Richard Shaull. 

 
4.5.3 – O Centenário Presbiteriano no Brasil 
 Desde a primeira grande cisão ocorrida em 1903 não se teve uma oportunidade 

tão grande de uma aproximação, cooperação e até mesmo um anseio de unificação 

entre os dois maiores segmentos do presbiterianismo brasileiro, do que a comemoração 

do Centenário do presbiterianismo no Brasil, que aconteceria em 1958. 

 A IPB vinha de um período de letargia preocupante, sua proposta evangélica 

tão bem recebida na zona rural jamais foi igualmente aceita nos grandes centros 

urbanos; se “nas décadas de 1910 e 1920, apontavam um crescimento de 78% por 

década da Igreja Presbiteriana, de 1931 a 1941, indicaram que o crescimento foi de 

apenas 31%” (PIERSON, 1974, p. 179), e continuava decrescente em sua expansão, 

agravada cada vez mais por problemas econômicos com déficits contínuos. 

 Em relação ao decréscimo da membresia da IPB Pierson faz a seguinte leitura: 
[...] Batistas e pentecostais, com organizações mais flexíveis 

e voltadas para as camadas mais baixa da população, 

cresceram rapidamente, superando os presbiterianos e outros 

grupos evangélicos tradicionais. Um culto mais informal e 

emocional se contrapôs às contidas experiências litúrgicas 

dos presbiterianos. (1974, p. 179, Apud FARIA, 2002, p. 80) 

 Mas, desde a reunião do SC em 1946, quando é lançada oficialmente a 

“Campanha do Centenário” na presidência do Rev. Natanael Cortez, ressurgem um 

entusiasmo contagiante nas possibilidades reais de uma retomada da expansão e 

recolocação da IPB como referencial do protestantismo brasileiro, com objetivos 

ambiciosos que Ferreira registra (1992, p. 432-433). 

 Para alcançar os objetivos propostos foi criada a “Comissão Central do 

Centenário” em 1948, cujo primeiro presidente foi o Rev. Avelino Boamorte. Mas 

obstáculos foram surgindo, falta de recursos, meios de comunicação ineficientes, 

somados a outras duas questões eclesiásticas sérias: os debates acirrados em torno 

da reforma da Constituição e seu Código de Disciplina, que somente foram resolvidas 
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na reunião do Supremo Concílio em 195085, e a questão fundamentalista produzida 

pelo Rev. Israel Gueiros a partir do Seminário do Norte, abordada neste trabalho. 

 Um novo impulso da Campanha do Centenário vai ocorrer após a eleição do 

Rev. Benjamim Moraes Filho a partir de 1950. A Comissão agora tendo como 

Secretário Executivo o Rev. Antonio Elias86 reúne-se em São Paulo em 1951, na 

Alameda Jaú, na recém-criada congregação presbiteriana da IPUSP, com a presença 

ex oficio do Rev. Borges, que já ocupava uma liderança expressiva na IPB. Nesta 

ocasião, contando com representantes das agências missionárias norte-americanas 

operando no Brasil (Brasil Central, Leste, Oeste, Sul e Norte), resolve colocar dois 

missionários estrangeiros o Dr, Edwyn Orr e o Rev. William Dunlap, evidentemente 

sustentados pelas missões, para divulgar em tempo integral e por todo o país os 

objetivos da Campanha e assim contagiar e envolver as igrejas, suas lideranças e 

membresia. (FERREIRA,1992, v.2, p. 446) no que foram bem sucedidos. 

 A partir deste momento o Rev. Borges vai participar intensamente de todos os 

esforços da Campanha do Centenário, primeiramente envolvendo sua igreja em São 

Paulo a IPUSSP e depois, após sua primeira eleição à presidência do SC ele vai 

atraindo cada vez mais apoio incluindo outros seguimentos do protestantismo no 

Brasil, de maneira que a comissão recebe uma nova nomenclatura: “Comissão 

Presbiteriana Unida do Centenário” (CPUC), da qual Borges assume a presidência e 

a relatoria até o final. As mobilizações se multiplicam por todo o país, em Recife, Rio 

de Janeiro, Londrina e cada uma das grandes capitais estaduais. 

Neste momento soma-se junto a Borges a figura do Rev. Boanerges Ribeiro, 

que até então nutriam afeições recíprocas e históricas desde a adolescência ainda 

em Campinas, quando Boanerges foi pastoreado pelo Rev. Borges, e do qual emite 

esta impressão de que o pastor era um homem “[...] apaixonado e trabalhador [...], 

expositor de grande competência, em sermões e estudos bíblicos, em que se 

manifestava ledor de grande energia verbal e brilhava nas excursões com a 

                                                           
85 Em 20/07/1950, na histórica Igreja Presbiteriana Alto Jequitibá, na Zona da Mata mineira, deu-se a  
promulgação da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no interior do templo, contendo a 
Constituição 152 capítulos que vigora até os dias de hoje. Assinaram a Constituição os Revs. 
Adolpho Anders, Rev. Domício Mattos, Rev. Benjamim Morais (Presidente do Supremo Concílio),  
Rev. Natanael Cortez, Rev. Jader Gomes Coelho, Rev. Amantino Adorno Vassão, Rev. Cícero 
Siqueira e o Presbítero Torquato Santos. 
86 Antônio Elias nasceu em 11 de maio de 1910, em Aparecida do Monte Alto (SP), e faleceu no dia 
21 de dezembro de 2007, em Niterói (RJ). Formou-se em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do 
Sul, em Campinas (SP) em 1943 e foi ordenado ao sagrado ministério pelo Presbitério Oeste de São 
Paulo, em janeiro de 1944.  
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mocidade em convívio social” (LOPES, 2004, p. 188), e posteriormente no Seminário 

de Campinas, onde o Rev. Borges foi um dos seus professores. Após assumir o 

ministério o jovem pastor e o velho pastor, continuam o cultivo desta amizade, de 

modo que o Rev. Boanerges prega no culto de ação de graças pelo 30° aniversário 

de ordenação de Borges, realizado na IPUSP (1954) e o Rev. Borges havia pregado 

três anos antes na posse de Boanerges quando este assume o pastorado da Igreja 

Presbiteriana do Brás (1951). Mas esta amizade e cordialidade infelizmente para a 

denominação não perdurara e estes dois pastores, líderes reconhecidos e 

respeitados em suas áreas de influência regional e nacional, que por décadas 

cultivaram laços de amizade e companheirismo, chegaram ao ponto de oposições 

irreconciliáveis, demonstrando claramente que se o amor e a unidade cristã 

constroem, a política mesquinha e os interesses pessoais destroem, repetindo o que 

ocorrera anteriormente entre o Rev. Eduardo Carlos Pereira e o Rev. Álvaro Pereira 

(FERREIRA, 1959, p. 146).  

 Incansável Borges vai agregando novos objetivos à Campanha, entre eles a 

criação do Museu Presbiteriano e o lançamento de um selo comemorativo pelos 

Correios, bem como vai ampliando cada vez mais o roteiro de programações 

comemorativas, bem como o leque de organizações cristãs, como a Aliança Mundial 

Presbiteriana e a Confederação Evangélica do Brasil, bem como à Igreja Presbiteriana 

do Japão, que haveria de comemorar seu Centenário no mesmo ano de 1959 e as de 

Portugal e Chile onde a IPB e particularmente Borges se empenhava arduamente em 

projetos de implantação e cooperação. Informações mais detalhadas das propostas do 

Centenário podem ser encontradas no Digesto Presbiteriano (SC-58-181 – Comissão 

do Centenário - Quanto ao Doc. 64 – edição online). 

 Na esteira das comemorações do centenário, Borges vai fomentar a criação de 

um órgão gestor especifico de imprensa, através de um Relatório da SE 

(janeiro/1958),87 visando municiar a IPB de adequados e eficientes meios de 

comunicação, o que vai ocorrer na reunião SC 1958, conforme resolução:  
Plano Permanente: 1) Criar um órgão nacional para 

administração de todas as publicações presbiterianas, que se 

chamará Departamento Presbiteriano de Imprensa; 2) Nomear 

                                                           
87 Castro coloca na integra, em seus anexos, o Destaque 4 deste relatório no qual Borges concluiu: 
“Aliás, não estaremos inovando, nem inventando, mas apenas imitando o que as outras 
denominações de publicidade bem organizada no Brasil já faziam. Não será nem o mérito da 
originalidade, mas, quando muito, o mérito de usar o bom senso.”  (2011, Anexo n° 6). 
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uma Comissão Organizadora, de nove membros, sendo cinco 

da IPB, dentre os quais constarão o Presidente e o Secretário 

Executivo do SC, dois da Junta de Nova York e dois da Junta de 

Nashville, encaminhando ao CIP o pedido para que cada Junta 

nomeie os seus respectivos representantes; (DIGESTO, SC-58-

213 - edição online - Itálico meu) 

 Nesta mesma resolução é definido o nome do novo Jornal oficial da igreja 

“Brasil Presbiteriano”, substituindo o oficial “O Puritano” e o ex-oficial o “Norte 

Evangélico”, bem como sua primeira diretoria: Diretor Redator: Pb. prof. José 

Maurício Wanderley; Redatores: Reverendos: Domício Pereira de Mattos, Eudaldo 

Lima, Sabatini Lalli, Oswaldo Soeiro Emerich e Pb. David Mendonça. (DIGESTO, 

1951-1960, SC-58-213). A partir deste momento a IPB tem seu instrumento de 

comunicação nacional, que funcionara como caixa de ressonância das opiniões 

multiformes que compõem o mosaico denominacional, até o ano de 1966, quando se 

tornara um instrumento unilateral e representara apenas as opiniões favoráveis dos 

que assumem a liderança eclesiástica da igreja e deste ranço jamais se libertou até 

hoje, como o famigerado “A Voz do Brasil” continua no ar apesar dos mandatários 

da política nacional se alternar no poder. 

 Mas a menina dos olhos das comemorações e particularmente para Borges 

sem dúvida era a criação do Seminário Presbiteriano do Centenário (SPC), que 

erigido a um esforço hercúleo e fecundado das maiores expectativas e sonhos, vai 

sofrer um infanticídio causado pelos movimentos intestinos que convulsionariam a 

IPB, logo após este momento apoteótico. 

 Nos registros da IPUSP, pesquisados por Castro, podemos perceber o 

empenho de Borges em levar adiante este objetivo do novo Seminário:  
Oferta para o futuro seminário criado no Vale do Rio Doce: o 

Sr. Paulo Guilherme Ferraz, membro da igreja unida, 

comunica ao presidente do S.C. da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, Rev. José Borges dos Santos Jr, que tem à disposição 

do Presidente a quantia de Cr$1.000.000,00 (Hum milhão de 

cruzeiros) para inicio do novo seminário a ser criado pelo 

Supremo Concílio. (2011, p. 71) 

A resolução da construção do novo seminário ocorre durante a reunião do 

Supremo Concilio de 1958, onde o Rev. Borges foi reeleito Presidente, um fato 

inédito até aquele momento. Havia entrado um documento do Sínodo Minas-Espírito 

Santo (SME) solicitando a criação de um Seminário nos limites do Concílio e depois 
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de tecer diversos considerando e demonstrar o entusiasmo das igrejas bem como as 

ofertas expressivas já recebidas e a disponibilidade de área própria para sua 

construção o SC resolve:  
a) Criar o 'Seminário do Centenário' nos limites do SME, o 

que será a grande obra nas comemorações do 1º século 

[Centenário] de nossa Igreja Presbiteriana. b) Nomear uma 

comissão responsável pela organização e localização do 

referido Seminário, dentro da área de ação daquele Sínodo. 

(DIGESTO, SC-58-019 - edição online - Itálico meu). 

E acrescenta as diretrizes básicas que deveriam direcionar os trabalhos do 

novo seminário: 1) Deve preparar ministros especificamente a servir em regiões 

rurais e semi-rurais; 2) Deve oferecer cursos que dêem aos ministros educação 

teológica tão boa como a que os outros dois Seminários da Igreja. (DIGESTO, SC-

58-020 – edição online) 

Assim, depois de diversas mudanças de local, acabou sendo construído em 

Vitória (ES), passando a funcionar efetivamente a partir de agosto de 1963. Neste 

momento, como visto, o “furacão Shaull” estava em seu epicentro, e uma saída 

encontrada foi transferi-lo do Seminário de Campinas, para o recém-formado 

Seminário do Centenário, o que vinha em harmonia com a proposta do Rev. Borges 

em mantê-lo na IPB como já referido nesta pesquisa.  

Em seu trabalho sobre os Seminários da IPB neste período, Campos Jr com 

sua ótica conservadora, também chega a esta mesma conclusão, nomeando, ainda 

que por inferência e sem apoio de documentos escritos, algumas razões: o fato de 

que Borges, Shaull e Joaquim Beato terem sido os fomentadores do SPC, o que pelo 

que vimos aqui não é difícil de imaginar; o desejo deles e outros de linha mais 

progressista, de oferecer uma grade mais flexível teologicamente, ainda que dentro de 

uma perspectiva menos ortodoxa e por última a interpretação da própria resolução do 

SC de que o novo Seminário deveria “preparar ministros especificamente para servir 

em regiões rurais e semi-rurais”.  

Entre seus professores de alto nível estavam: Joaquim Beato,88 Richard Shaull, 

José Borges dos Santos Jr., Esdras Borges Costa,89 Celso Loula Dourado,90 Carlos 

                                                           
88 Segundo a opinião de Araujo: “A figura de maior destaque na formulação dos objetivos de educação 
teológica nesse seminário foi. sem dúvida. Joaquim Beato, uma das inteligências 
mais lúcidas do presbiterianismo.” (1982, p. 75). Participou da famosa Conferência do Nordeste promovido 
pela CEB tratando sobre o tema “Os Profetas numa época de transformações sociais”. Após “sair” da IPB 
filiou-se ao movimento de igrejas presbiterianas que deram origem à nova denominação IPU. Veio a ser 
professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), da Faculdade Unida e Secretário de Estado 
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Vagner, Wilson Souza Lopes, Claude Labrunie,91 J. Marhall Guthrie, Alfred Durand 

Sunderwirth e Eduardo Ramos Coelho, e outros. Infelizmente este foi um 

empreendimento que começou e terminou na Década de 1960.  

As nuvens escuras já estão em formação sobre os seminários da IPB. Em 

1962 uma carta anônima, que deveria ser tratada na esfera das autoridades 

acadêmica competentes do próprio seminário, criou uma celeuma e quase levou o 

SC a fazer uma intervenção direta em Campinas. Mas no primeiro semestre de 1966 

surgiu a famosa “mão de gato” que desta vez foi um documento elaborado por 

alguns seminaristas, o que diversas fontes afirmam que foi auxiliado diretamente por 

um dos eminentes professores do próprio SPS (Campinas), onde faziam diversas 

denuncias da situação, segundo eles, caótica e decadente da instituição teológica. 

As acusações podem ser divididas da seguinte forma, conforme Fonseca Júnior: as 

de ordem piedosa, as de ordem doutrinária, as de ordem ética e as de ordem 

administrativa. (2003, p. 44). Este documento ficou denominado de “Manifesto dos 

15”,92 pois era o número total dos seminaristas que o subscreveram, e mais uma vez 

                                                                                                                                                                                     
do Espírito Santo. Foi suplente de Senador pelo Estado ES na legislatura 1991-1994. Sua palestra na 
Conferência pode ser encontrada neste endereço eletrônico: 
http://www.metodistavilaisabel.org.br/artigosepublicacoes/descricaocolunas.asp?Numero=1972. 
89 Foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), do qual faz parte 
do Conselho e que foi fundado em 1969 por um grupo de professores entre eles Cândido Procópio 
Ferreira de Camargo, Celso Lafer, Fernando Henrique Cardoso, Ruth Corrêa Leite Cardoso e Paul 
Israel Singer. Alguns dos quais afastados das universidades pela ditadura militar. Ao longo de seus 
40 anos, o Centro albergou alguns dos maiores intelectuais do País, serviu como fórum de debate 
sobre os grandes problemas nacionais e suas soluções, bem como se tornou referência da produção 
de conhecimento de ponta nas diferentes ciências sociais, na filosofia e na crítica literária e artística. 
Durante a ditadura militar (1964-85), seus trabalhos estiveram marcados pela produção de 
conhecimento crítico independente e pela resistência ao regime. Durante o período de transição e 
consolidação democrática, consolidou o perfil de um centro de pesquisa de alto padrão. Atualmente, 
o Centro se encaminha de modo progressivo para um processo de internacionalização, mediante a 
articulação de parcerias internacionais duradouras e da realização de projetos de pesquisa 
comparativos entre países. O foco principal do Cebrap tem sido a análise da realidade brasileira sob 
um estilo de trabalho distintivo: especialização e interdisciplinaridade a ser viço de uma análise 
centrada em questões relevantes para o País. Isso tem permitido o diálogo constante entre diferentes 
perspectivas teóricas, metodológicas e disciplinares. Sociólogos, cientistas políticos, filósofos, 
economistas, historiadores, antropólogos, demógrafos e urbanistas compõem as áreas temáticas da 
instituição e colaboram regularmente nos projetos de pesquisa. 
90 Foi Deputado Federal Constituinte (1987-1991) e ocupou diversas funções nesta legislatura: 
Subcomissão do Poder Legislativo, da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo: Suplente, 1987; Comissão de Sistematização: Titular, 1987-1988.  
91 pastor da Igreja Presbiteriana Unida, teólogo, foi professor da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), no Seminário Presbiteriano do Centenário, em Vitória e da Faculdade Unida. Foi um 
dos membros fundadores da ASTE – Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, onde foi 
também Secretário Executivo por um período. 
92 Este manifesto está transcrito na integra, conforme Fonseca Junior,então Deão do OS, pela ótica 
progressista, incluindo os nomes de todos os de signatários (2003, p. 25-27); ele também registra 
todos os desdobramentos e utilização política deste Manifesto (p. 29-31), como também faz uma 
análise deste documento (p. 43-47). O Dr. Prof° Waldyr C. Luz, lecionando naquele momento no SPS 
coloca sua versão da origem e desdobramentos deste Manifesto, pela ótica conservadora (1994, p. 
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o que deveria ser tratado como um assunto interno da instituição teológica, conforme 

seu próprio regimento interno e prerrogativas da CI tornam-se pública, com amplo 

apoio de lideranças que estavam distantes da convivência acadêmica, produzindo 

uma convulsão desproporcional no meio das igrejas e sua membresia. Tudo isto às 

vésperas da reunião do Supremo Concílio que elegeria o novo Presidente e uma 

nova Mesa Executiva, tendo dois nomes em proeminentes: o Rev. José Borges dos 

Santos Junior, apoiado pela linha mais progressista e o Rev. Boanerges Ribeiro, 

apoiado pela linha mais conservadora, que coincidentemente tinha como plataforma 

a pureza, a justiça e os princípios ortodoxos da Igreja. 

Na reunião do Supremo Concílio, em julho de 1966, na cidade de Fortaleza 

(CE), com a eleição do Rev. Boanerges Ribeiro, os conservadores assumem o 

comando da IPB e imediatamente coloca em andamento um processo de “limpeza 

ideológica” de tudo e todos que estavam ou pudessem vir a estar em desalinho ao 

pensamento da nova administração eclesiástica. Utilizando os mesmos artifícios do 

então Governo Militar, os mandatários da IPB criam Comissões Especiais para 

serem instrumentos políticos eclesiásticos para tratarem das questões de interesse 

da Diretoria Executiva, como afirma Tavares Neto as “comissões especiais caminham 

na história da IPB como o AI N° 5 foi para a ditadura militar na história recente do 

Brasil” (1997, p. 105). 

O primeiro alvo foi os Seminários, foco de resistência dos progressistas, agora 

minoritários e reféns de uma estrutura eclesiástica implacável e sem qualquer piedade 

e para a qual foi criada (SC-1966) uma Comissão Especial dos Seminários com 

amplos poderes93 para tomarem as decisões que fossem necessárias, incluindo o 

fechamento de instituição teológica que não de adequassem à nova postura da IPB.94 

                                                                                                                                                                                     
269-271) e também oferece o registro ocular de como este documento foi tratado na Reunião do 
Supremo Concílio de 1966 em Fortaleza (p. 281-282). 
93 A Constituição da Igreja (CI) permite a criação de Comissões Especiais, mas sempre com 
delimitações muito especificas de atuação, que neste caso foram totalmente extrapolados e exorbitaram 
os poderes da própria CI. “Haverá três categorias de comissões: temporárias, permanentes e especiais. 
[...] 3 – Especiais: as que recebem poderes específicos para tratar, em definitivo, de certos assuntos, e 
cujo mandato se extinguirá ao apresentar relatório final” (CI/IPB Artigo 99)” 
94 SC-66-091 - Seminários - Doc. VI - o SC resolve: [...] 5) Nomear uma Comissão Especial com 
plenos poderes para dar execução às providências desta resolução, podendo inclusive: a) Dispensar 
professores, devolvendo-os aos seus concílios de origem; b) Nomear professores e levantar recursos 
em entendimento com a Tesouraria do SC; c) Reestruturar ou organizar Diretorias dos Seminários, de 
modo que as medidas tomadas se tornem efetivas. Cada vez mais parecida com o DOPS 
(Departamento de Ordem Política e Social) do governo militar, em 1970 a CES tem seus poderes 
ampliados: SC-70-057 - COMISSÃO ESPECIAL DE SEMINÁRIOS - Doc. LXXIII - Quanto ao Doc. 
168 - Relatório da Comissão Especial dos Seminários - O Supremo Concílio resolve: [...] 6) 
Determinar às Congregações de nossos Seminários que observam de maneira mais constante e 
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Na criação da CES foi determinado amplo direito de defesa para os envolvidos, 

o que na pratica jamais foi respeitado, conforme atestam muitas testemunhas oculares 

entrevistadas por Paixão Junior (2000). Deste modo, nem mesmo o Dr. Waldyr Luz 

tão arraigado em seu conservadorismo aceitou esta imposição da Comissão Especial 

dos Seminários95 e acabou, juntamente com os demais que expressaram 

discordância, sofrendo consequências por causa disto (1994, p. 282). 

Apesar de todo esforço e articulação política de Borges, as evoluções da 

chamada “Crise dos Seminários” vai ter um desfecho nefasto para as pretensões 

dos setores mais progressistas, pois ao final dela o Seminário do Centenário, num 

anacronismo desmedido com seu nome, morre ainda em seu nascedouro (1968), 

foram dispensados alunos e funcionários e expulsos todos os seus professores, nas 

duas outras instituições teológicas, Campinas e Recife, houve expurgo de 

professores e alunos,96 empobrecendo de forma indescritível a capacidade pensante 

da igreja, e ao Rev. Shaull não resta alternativa senão retornar aos Estados Unidos. 

O segundo alvo foi o jornal oficial da igreja o “Brasil Presbiteriano” que até então 

vinha sendo a caixa de ressonância das discussões e exposições dos pensamentos 

divergentes dentro da IPB, mas que a partir desta administração se transformara em um 

“samba de uma nota só”, onde apenas um lado e uma linha de pensamento 

subscrevem o que toda a igreja deve ser e fazer. É proibido pensar diferente!97  

                                                                                                                                                                                     
completa aos alunos, no tocante à sua vocação, espírito, relacionamento, atitude de vida, caráter, 
conduta, disciplina, espiritualidade e posição teológica e ideológica, dando imediata ciência aos 
tutores e a CES de quaisquer fatos, atitudes e idéias que contra - indiquem o encaminhamento para o 
ministério; 7) Determinar que todo candidato à licenciatura ou ordenação que provenha de Seminário 
ou Instituição de preparo teológico não filiados à IPB ou por ela mantidos, obtenha por intermédio da 
CES reconhecimento prévio de sua idoneidade pessoal e daquela do Curso Teológico que tenha feito 
antes de dar presbitério cumprimento ao que dispõe a CI/IPB nessa matéria; (versão online – Itálico 
meu). Para relacionar a atuação da CES e o DOPS, lembrar que um candidato a um emprego, por 
exemplo, neste período do governo militar, precisava apresentar um "Atestado de Antecedentes 
Políticos e Sociais", conhecido também como "Atestado Ideológico", que era fornecido pelo DOPS a 
quem não tinha ficha no órgão. 
95 Paixão Junior coloca em seus anexos o texto da Representação dos Professores do SPC contra a 
intervenção da CES elaborada pelo então Diretor do referido seminário (2000, Anexo N). 
96 Duas versões antagônicas sobre a dispensa dos seminaristas, mais particularmente no SPC: 
(ARAUJO, 1982, pelo prisma progressista; LUZ, 1994, pelo prisma conservador). 
97 Em seu excelente trabalho Silvestre (1996) faz uma análise deste jornal dividindo em três períodos 
(1958 a 1964. 1964 a 1978 e 1978 a 1986) ele observa uma posição anticatólica, depois anti-
ecumènica e, por fim, de combate aos  “inimigos domésticos" (presbiterianos liberais, ecumênicos e 
posteriormente pentecostais). Ele concluiu que a imprensa presbiteriana no Brasil iniciou de forma 
mais participativa e influente e depois foi se fechando aos limites do pensamento denominacional 
conservador. De jornal aberto às questões nacionais, centrou sua atenção na vida interna da própria 
denominação. Hoje o BP é lido, e muito pouco, apenas pelos aficionados pelas questões 
eclesiásticas da IPB. 



130 
 

 
 

 Para concluir creio que vale a pena ouvir o Dr. Waldyr C. Luz, que nunca nutriu 

qualquer simpatia pelos progressistas, como já registrado nesta pesquisa, mas que 

presenciou horrorizado os bastidores da reunião do SC de 1966, acima referido e por 

se posicionar contrario aos desmandos daquela administração conservadora, que 

inicialmente apoiou, também foi destituído das suas atividades docentes do Seminário 

que tanto amou, a seu jeito, e defendeu com toda determinação: 
Desde Fortaleza assumiu a IPB postura firme, fiel à doutrina 

confessional, bíblica e calvinista, sufocando as tendências 

discrepantes, [...]. Pena que, debelado esse mal [liberalismo 

teológico], outro surgiria no absolutismo implantado pelo 

ambicioso presidente eleito [Boanerges Ribeiro] nesta ocasião 

e que se perpetuaria no poder por três mandatos diretos e dois 

indiretos (eminência parda a operar por trás dos bastidores). 

 Continua Waldir descrevendo os bastidores do Concílio e sua participação na 

Comissão que trataria da questão do Mackenzie, referida nesta pesquisa, e do qual 

foi nomeado Relator e da qual foi destituído sobre o pretexto de que ele estava 

estafado, mas a real razão era que ele estava contrariando os interesses da 

presidência, em inibir toda e qualquer participação por parte dos demais envolvidos 

na questão do Mackenzie. Então Waldir registra sua reação a esta manobra política 

desleal por parte do Presidente e seus aliados:98 
Ao maquiavélico presidente não iria poupar palavras para 

manifestar-lhe meu desagradado ante a maneira descortês 

com que agira para comigo. Chegou, afobado, e, diante de 

todos, disparei-lhe uma saraivada de recriminações. Ficou 

aturdido e preferiu falássemos em particular. Acompanhou-

nos o Rev. Óthon Guanaes Dourado, do Seminário do Recife. 

Com veemência e certa rispidez, exprobrei-lhe a conduta 

sinuosa, a deslealdade para com um antigo contemporâneo 

de Seminário [SSP] que, ademais, o havia apoiado 

abertamente na campanha para a presidência, assinalei-lhe 

que dele esperava proceder retilíneo, que via não lhe ser a 

forma de agir, que me enganara atribuindo-lhe dignidade, que 

carecia ele, infelizmente, de nobreza de caráter para ocupar o 

posto a que fora guinado [...] que eu não militaria em arranjos 

e conchavos políticos, que a minha atuação seria pautada por 

absoluta fidelidade ao bem da IPB, apoiando-o em tudo em 
                                                           
98 O Rev. Waldyr foi posteriormente mandando embora do Seminário de forma inclemente e através 
de uma surtida manobra jurídica trabalhista pelos quais teve um prejuízo financeiro expressivo. 
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que ele se conformasse a esse padrão, deixando de apoiá-lo 

em tudo que discrepasse dessa forma. (1994, p. 280-281). 
Para uma melhor compreensão da dimensão destas duas crises nas 

instituições teológicas: Héber Carlos de Campos Júnior (2003), com diversas fontes 

primárias e Waldyr C. Luz (1994), memórias, testemunho ocular, mais do ponto de 

vista conservador; Hélerson da Silva (1996), João Dias de Araujo (1982) e Antônio 

Marques da Fonseca Junior (2003), com muitas fontes primárias de documentos e 

registros da época, representativos da ótica progressista e/ou liberal; em relação à 

crise no jornal “Brasil Presbiteriano”, SILVESTRE (1996), e Paixão Junior (2000), 

todos indicados nas referências bibliográficas desta pesquisa. 

Neste momento o Rev. Borges tinha deixado a presidência e estava, por força da 

CI/ÍPB, no exercício da vice-presidência do Supremo Concílio (1962-1966), mas agora 

com a eleição de Boanerges Ribeiro, ele sai da Diretoria Executiva e começa a se 

esboçar seu período declinante na liderança da IPB, bem como a conclusão de suas 

atividades eclesiásticas, com proximidade de sua jubilação compulsória. 

  Apesar deste contexto tão tenso, as comemorações do Centenário foram 

realmente empolgantes, e praticamente todos os seus objetivos propostos foram 

alcançados, ainda que alguns como visto não perdurassem por muito tempo. 

 O momento culminante do Centenário foi o culto realizado no dia 12 de agosto 

de 1959, na Catedral Presbiteriana da Rua Silva Jardim, 23, no centro da cidade do 

Rio de Janeiro, o marco do inicio das atividades presbiteriana com o seu pioneiro, o 

jovem missionário Ashbel Green Simonton, que com sua morte tão precoce, 

acometido de doença tropical, tornou-se a sementeira do presbiterianismo brasileiro. 

Pela primeira vez um Presidente da República, Juscelino Kubitschek, participou de 

uma cerimônia religiosa protestante, permanecendo mais do que o tempo protocolar 

previa e desta forma tendo a oportunidade de ouvir a pregação. O Supremo Concílio 

reunido extraordinariamente em 10 de agosto formou uma comissão com mais de 50 

membros do plenário, compareceram à Câmara dos Deputados para ouvirem 

discursos feitos pelos políticos evangélicos alusivos ao Centenário da IPB. 

Este momento histórico marca o ápice da vida, liderança e ministério do Rev. 

Borges, e como salpicamos nesta parte antecedente da pesquisa, demarca também o 

inicio do seu declínio. E o que parecia ser algo inimaginável, até aqui, vai acontecer de 

forma fulminante e implacável – a retirada de cena no “Velho Mestre”.  
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Diferentemente da Igreja proposta por Jesus e esboçada na literatura do 

Segundo Testamento, onde o amor, o perdão e o companheirismo devem sempre 

reger suas relações interpessoais, na Instituição Religiosa, predomina a frieza 

implacável dos interesses pessoais e das intenções nem sempre claras, ainda que 

nas entrelinhas e nas sutilezas dos fatos revelados se possam perceber algo 

significativo e passível de ser analisado e interpretado, que se constitui na árdua 

tarefa do pesquisador. 

 

4.6 – Atividades Paraeclesiásticas99 

 O Rev. Borges sempre desenvolveu múltiplas atividades inter-relacionadas 

com suas atividades pastorais. Sua preparação acadêmica e suas qualificações 

pessoais o estimulavam continuamente a se envolver em todas as frentes possíveis 

que de alguma forma cooperassem com a propagação da mensagem evangélica. 

 A lista de organizações das quais ele teve participação direta demonstra 

claramente que ele nunca se acomodou apenas dentro das fronteiras 

denominacional presbiteriana, mas sempre esteve aberto para cooperar com todos 

aqueles que de uma forma ou outra ansiavam multiplicar os esforços em impactar a 

sociedade brasileira com a mensagem cristã evangélica, no que foi fortemente 

influenciado e estimulado pelos seus modelos e mentores acadêmicos e pastorais, 

como visto neste trabalho. 

 A delimitação desta pesquisa não permite que abordemos individualmente 

cada uma das organizações paraeclesiásticas das quais o Rev. Borges participou de 

forma direta ou indireta, assim além daquelas que forem mencionadas no transcorrer 

desta pesquisa, destacarei apenas algumas de forma mais detalhada, para se 

esboçar a envergadura e amplitude do trabalho realizado por ele, tanto a nível 

nacional, quanto internacional.  

 
                                                           
99 Palavra que vem de eclesia, (igreja); está relacionada a atividade em paralelo ao ministério 
eclesiástico. Inicialmente visava unir esforços entre os diversos ramos do cristianismo em favor de 
comunicar a mensagem evangélica, o que deu origem às missões interdenominacionais. 
Posteriormente tornou-se um instrumento para uma aproximação ecumênica e social dentro do 
campo religioso protestante e católico. 
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4.6.1 – Atividades Paraeclesiásticas Nacionais 

 No que concerne a IPB a atuação do Rev. Borges no Conselho Inter-

Presbiteriano revela toda sua dedicação e zelo pelo bem estar da denominação e a 

determinação em torná-la cada vez mais forte e atuante no país. 

 O Conselho Inter-Presbiteriano (CIP)100 nasce após a Conferência 

Interpresbiteriana que ocorreu no inicio de 1954, realizado em Campinas, onde 

representantes das duas Juntas Missionárias americanas que atuavam no país 

desde os primórdios os de Nova York (PCUSA) e os de Nashiville (PCUS) e as 

lideranças da IPB, redefiniram os termos das parcerias que até então estavam 

sendo regidas pelo “Modus Operandi” 101 estabelecido nos idos de 1917. 

Após esta Conferência a relação entre as partes passou a ser através do 

Conselho Interpresbiteriano (CIP). Se no modelo anterior a IPB não tinha voz, este 

novo modelo de cooperação proporciona uma participação mais efetiva junto às 

juntas missionárias, de maneira todas as questões devem ser discutidas e 

aprovadas em conjunto.   Foram representantes no CIP neste momento inicial 

(1955) os Revs. José Borges dos Santos Júnior, Dr. Benjamin Moraes, Amantino 

Adorno Vassão, Natanael Cortez, Dr. Diniz Prado de Azambuja Neto, Prof. Basílio 

Catalã Castro, Uriel de Almeida Leitão, Américo J. Ribeiro, Adauto Araújo dourado, 

Daniel das Chagas e Silva, Boanerges Ribeiro e o Pb. Heitor Gomes de Paiva.  

Tendo acabado de ser eleito Presidente do SC (1954) e possuindo 

conhecimento profundo sobre as questões relacionadas às Missões e a IPB e tendo 

alcançado forte prestígio junto às missões americanas, Borges assume a liderança 

desta primeira reunião da CIP, e é eleito seu primeiro Presidente, conforme suas 

próprias palavras: “[...] e compareci à primeira reunião do Conselho Inter-

                                                           
100 Incluo o CIP nesta categoria de paraeclesiástica por se constituir em um órgão distinto da IPB. 
101 A “Comissão Modus Operandi”, em 1917, separou os campos missionários, mas não tinha força 
nenhuma sobre eles, senão diplomática. Para evitar a célebre “questão missionária”, de modo 
pacífico, embora, alheou-os . (FEEREIRA, v.2, 1992, p. 430). A divisão dos trabalhos se faria 
preliminarmente por uma separação entre campos missionários economicamente ainda não auto-
suficientes, e que assim ficariam a cargo das organizações americanas e seus agentes, e de outro 
lado, comunidades capazes de por si mesmas proverem às necessidades de seu desenvolvimento e 
dependentes da Igreja Presbiteriana brasileiras. (LÉONARD, 1963, p. 162ss). Para Leonard, o que foi 
celebrado como um avanço, pelas lideranças nacionais, na verdade na pratica tornou-se um 
retrocesso, pois muitos campos missionários “nacionalizados” ficaram a míngua, sem recursos e sem 
obreiros suficientes e assim encolheram. Esta situação somente mudara com a instituição do CIP e 
da atuação incansável de Borges. 
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Presbiteriano, tendo sido eleito presidente” (RELATORIO PASTORAL, 1955)102, e 

desta forma consolida sua influência tanto na esfera nacional quanto internacional. 

 Em seus Relatórios Pastorais de 1955 a 1964 (que marca sua saída da 

CE/IPB) é evidente o quanto se empenhou para que os projetos missionários 

coordenados pela CIP alcançassem resultados positivos. As reuniões e viagens se 

multiplicam por todo o território brasileiro e no exterior; em 1955 visita os campos 

missionários do Norte de Minas, Vale do São Francisco, Bahia Goiás, Mato Grosso e 

Santa Catarina, num total de 40 cidades diferentes; em 1961 faz parte da recém-

criada Comissão de Educação do SIP. Viaja aos Estados Unidos algumas vezes 

para participar de reuniões com as Juntas Missionárias, sempre no sentindo de 

manter a continuidade da cooperação e financiamentos dos projetos desenvolvidos 

no Brasil através da IPB. Se não fosse a atuação contundente e o respeito que 

adquiriu junto aos americanos, as Juntas teriam deixado os campos brasileiros, pois 

há muito tempo, desde a predominância das teses ecumênicas, na América, elas 

questionavam a necessidade de se permanecer em campos já cristianizados, o que 

para a PCUSA, por exemplo, incluía não apenas protestantes, mas católicos 

também. Ainda em 1956, participando da Conferência Missionária Mundial de Lake 

Mohonk, Borges começa a mudar a ênfase secular de evangelismo de católicos para 

a indígena, ainda que como Castro expressa, não pode se afirma categoricamente, 

mas tudo indica que ele o faz com o propósito de manter os investimentos da missão 

nortista no Brasil.(2011, p. 87) Ele mesmo manteve apoio continuo ao trabalho 

missionário e evangelístico desenvolvido pela Missão Caiua e que continua atuando 

até hoje junto às tribos indígenas da região do Mato Grosso, Dourados, onde 

mantém Igreja, Escola e Hospital. 

 Entre tantos resultados alcançados por Borges junto ao CIP, certamente 

destaca-se a implantação de uma Igreja Presbiteriana na recém-inaugurada cidade 

de Brasília, a nova capital do Brasil.103 A construção do novo templo presbiteriano 

despendeu todo o empenho e determinação dele: consegue um obreiro sustentado 

pelas Missões Oeste e Central, faz uma campanha financeira junto às igrejas, onde 

a IPUSP destaca-se na contribuição, consegue financiamento junto a Companhia 
                                                           
102 Esta primeira reunião do CIP ocorre em 29 de janeiro de 1955, na cidade do Rio de Janeiro, e 
Ferreira nomeia todos os participantes das Juntas e da IPB e suas funções representantes (v.2, 1992, 
p. 429), que foram além dos que menciono aqui. 
103 Borges produz dois Relatórios relacionados à implantação do trabalho presbiteriano e a 
construção do templo em Brasília, que Castro coloca na integra em seus anexos (2011, Anexos ns° 7 
e 8). 
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Urbanizadora da Nova Capital do Brasil no valor de Cr$300.000,00 cruzeiros; 

apoiado pela Junta de New York consegue dois terrenos próximos ao centro (quadra 

comercial 307, num total de 70m²) e consegue autorização do SC para buscar 

recursos financeiros no exterior para a construção imediata do Templo, conforme 

Digesto: 
Quanto ao Doc. 138, [...] c) relativamente a área doada, 

também de 15.000 m2, considerando que toda a demora para 

entrar na posse dessa área é prejudicial, dar os passos 

necessários para se obter os recursos para o início da 

construção da Catedral de Brasília, aprovando-se a sugestão 

da presidência no sentido da IPB recorrer às Igrejas 

Presbiterianas dos Estados Unidos e da Europa, solicitando 

uma oferta especial para a construção do aludido templo, na 

capital de nosso país. (SC-62-054) 

Ele consegue junto ao Dr. Niemeyer, arquiteto responsável pelo projeto de 

Brasília, a elaboração gratuita da planta do primeiro templo, consegue também uma 

área de 60.000 m2 para a construção que pudesse abrigar o Instituto Presbiteriano 

para Leigos104 e outras organizações tanto da IPB quanto das Juntas Missionárias 

que ali desejassem desenvolver suas atividades (DIGESTO, CE-57-088 e SC-58-

216, edição online). 

 O resultado de todo este esforço se concretiza em 1960, quando com grande 

comoção do presbiterianismo nacional se procede a organização da Igreja Pioneira no 

dia 21 de abril, quando da inauguração de Brasília e a organização da Igreja 

Presbiteriana Nacional no dia 12 de agosto, quando do aniversário de 101 anos da IPB. 

 Paralelamente a participação de Borges no CIP vai aguçar seu desejo de 

estender a participação da IPB na América Latina e Portugal. Seu empenho na 

formação do Instituto Para Leigos tinha entre suas finalidades “d) organizar, com 

seus professores, seminários e congressos regionais com cursos rápidos para 

                                                           
104 A proposta esboçada na resolução do SC-58-216 se tivesse sido colocada em prática 
revolucionária os métodos e práxis evangelísticas da IPB. Destaco apenas um item da proposta para 
o Instituto: “c) Promover encontros entre presbiterianos, bem como irmãos de outras Igrejas 
evangélicas, que exerçam funções na vida pública; que sejam cientistas; educadores; escritores; 
jornalistas; líderes sindicais e operários; homens de negócios; capitães da indústria; ou de qualquer 
outro modo conhecedores da vida nacional. O objeto desses encontros será estudar as bases de 
nossa cultura, e particularmente a influência das religiões não evangélicas em nossa formação 
nacional, juntamente com a mensagem bíblico adequada à nossa vida e época;” (edição online, 
Itálico meu). 
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leigos; e) estender, logo que possível, seus serviços a toda a América Latina, bem 

como a Portugal e as suas colônias;” (DIGESTO, SC-58-216 – edição online).  

Pela brevidade do espaço desta dissertação me permito citar apenas dois 

exemplos desta sua dedicação. Em seu Relatório Pastora de 1956 temos sua 

presença no Chile, pregando e dando palestras em diversas denominações em ao 

menos 11 cidades diferentes: Santiago (capital – duas pregações), Antofagasta 

(duas pregações e palestra para a Liga Feminina, para jovens, para um grupo de 

crentes), Maria Helena (pregação), Vergara (pregação), Tocopilla (duas pregações e 

palestra para jovens), Copiapó (duas pregações e palestra na Escola de Minas), 

Vallenar (duas pregações e palestra para o Conselho da Igreja e na Escola 

Primária), Vallenar (duas pregações e uma no rádio), Chilean (três pregações e três 

palestras no Congresso da Juventude), Valparaiso (três pregações e palestra para o 

Conselho de Pastores), Vinã Del Mar (pregação) e Concepcion (três pregações e 

três palestras no Instituto de Pastores).    

O segundo exemplo é um extrato de um de seus relatórios em 1958 ao SC 

em relação a oportunidade de ampliar o esforço missionário em Portugal: 
A I.P.B. pode e deve sentir-se responsável pela participação 

na obra missionária no mundo inteiro e do cumprimento do 

mandato de Jesus Cristo. Estamos às portas do Centenário, e 

nenhuma comemoração há tão digna da nossa Igreja como a 

intensificação do espírito missionário e a continuação de uma 

obra tão importante como a da evangelização de Portugal. 

Temos companheiros que nos estendam a destra de 

fraternidade para realizar essa obra. Não devemos recusar a 

nossa mão de companheirismo. (SC-1958, p. 2, Apud, 

CASTRO, 2011, p. 80). 

 Outra organização com a qual Borges teve efetiva participação é a 

Associação Cristã de Moços105 que de acordo com o “Atlas do Esporte no Brasil” 

(2006) ela é uma instituição que congrega pessoas sem distinção de raça, posição 

social, crença religiosa, política ou de qualquer natureza. Surgiu na Inglaterra em 

plena Revolução Industrial (1750-1850). Sua data de fundação é 06 de junho de 

1844, pela iniciativa de George Williams e sua nomenclatura original  “Young Men´s 

Christian Association” (YMCA). Desde seus primeiros dias o objetivo central era 

                                                           
105 Interessante o TCC de Juliane Cristine Alves Correia (2008), sobre a participação da ACM no 
desenvolvimento da Educação Física no ensino brasileiro. 
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proporcionar aos jovens, que se aglomeravam nos grandes centros urbanos em 

busca do trabalho, atividades saudáveis e motivadoras, visto que vivia em condições 

de vida precárias, jornada de trabalho extenuante e não existiam opções de lazer. 

Mas ela não era apenas uma agremiação esportiva, pois tinha uma missão: 

proporcionar a estes jovens uma alternativa de vida, influenciando-os a cultivarem a 

vida religiosa do ponto de vista evangélica protestante. Este aspecto fica explicito, 

conforme indica Matos, no que ficou denominado de “Base de Paris”:  
“A Associação Cristã de Moços busca unir os jovens que, 

considerando Jesus Cristo o seu Deus e Salvador, segundo 

as Escrituras Sagradas, desejam ser seus discípulos em sua 

doutrina e vida, e unir os esforços para a ampliação do seu 

reino entre os jovens” (2008, p.201).106 

Ainda segundo a mesma fonte a ACM começou a se espalhar por toda 

Inglaterra, mas foi nos Estados Unidos que ela expandiu e conciliou de forma mais 

eficaz “o objetivo inicial do seu fundador: o cultivo das virtudes do caráter e do espírito, 

da disciplina do corpo e, principalmente, do lado comunitário e humano”. (p. 03). 

 De acordo com sua Revista “InformaACM”, em uma edição especial, informa 

que em 1890, o Reverendo George W. Chamberlain, missionário presbiteriano no 

Brasil, enviou uma carta ao Secretário Geral da ACM / YMCA Nova York, Robert 

McBurney, para trazer o movimento acemista ao Brasil. Ele dizia: “Deve-se dar início 

desde já e, em vários centros ao trabalho em prol dos moços brasileiros, no estilo da 

Associação Cristã de Moços”. (2012, p. 09). 

Em 1891 o norte-americano Myron A. Clark chega a São Paulo, então capital 

do protestantismo brasileiro, mas encontra dificuldades para desenvolver a ACM, 

resolvendo mudar-se para o Rio de Janeiro. Em 04 de junho de 1893, Myron 

Augusto Clark funda a ACM do Rio de Janeiro, a primeira da América Latina. Em 

agosto de 1895, ele retorna a São Paulo e juntamente com alguns jovens cristãos, 

entre eles o futuro pastor presbiteriano Erasmo Braga estabelece uma base da ACM 

que por alguma razão teve que ser reorganizada em 1903. (MATOS, 2008, p.151 e 

nota n° 71). Em 1901 a ACM inicia no Rio Grande de Sul e também alcança Minas 

Gerais, Brasília, Paraná, Amazonas e Pará, onde manteve um acampamento em 

Porto Trombetas (DACOSTA, 2006, p. 03). Em São Paulo ela consegue atrair cada 

                                                           
106 Mas ainda nos dias de Erasmo Braga a ACM abriu mão deste principio norteador e secularizou-se 
deixando, segundo ele, “de ser incluídas entre as forças protestantes”. (Braga, 1932, p. 79, Apud 
MATOS, 2008, p. 151). 
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vez mais jovens para suas múltiplas atividades sociais, físicas, cursos e palestras, já 

em 1920 contava com 1 mil Associados registrados e no ano de 1922, já contava 

com 7 mil pessoas associados. A atuação da ACM vai fomentar, juntamente com o 

Movimento Voluntario Estudantil (MVE) a criação da União Cristã de Estudantes do 

Brasil (UCEB), que vai desempenhar um papel relevante nos acontecimentos deste 

recorte histórico, mas que por delimitação de espaço ficara fora desta pesquisa.  

O Rev. Borges não somente toma conhecimento das atividades desta 

agremiação cristã de cunho ecumênico, como incentiva que os jovens da IPUSP 

participem ativamente dela. Ele vai se envolver pessoalmente na ACM fazendo parte da 

direção desta agremiação cristã e em seus Relatórios Pastorais anuais ao Presbitério 

encontramos o registro de suas participações, ao menos uma ou duas anuais, através 

de palestras e estudos bíblicos: 1950 (01 palestra); 1951 (02 palestras e 01 reunião); 

1952 (01 palestra e 01 estudo bíblico); 1953 (01 palestra e 01 estudo bíblico); 1954 (02 

palestras e 01 estudo bíblico). Em meados de 1952 foi convidado para participar da 

Junta Internacional da ACM reunida em Montevidéu, no Uruguai. Ele também, conforme 

registro na Ata 1002 (01/01/1949) da IPUSP, solicita apoio financeiro, no que é 

atendido, para suprir necessidades da ACM em São Paulo. 

 Entre todas as organizações certamente a Confederação Evangélica do Brasil 

(CEB) certamente ocupou grande espaço na vida e ministério do Rev. Borges. 

Desde 1948 ele participava efetivamente da CEB, “Tomei parte em todas as 

reuniões da Delegação da Confederação [das Igrejas] Evangélicas do Brasil” 

(RELATÓRIO PASTORAL, 1948). Esta atração se dava pelo fato de que nela 

estavam todos os embriões de um evangelho social e ecumênico que também 

estavam a muitos anos sendo gestado em Borges, como facilmente se pode 

constatar nesta pesquisa, de maneira que seu envolvimento era inevitável. 

  A Confederação Evangélica do Brasil foi um sonho acalentado por um dos 

expoentes maior do ecumenismo cristão evangélico no país, o Rev. Erasmo Braga, 

que apesar de participar efetivamente de sua gestação, por longos e árduos anos, 

não pode vê-la nascer, pois somente dois anos após sua morte a CEB tornou-se 

uma realidade, através do continuado esforço do Rev. Epaminondas Melo do 

Amaral, ministro da IPI.  
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 A CEB é resultado da fusão da Comissão Brasileira de Cooperação 

(CBC),107 esta sim nascida do esforço incansável de Braga, que foi seu secretário 

executivo, mais o Conselho de Educação Religiosa108 e a Federação de Igrejas 

Evangélicas.109 Portanto, a CEB nasce forte e durante décadas foi o maior 

referencial de esforço ecumênico evangélico no Brasil, contando com as maiores 

denominações evangélicas do país demonstrado na prática de que seria possível as 

diversas denominações evangélicas caminharem juntas e cooperarem em perfeita 

harmonia em prol de objetivos comuns. Em seu apogeu a CEB chegou a reunir as 

igrejas Congregacional, Presbiteriana do Brasil, Metodista, Episcopal, Evangélica de 

Confissão Luterana, Presbiteriana Independente, Evangelho Quadrangular, O Brasil 

para Cristo110 e o Exército de Salvação, esta última sendo uma organização 

paraeclesiástica e se fazem ausentes as igrejas batistas, ainda que houvessem 

membros desta denominação participando ativamente. 

 Que a IPB participa ativamente dos esforços da CEB desde seu inicio e 

facilmente percebido nas diversas resoluções referentes a ela na instancia superior 

da igreja. Com a participação efetiva de Borges, a partir de 1955, soma a 

participação de mais dois reforços presbiterianos, o missionário americano Richard 

Shaull e o jovem Waldo César, um dos mais proeminentes líderes da juventude 

presbiteriana e do movimento estudantil cristão no país. Eles haviam formado a 

                                                           
107 A Comissão Brasileira de Cooperação (CBC), criada em 1920, foi outra iniciativa, fruto do 
Congresso do Panamá em que questões como educação teológica/ formação de obreiros, casas 
publicadoras, a expansão missionária coordenada entre as denominações, a alfabetização, a 
liberdade de culto e a livre entrada de missionários protestantes, emergiram como prioritárias na 
agenda missionária. No Brasil, ela reuniu as principais denominações, as sociedades bíblicas, as 
juntas missionárias, as Associações Cristãs de Moços e Feminina e a União das Escolas Dominicais. 
A CBC buscou coordenar praticamente todas as frentes de trabalho missionário no país, propiciando 
um espaço de cooperação e orquestração do movimento ecumênico nascente: das relações 
eclesiásticas à educação religiosa, da filantropia à publicidade. ((Conrado, 2008 - edição online) 
108 Antes de 1931 o Conselho Evangélico de Educação Religiosa do Brasil (CEERB) era denominado 
de União das Escolas Dominicais do Brasil (UEDB), que se constituiu em espaço importante de 
cooperação, organizada em 1911, com o objetivo de unificar os materiais de educação religiosa 
utilizados pelas diferentes denominações históricas no país. ((Conrado, 2008 - edição online)  
109 A Federação das Igrejas Evangélicas do Brasil, surge em 1931, a fim de defender seus interesses 
diante da ameaça de “recatolização” da sociedade brasileira, que se avizinhava no contexto de 
reforma constitucional, que em 1934 asseguraria a proibição do divórcio e o reconhecimento do 
casamento religioso perante a lei civil, a permissão do ensino religioso nas escolas públicas e a 
possibilidade de o Estado financiar escolas, hospitais, seminários ou qualquer outra instituição 
pertencente à Igreja Católica que tratasse do “interesse coletivo”. O objetivo da Federação era dar 
maior representatividade e legitimidade às “forças evangélicas” na interlocução com o poder público, 
ou seja, pretendia reunir as igrejas para se posicionarem diante das questões sociopolíticas da 
época. ((Conrado, 2008 - edição online) 
110 Que vai fazer parte do Concílio Mundial de Igrejas, onde já estava a Igreja Metodista do Brasil. 
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Comissão de Igreja e Sociedade,111 que sofrera o impacto da II Assembleia do 

Conselho Mundial de Igrejas, realizado em Evanston em 1954, e que agora 

incorporada à CEB passa a ter uma nova nomenclatura – Setor de 

Responsabilidade Social da Igreja (SRSI).112 Este Setor tem a incumbência de 

elaborar consultas nacionais para aprofundar as discussões sobre a 

responsabilidade social da igreja e a participação dela na sociedade brasileira. 

Entre 1955 e 1962 o SRSI vai promover quatro consultas: a primeira foi 

realizada em São Paulo, em 1955, tendo o tema “A Responsabilidade Social da 

Igreja”, que foi discutido de forma genérica, concluindo que os cristãos deveriam 

testemunhar sua fé nos espaços que se constituíam os centros de influência e de 

poder sociopolítico, sendo para isso necessário desenvolver uma nova linguagem 

para alcançar os evangelizados;113 a segunda consulta foi realizada em Campinas, 

em 1957, e a temática vai ficando mais especifica “A Igreja e as Rápidas 

Transformações Sociais no Brasil” e a grande preocupação é de que a igreja não 

podia ficar como expectador, mas precisava tornar-se protagonista proporcionando 

as ferramentas teológicas corretas para orientação destas transformações; a terceira 

ocorre em 1960, cujo tema foi “A Presença da Igreja na Evolução da Nacionalidade”, 

cujo contexto é o desencanto com as promessas de cinquenta anos em cinco de 

Juscelino Kubitschek, todas as igrejas foram conclamadas a participarem do 

processo de transformação social, econômica, política e cultural que o país 

vivenciava e, portanto, não havia mais tempo à indiferença chegava a hora de ações 

concretas em prol da justiça social; a quarta e derradeira consulta, e também a mais 

contundente e polemica, acontece em Recife, em 1962, portanto ás portas do golpe 

militar, e ficou conhecida como “Conferência do Nordeste” e trazia um tema 

                                                           
111 Em 1953, Waldo Cesar, Richard Shaull e mais dois professores batistas, Lauro Bretones e Alberto 
Mazoni de Andrade, organizaram um núcleo ecumênico para estudar o tema da responsabilidade 
social dos cristãos. Em entrevista Waldo acrescenta: “Quando surgiu a possibilidade de criar a Comissão 
de Igreja e Sociedade, era um grupo autônomo, o [Richard] Shaull arranjou uma verba no Conselho 
Mundial, reuniu um grupo, não oficialmente, mas com pessoas representativas das várias denominações, 
inclusive batistas. Eram umas 12 ou 15 pessoas...  Lembra quem integrava esse grupo?  Eu tenho esse 
grupo nas atas. [...] e na primeira ata tem a lista dos nomes presentes: José Borges Santos Júnior, 
Amantino Vassão, Benjamim Moraes, Dr. Marzoni, que era um batista; enfim, não vou me lembrar todos, 
mas era um grupo representando várias igrejas...” (CESAR, 2011 – Itálico meu)  
112 Esta incorporação à CEB certamente foi feita pela intermediação de Waldo Cesar, que naquele momento 
respondia pelo Departamento de Juventude da própria Confederação Evangélica do Brasil (CEB).  
113 O Rev. Rodolfo Anders então Secretário Geral da CEB produz e encaminha um Relatório desta 
Primeira Consulta à CE/SC, que Castro coloca na integra em seus anexos (2011, Anexo n° 4). E 
Paixão Junior coloca na integra em seus anexos a Ata n° 1 de 14.01.1955, da 1ª. Reunião de 
Consulta sobre a responsabilidade Social da Igreja, onde temos os nomes dos participantes bem 
como a pauta desta reunião. (2000, Anexo C). 
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explosivo naquele momento histórico, “Cristo e o Processo Revolucionário 

Brasileiro”114, pois a igreja evangélica precisava descer do muro da indiferença e sair da 

zona de conforto de uma fé arraigada numa ortodoxia alienante, e entrar de corpo e 

alma na realidade concreta da sociedade brasileira, que clamava por toda sorte de 

justiça e igualdade social, e nada melhor do que fazer a consulta no Nordeste, a região 

mais empobrecida e carente e onde injustiça social reinante no país era mais visível.115 

 O Rev. José Borges participa ativamente não somente na elaboração dos 

temas, como na organização e também como palestrante no transcorrer das 

consultas, lembrando que ele se encontrava no ápice de sua influência e liderança 

evangélica no Brasil. 

 Uma rápida leitura de seus Relatórios Pastorais de 1949 a 1966 evidencia o 

apresso e o comprometimento que Borges manteve com a CEB e suas propostas: 

em 1949 ele registra participação em 10 reuniões; em 1950 participa um pouco 

menos, 04 reuniões; em 1951 apenas duas reuniões; em 1952 participa de 05 

reuniões; em 1953 04 reuniões; em 1954 foram 03 reuniões; em 1955 foram 03 

reuniões; em 1956 fora 05 reuniões; em 1957 aparece a primeira reunião com o 

Setor de Responsabilidade Social da Igreja; em 1958, apenas 01 reunião do CEB, 

ano que antecede o Centenário da IPB; em 1959, ano do Centenário, foram 03 

reuniões; em 1960 não especifica suas reuniões, em 1961 intensifica sua 

participação: Assembleia Geral no Rio de Janeiro e em Umuarama no total de 03 

reuniões, com a Diretoria mais 03 e com o Setor de Responsabilidade Social da 

Igreja 01; em 1962 01 reunião com a Diretoria e com Setor de Responsabilidade 

Social da Igreja 02; em 1963 a CEB ocupa um espaço ainda maior em sua agenda: 

Assembleia em Umuarama 01, reunião da Diretoria 03, Setor de Responsabilidade 

Social da Igreja 01 e Departamento de Imigração 01; em 1964 participa de 02 
                                                           
114 Um dos poucos livros que analisa especificamente a Conferência do Nordeste foi lançado 
recentemente pelo cientista político Joanildo Burity. Trata-se, de um trabalho escrito nos anos de 
1980 como dissertação de estrado para o Programa de Pós-Graduação de Ciências Políticas da 
UFPE. (BURITY, 2011).  
115Esta última consulta proporcionou uma visibilidade para os protestantes brasileiros que em nenhum 
outro momento haviam experimentado antes. O governador do estado de Pernambuco participou de 
algumas reuniões e o presidente João Goulart enviou um representante a Recife. Diversos jornais de 
Recife e de São Paulo noticiaram o evento, alguns com manchetes em primeira página. Também 
atraiu a presença de figuras eminentes na esfera intelectual nacional como Gilberto Freyre, Paul 
Singer, Juarez Brandão Lopez e Celso Furtado entre os seus palestrantes. “Com uma presença 
considerada significativa pela organização e pela imprensa secular, contou com 167 delegados de 17 
Estados, representando 14 denominações protestantes, e delegados de 5 igrejas dos Estados 
Unidos, México e Uruguai.” (Crônica da Conferência do Nordeste: Cisto e o processo Revolucionário 
Brasileiro, promovido pelo Setor de Responsabilidade Social da Igreja do Departamento de Estudos 
da Confederação Evangélica do Brasil, Recife, 22-29 de julho de 1962, abud, VILELA, 2012, p. 01). 
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reuniões da Diretoria e 01 reunião de Consulta, todas no RJ; em 1965 não especifica 

suas atividades; em 1966 registra 02 reuniões da Diretoria; a partir de 1967 não 

consta mais nenhuma reunião, em decorrência de tudo que já foi expresso nesta 

pesquisa e visto que sua jubilação compulsória do pastorado presbiteriano ocorre 

em 1969. Mas fica evidenciado nestes relatórios citados o quanto o Rev. Borges se 

dedicou a este projeto de cunho ecumênico social tão ao seu gosto. 

 Este movimento tão significativo para a história do protestantismo brasileiro foi 

completamente deletado dos annaes oficiais das igrejas evangélicas em geral, por 

meio de lideranças conservadoras, comprometidas com outros interesses 

ideológicos, mais ao sabor de seus próprios interesses, camuflados nas sombras 

produzidas pelo regime militar, de maneira que, as novas gerações de evangélicos 

brasileiros nem sequer ouviram falar deste movimento e somente agora, através de 

uns poucos remanescentes ainda inflamados pela paixão e dor, alguns citados neste 

trabalho, e principalmente do esforço de pesquisadores acadêmicos, entre os quais 

os das ciências da religião oriundos do protestantismo, este movimento e suas 

propostas estão sendo resgatados do esquecimento proposital a que foram 

relegados.116 

  Outra organização muito importante para este período histórico aqui retratado 

e da qual o Rev. Borges participa ativamente é a Associação de Seminários 

Teológicos Evangélicos (ASTE). Foi uma fomentadora de propostas ecumênicas e 

abasteceu os seminários no Brasil de uma literatura teológica pensada na Europa e 

mais progressista, fugindo assim do padrão norte americano e conservador. 

 Com apoio do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) ela foi fundada no dia 19 de 

Dezembro de 1961, em Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, São Paulo, numa 

Assembleia Constituinte, tendo as dependências do Seminário Teológico da Igreja 

Metodista como sede deste primeiro encontro e como representantes deste 

momento histórico: Paul Schelp, Nathanael I. do Nascimento, Aharon 

Sapsezian, Jaci C. Maraschin, Harding Meyer , Othon G. Dourado, Carlos Cunha, 

                                                           
116 Os ideais germinados na CEB foram semeados em um movimento, que perdura ainda hoje, a 
ISAL (Igreja e Sociedade na América Latina) fundada em 1961 ela pretendia ampliar a experiência do 
Brasil para a América Latina, reunindo teólogos e sociólogos cristãos de diversas igrejas. Buscando 
superar uma visão reformista das questões de desenvolvimento e dependência, o ISAL abriu um 
diálogo com o pensamento revolucionário que amadurecia no continente e lançou as sementes para 
o que depois veio a ser conhecido como “Teologia da Libertação”. Tanto ISAL quanto o Setor de 
Responsabilidade Social da CEB foram espaços de reflexão teológica renovada sendo dinamizadores 
de práticas sociais novas para as igrejas no continente. (Conrado, 2008 - edição online) 
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José Del Nero, Isaías F. Sucasas, Martin Regrich, Júlio A. Ferreira, então diretor do 

Seminário Presbiteriano de Campinas e José Borges dos Santos Jr., então 

presidente do SC da IPB. 

 Os três Seminários Presbiterianos em funcionamento naquele período, 

Campinas, Recife e o recém-formado Centenário em Vitória, fizeram parte das 

instituições teológicas fundadoras da ASTE, bem como instituições de outras 

denominações como Batista, Congregacional, Presbiteriana Independente, 

Metodista, Luterana, Episcopal, Igreja Evangélica Armênia.  

 Na Revista Teológica do Seminário de Campinas de dezembro de 1962 a 

ASTE é assim apresentada aos leitores, pelo Rev. Prof. Julio A. Ferreira, que foi seu 

primeiro presidente: 
Essa associação foi fundada em dezembro de 1961, e é, de 

certo modo, continuadora da Comissão de Literatura Teológica, 

fundada sob os auspícios do Fundo de Educação Teológica e, 

no Brasil, da Confederação Evangélica do Brasil. Como já 

tivemos oportunidade de anunciar por esta Revista, a ASTE 

através de seus três departamentos, Reconhecimentos e 

Bolsas, Literatura Teológica e Centro de Estudos Evangélicos 

é uma organização da qual muito se espera. Estamos 

informados que neste ano, além dos primeiros passos 

indispensáveis e complexos para a estruturação da novel 

Associação, já foram tomados sérios contactos com o Fundo 

de Educação Teológica, de modo, a obter deste a promessa de 

um “major grant”. São sim previsíveis as consequências 

benéficas dessa grande dádiva no levantamento geral do nível 

da educação teológica em todo o Brasil.  

Por outro lado, estão em franco andamento os preparativos 

para um simpósio sobre a situação atual da Igreja Católica 

Romana. Espera-se que em princípios de novembro se dê, em 

S. Paulo, provavelmente na A.C.M., tal encontro. Para a 

primeira parte do próximo ano já está sendo planejado um 

encontro de Seminários para estudo sério de reestruturação de 

currículos teológicos. (p. 5-6).  

Será através dos Simpósios promovidos pela ASTE e de seu Departamento 

de Literatura que os seminaristas haverão de serem impactados e desafiados a 

assumirem um posicionamento mais propositivo em relação às questões relevantes 

da sociedade brasileira. Em 1963 e 1964 o Rev. Borges foi um dos conferencistas 
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dos Simpósios anuais promovidos pela ASTE; ele ainda 1964 participa de 02 

reuniões; em 1966 participa de 01 reunião do Conselho; e a partir de 1967 não 

constam mais atividades junto a esta organização teológica.  

Ao introduzir a teologia dialética de Karl Barth (1886-1968), posteriormente 

chamada de “teologia da Palavra de Deus” e mais recentemente englobada sob a 

nomenclatura generalizada de “neo-ortodoxia”, apontando para ação contínua de 

Deus na história humana e que segundo ele o ser humano torna-se peça 

fundamental nesta ação divina, somando-se a outros teólogos como Emil Brunner 

(1889-1966) e Rudolf Bultmann (1884-1976) e um que particularmente impactou 

com mais força a juventude cristã brasileira, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) que foi 

martirizado pelos nazistas alemães e que em suas cartas posteriormente editadas, 

desafiava os cristãos a vivenciarem a fé no meio da sociedade secularizada indo 

além de uma religiosidade e mesmo além das estruturas eclesiásticas das igrejas, 

cuja teologia recebe o titulo de “Teologia Radical”. Através destas literaturas a ASTE 

vai começar a mudar o bibliocentrismo teológico conservador cultuado nos 

seminários, assim como contribuirá para atiçar ainda mais o fogo que começa a 

incendiar a alma dos jovens estudantes de teologia brasileira, que culminara em um 

crescente movimento de contestação dentro das instituições teológicas e que se 

espalhara pelas denominações através de seus departamentos de jovens. 

 A Mocidade presbiteriana com suas lideranças engajadas, entre eles Waldo 

César, Cirene Louro, Paulina Steffen, Homero Silva, Esdras Borges Costa, Lysâneas 

Maciel, Elter Maciel, e sua estrutura organizacional espalhada por todo país, que em 

1958 contava com 17.000 membros e 600 sociedades organizadas (União de Mocidade 

Presbiteriana - UMP), esta intensamente envolvida e acaba assumindo a vanguarda 

dos movimentos progressistas que estão polvilhando o protestantismo brasileiro. 

Evidentemente que tudo isto faz disparar o alarme das autoridades 

eclesiásticas mais conservadoras, que certamente não estavam preparadas para 

tantas convulsões ou simplesmente não desejavam mudanças estruturais, pois as 

estruturas produzem uma sensação de segurança e poder. A reação é imediata, 

como pudemos constatar em diversos momentos desta pesquisa e que culminara 

com a extinção da Confederação Nacional de Mocidade e a intervenção e 

fechamento de seminários e o expurgo de toda a liderança progressista em todos os 

ambitos da denominação.  
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4.6.2 - Atividades Paraeclesiásticas Internacionais 
No que concerne às organizações internacionais, que são diversas, destacarei 

apenas duas que entendo ser suficiente para revelar o quanto Borges atuou 

intensamente para que a IPB não ficasse isolada ou à margem dos grandes 

movimentos cristãos que estavam convulsionando o mundo naquele momento histórico.  

Começarei pela atuação dele na Aliança Presbiteriana Mundial (World Alliance of 

Reformed Churches – WARC), a mais antiga organização confessional protestante 

internacional, que mediante os esforços de dois professores, J. McCosh de 

Princeton College e W.G. Blaikie de Edinburgh, foi fundada em Londres, nas 

dependências do English Presbyterian College em 1875, com a nomenclatura de 

“Alianças das igrejas reformadas em todo o mundo que adotam o sistema 

presbiteriano”.117 Suas propostas estavam concentradas nas áreas de ação social, 

consultas teológicas e diálogo ecumênico, as quais Borges sempre privilegiou em 

suas atividades pastorais e eclesiásticas.   

O Rev. Borges atuou com afinco para trazer a 18ª Assembleia da Aliança 

Presbiteriana Mundial, como parte das comemorações do Centenário da IPB em 

1959. Houve dificuldades de logística e financeira, mas com determinação e sua 

peculiar capacidade de mobilizar pessoas e recursos ele trouxe a Assembleia para 

São Paulo, e em seu Relatório Pastoral (1959) consta seis reuniões da Comissão de 

Hospedagem e mais uma reunião da Executiva da Aliança.  

Seu esforço foi recompensado e esta importante Assembleia foi realizada em 

São Paulo no dia 27 de julho a 06 de agosto, comparecendo um numero expressivo 

de lideranças presbiterianas internacionais: Dr. John Mackay; James I. McCord 

(reitor do Seminário de Princeton); Josef L. Hromadka (deão da Faculdade de 

Teologia João Amós Comenius, em Praga); Eugene Carson Blake (secretário 

executivo da Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos). Compareceram cerca 

de 400 delegados vindos de mais de 50 países representando 76 igrejas reformadas 

e presbiterianas. O tema geral foi “O Senhor que serve e seu povo servidor” (The 

                                                           
117 A partir do final do século 19, as igrejas reformadas começaram a se associar em organismos, 
visando promover maior aproximação e cooperação em diferentes áreas. A primeira dessas 
entidades foi fundada em 1875, em Londres, com o quilométrico título de “Alianças das igrejas 
reformadas em todo o mundo que adotam o sistema presbiteriano”. Em 1970, essa Aliança fundiu-se 
com o Concílio Congregacional Internacional, dando origem à Aliança Mundial de Igrejas Reformadas 
(World Alliance of Reformed Churches – WARC).  Suas principais atividades concentram-se nas 
áreas de ação social, consultas teológicas e diálogo ecumênico. Teologicamente, tem uma linha 
aberta e exclusivista. Publica o periódico The Reformed World (O Mundo Reformado). 
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servant Lord and his servant people), sendo subdivididos em quatro áreas de 

interesse: o serviço da igreja, o serviço da teologia; o serviço do cristão e o serviço 

do estado.118 O Rev. Borges foi eleito vice-presidente para America Latina, em 

substituição ao Dr. Benjamim Moraes. 

Conforme registrado no Digesto, o Rev. Borges em seu relatório final da 

Comissão de Hospedagem menciona ter recebido de membros da Aliança cartas 

expressando agradecimentos e externando a grata surpresa de usufruírem 

hospitalidade e espírito acolhedor e cordial dos brasileiros, e Borges destaca que “a 

Aliança foi o Congresso de maior representação nacional que já se reuniu em São 

Paulo” (CE-60-103 – edição online).  

Posteriormente, na qualidade de Vice-Presidente para America Latina da 

Aliança Presbiteriana Mundial, participou em 1964 da sua Assembleia Geral que se 

realizou na cidade de Frankfurt. (Ata da IPJO, n° 48, Relatório Pastoral 1958). 

Outro organismo internacional no qual o Rev. Borges esteve inserido, e permaneceu 

no período posterior à sua jubilação e desligamento da IPB, foi o Conselho Mundial 

de Igrejas (CMI). 

Este Conselho foi fundado em Amsterdã em 1948 dentro de um espírito 

ecumênico que estava contaminando as mais diversas denominações cristãs na 

Europa e nos Estados Unidos, do pós-guerra: 
Naquele ano de 1948, no pós-guerra, com cidades destruídas, 

nações dizimadas, milhões de refugiados e esperanças 

destroçadas, os delegados das igrejas, reunidos em Amsterdam, 

se reuniram ancorados em sua fé e proclamaram: “É nosso firme 

propósito permanecermos juntos.” Com esse compromisso 

renovado, o CMI conclama as igrejas a perseverarem na oração 

pela unidade. (Altmann, 2008) 

O CMI vem na esteira das grandes Conferências Missionárias119 das quais a 

maior e a mais significativa para nós (Brasil e America Latina) foi a realizada em 

Edimburgo em 1910,120 que segundo Julio Fontana produziu três grandes movimentos: 

                                                           
118 Ao mesmo tempo houve a comemoração do “Jubileu Reformado e Presbiteriano” (1959-1960): os 
450 anos do nascimento de João Calvino e os 400 anos do primeiro sínodo nacional da Igreja 
Reformada na França, da fundação da Academia de Genebra e da criação da Igreja da Escócia. 
(MATOS, 2009, p. 39) 
119As grandes Conferências Missionárias iniciam em 1854 (Nova York), 1860 (Liverpool), 1888 (Londres), 
onde a América Latina começa a ser pensada como campo missionário, 1900 (Nova York), onde pela 
primeira vez comparecem missionários que atuam na América Latina. (PIEDRA, 2006, p. 26-27). 
120 Erasmo Braga através do jornal O Puritano, do qual era um dos fundadores e também seu editor, 
acompanha e divulga o que esta ocorrendo nestas Conferências, particularmente após a de 1900 da 
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a) Fé e Ordem é um movimento dedicado a trabalhar pela 

reconciliação das denominações divididas. As conferências 

foram realizadas em 1927, Lausanne e em 1937, Edimburgo. 

b) Vida e Trabalho é movimento preocupado com a relação 

da fé cristã com as questões sociais, políticas e econômicas. 

As conferências foram realizadas em 1925, Estocolmo e em 

1937, Oxford. 

c) Concílio Missionário Internacional foi formado em 1921 

e em 1961 se integrou formalmente ao Conselho Mundial de 

Igrejas. (2006, p. 01)  
Neste momento histórico a IPB tem um representante, Rev. Samuel Rizzo, 

não como delegado oficial, mas apenas como observador, pois já se encontrava na 

Europa. Mas ele vai produzir um relatório e o encaminha à Comissão Executiva e 

sua opinião é que “a fundação do CMI era o evento mais importante para o 

protestantismo desde a Reforma do século XVI.” (ATAS do SC, 1946, p. 34, Apud, 

MATOS, 2009, p. 49) É significativo que justamente neste ano de 1948, que nasce o 

CMI, é também o ano em que o Rev. José Borges dos Santos Jr. é eleito Presidente 

do Supremo Concílio da IPB de maneira que seu envolvimento com este Concílio 

Internacional é imediato e perdurara até o fim de sua vida. 

Mas mesmo tendo um parecer tão positivo de seu único observador, a IPB 

opta por não assinar sua filiação ao CMI, canonizando a famosa frase “se manter 

equidistante”121 que foi a alternativa encontrada para apazigua as duas correntes 

que já estavam se cristalizando em seu seio, os liberais, que desejavam a filiação, e 

os conservadores que não concordavam com as propostas ecumênicas e liberais do 

CMI. Outra razão para esta postura é que a IPB estava sofrendo com o extremismo 

do fundamentalismo defendido pelo Concílio Internacional de Igrejas Cristãs (CIIC), 

fundado por Carl McIntire, que acabou desencadeando a crise no Seminário do 

Norte com Rev. Israel Gueiros, conforme visto neste trabalho. Mas esta posição de 

neutralidade, não será suficiente para manter a unidade da denominação, conforme 

demonstrado durante esta pesquisa. 

                                                                                                                                                                                     
qual ele escreve dois editoriais municiado por informações de primeira mão recebidas dos diversos 
missionários ligados ao Brasil, entre eles George W. Chamberlain e John M. Kyle, que estiveram 
presentes na Conferência. Na de 1910 a IPB terá um observador oficial, o Rev. Álvaro Reis, que fora 
eleito neste mesmo ano o primeiro Moderador (Presidente) da Assembleia Geral (Supremo Concílio). Ele 
observa que a AL esta sendo ignorada na questão missionária internacional.  
121 ATAS do SC, 1950, p. 32, Apud, MATOS, 2009, p. 49; reafirmada na CE-52E-002; SC-62-153 e 
permanece inalterada ainda hoje. 
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Em um primeiro momento esta “equidistância” foi muito mais aparente do que 

de fato, pois muitas lideranças da IPB mantiveram um relacionamento umbilical com 

o CMI, inclusive o Rev. Borges, então seu Presidente por oito anos consecutivos. 

Um exemplo ilustrativo desta ambiguidade é que enquanto no jornal oficial Brasil 

Presbiteriano saia diversos artigos e editoriais contrários a CMI, principalmente por 

causa da política ecumênica com o catolicismo, a então Secretaria Executiva do SC 

recomendava o “excelente livrinho editado pelo CMI com muito bem elaborados 

estudos bíblicos” que estava sendo enviado a todos os ministros. (BP, mar, 1962, p. 

12, Apud, MATOS, 2009, p. 49). E o Rev. Julio Ferreira, em seu relatório sobre 

Shaull, tratando sobre a questão relacionada ao ecumenismo revela esta 

ambiguidade da igreja: 
É sabido que a posição de nossa igreja é de “equidistância”. 

Essa equidistância é mais de jure do que de fato, visto que 

atravez (sic) de organizações estamos ligados ao Concílio 

Mundial e não ao Internacional. Estamos ligados aos Boards 

de Nova York e Nashville, à Confederação Evangélica, à 

Aliança Mundial Presbiteriana, etc. Contudo, a “equidistância" 

foi uma tentativa de acomodação, creio eu, visto que nossa 

igreja não estava preparada para isso. (FERREIRA, 1957, p. 

50, Apud, CASTRO, 2011, p. 86) 

Apesar de promover diversos eventos no mundo todo, a atividade mais 

importante do CMI sempre foram suas Assembleias Gerais que ocorrem a cada sete 

anos, onde seus programas são revisados e de onde emanam suas políticas 

diretivas. A cada assembleia geral é eleito um presidente e indicado um Comitê 

Central que vai atuar nos interregnos até a próxima assembleia.  

  As suas primeiras assembleias foram: a primeira em Amsterdã (Holanda – 

1948)122 cujo tema foi “As desordens humanas e os desígnios de Deus”; a segunda 

em Illinois (EUA – 1954) e o tema foi “Cristo – esperança do mundo”;123 a terceira 

                                                           
122 A Igreja Metodista do Brasil é uma das igrejas membros fundadoras. 
123Waldo Cesar (IPB), como presidente da União Latino-americano da Juventude Evangélica 
(ULAJE), Secretário Executivo da Mocidade Presbiteriana e trabalhando na Confederação Evangélica 
do Brasil desde 1953, participa ativamente dos trabalhos e ainda escreve uma série de reportagens 
relatando-o e analisando a situação dos protestantes no Brasil, na Revista Cruz de Malta da Igreja 
Metodista. Ele escreve sobre a omissão da igreja: “[...] Este silêncio da Igreja está durando [...] Por 
que ela não se pronuncia sobre a situação desconcertante do mundo de hoje? As doutrinas políticas 
e sociais tomam conta de todos nós, em doses diárias. No entanto, o púlpito nada diz.” (Revista Cruz 
de Malta, 1955, p. 86). É aqui também que acontecera o encontro dele com Richard Shaull, que 
também estava presente a convite de Paul Albrecht, um dos organizadores da Conferência, para 
elaborar um texto sobre as questões religiosas e sociais da América Latina. Nasce aqui uma parceria 
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em Nova Deli (Índia – 1961) em que o tema central era “Jesus Cristo – luz do 

mundo”; a quarta ocorreu na cidade de Uppsala (Suécia – 1968) tendo o tema 

“Olhem! Eu faço novas todas as coisas”.124  

O Rev. Borges comparece à 3ª Assembleia (novembro de 1961) que 

aconteceu na cidade de Nova Delhi (Índia),125 como representante da Confederação 

Evangélica quando da sua integração ao Concílio Internacional de Missões, filiando-

se desta forma ao CMI; ele participa da Reunião da Conferência Internacional de 

Migração do CMI, onde vai atuar constantemente e também participa como 

observador da Assembleia Geral do CMI. Retornando ao Brasil redige um 

Relatório126 entusiasta encaminhado ao CE/SC da IPB em fevereiro de 1962. 

Neste Relatório Borges procura derrubar algumas “desinformações” que vinham 

sendo vinculadas pelos Fundamentalistas e que vinha sendo combustível para os 

discursos dos conservadores presbiterianos para aterrorizar a membresia alienada dos 

fatos reais. Destaca ele que o CMI mantinha total respeito pelas doutrinas peculiares de 

cada um de seus membros, e demonstra serem infundadas as informações de que a 

CMI adotara as doutrinas comunistas, conforme suas palavras: 
Essa acusação me parece notabilíssima em face dos estudos 

realizados pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela qualidade 

do trabalho de interesse nitidamente missionário que vem 

procurando promover. 

Aliás, convém salientar que o mal muito grande seria se o 

Conselho Mundial de Igrejas, ou qualquer igreja em particular, 

fosse anticomunista, anticapitalista, antimonarquista, isto é, 

contra essa ou contra aquela corrente, para se colocar 

levianamente, a favor de outra: porque a Igreja não foi 

instituída para se colocar na defesa de nenhuma ideologia, e 

sim para ser testemunha de Jesus Cristo. No choque entre a 

ideologia terrena como, por exemplo, entre Imperialismo e 

Colonialismo, a Igreja tem de ser apenas a coluna e firmeza 

                                                                                                                                                                                     
que permaneceria até o fim de suas vidas, transpassando todas as agruras e intempéries que 
haveriam de enfrentar.  
124 As demais, inclusive a que ocorreu no Brasil estão fora do recorte histórico desta pesquisa, mas podem 
ser encontradas informações em Paixão Junior (2000, p. 96), conforme referências bibliográficas.  
125 Muitos pesquisadores seguem a opinião pessoal de Olivetti (2000) de que foi a partir desta 
Conferência que Borges vai defender um ecumenismo mais amplo, o que não corresponde com os 
fatos, conforme esta pesquisa demonstra. 
126 Paixão Junior coloca na integra em seus anexos este Relatório de Borges apresentado em 
fevereiro de 1962 à Comissão Executiva do Supremo Concílio da IPB (2000, Anexo A). 
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da verdade. (p. 03, Apud PAIXÃO JUNIOR, 2000, Anexo A - 

Itálico meu). 

As palavras destacadas serão o norte a guiar o Rev. Borges em todas as 

suas ações e posicionamentos ecumênicos, que o levou a se colocar em desacordo 

mesmo com aqueles que o admiravam, caso da Mocidade Presbiteriana, ou 

companheiros com os quais tinha imensa admiração e afinidades, como o caso de 

Richard Shaull, como vistas aqui nesta dissertação. 

Mas o clima para a reunião do Supremo Concílio de 1962 estava em ebulição, 

documentos presbiteriais e artigos no Brasil Presbiteriano, condenando qualquer 

ligação com o CMI, se multiplicavam. Todavia seu Relatório provocou a nomeação 

de uma Comissão, conforme registrado no Digesto, para estudar a questão de 

filiação ao CMI:127 
CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS - Quanto ao Doc. 145 - 

Destaque nº 1 do Relatório do Presidente do SC sobre CMI - 

a CE-SC/IPB resolve: 1) Apreciar o esforço do Rev. José 

Borges dos Santos Jr., Presidente do SC, no sentido de 

proporcionar à CE-SC/IPB as preciosas informações contidas 

no Doc. 145, sobre o Conselho Mundial de Igrejas; 2) Tomar 

conhecimento das conclusões feitas sobre a 3ª Assembleia 

Geral do CMI; 3) nomear uma comissão para estudar o 

assunto em todos os seus ângulos e apresentar a esta CE-

SC/IPB os resultados destes estudo. A comissão [e a 

seguinte, dividida em três grupos: NORTE: Reverendos Dr. 

Abelardo P. Barreto, Dr. Othon G. Dourado, João Dias de 

Araújo e Pb. Maurício Wanderley. CENTRO: Reverendos 

Domício P. de Mattos, Dr. Benjamim Moraes, Thiago Rocha, 

Rodolfo Anders e Pb. Waldo César. SUL: Reverendos Wilson 

Lício, Sebastião Machado, Mário de Cerqueira Leite Jr., 

Francisco Alves e Júlio Ferreira.( CE-62-004 – Itálico meu)  

Conforme seus Relatórios: em 1962 ele amplia sua participação junto ao CMI 

participando das reuniões com o Centro de Estudos, Movimento Ecumênico e o 

Setor de Migração. Em 1962/63/64 ele vai participar de encontros da “Inter-Church-

Aid” em Rochester e em Genebra; em 1966 ele vai participar da Divisão de Auxílios 

Intereclesiásticos e Subdivisão de Refugiados (Genebra), em 1967 em duas 

                                                           
127 O Professor Rev. Waldyr C. Luz se fazia presente neste Concílio e detalha os bastidores das 
discussões em plenário, composição da Comissão, entre outros o Rev. José Borges dos Santos Jr e 
sua proposição final que foi aprovada e perdura até hoje (1994, p. 275-277). 
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reuniões em New York e Genebra. A partir de 1968, já fora da Comissão Executiva 

da IPB e às portas da sua jubilação compulsória ele não participa da 4ª Assembleia 

Geral na Suécia. 

  Em decorrência de todas estas participações no exterior, ele teve que solicitar 

ao Conselho da IPJO sua liberação do campo pastoral conforme registro nas Atas 

da IPJO: n° 17 (24/09/1962) “Viagem do Rev. Borges aos Estados Unidos da 

América do Norte no período de 08 a 20 de Outubro de 1962, como representante 

da IPB”; n° 48 (16/07/1964) “Como membro da comissão de Auxílio Intereclesiástico 

Internacional do Conselho Mundial de Igrejas, na cidade de Iutzing na Alemanha, 

bem como na qualidade de Vice-Presidente para a America Latina da Aliança 

Presbiteriana Mundial, participar da Assembleia que se realizará na cidade de 

Frankfurt”; n° 80 (28/10/1966) registra-se “viagem do Rev. Borges aos Estados 

Unidos da América e Europa: ‘Interchurch Aid’ em Genebra e Congresso da 

‘National Concil of Churches’ em Nova York”; n° 86 (20/04/1967) registra-se “viagem 

do Rev. Borges a Nova York para participar da reunião do ‘Interchurch Aid’ e 

posteriormente para Guatemala para encaminhar anteprojeto para uma 

Universidade Evangélica” e o último registro na Ata n° 92 (30/10/67) “viagem do Rev. 

Borges para a Suíça ‘Interchurch Aid’ do Conselho Mundial de Igrejas”. 

 Fica evidente em todas estas informações o quanto o CMI tinha na ótica do 

Rev. Borges uma importância estratégica no seu esforço permanente de inserir a 

IPB na rota dos grandes movimentos que estavam acontecendo no mundo, bem 

como o fato de que seu posicionamento ecumênico não era fruto de um entusiasmo 

juvenil, mas demonstra ser uma caminhada firme dentro de um propósito 

amadurecido ao longo dos anos de sua vivência eclesiástica e fé.  

 

4.7 – Educador 
 Esta pesquisa é um espaço extremamente restrito para abordar com a devida 

proporção as atividades pedagógicas desenvolvidas pelo Rev. Borges e seu papel 

na questão educacional de São Paulo e do Brasil. 

 Borges sempre cultivou duas paixões às quais dedicou toda sua vida, o 

ministério pastoral e o magistério. E ainda que tenha lecionado em diversas 

instituições privadas de ensino, sempre dedicou sua atenção para o ensino público, 

envolvendo em todas as esferas institucionais no esforço de produzir um ensino de 

melhor qualidade na rede publica.  
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 Ainda quando pastoreava a Igreja Presbiteriana de Campinas lecionou 

Português no curso ginasial e no colegial; lecionou diversas matérias no Instituto 

Cesário Motta entre os anos de 1928 e 1944, entre as quais: Gramática Histórica, 

História da Literatura e Introdução à Filosofia; no Ateneu Paulista, entre 1929 e 1938 voltou 

a lecionar Português. Quanto a sua atuação docente neste período Castro registrou:  
Não há registro o modo como Borges atuou nos educandários 

de Campinas, mas o que se pode perceber é que Ra tido em 

alta conta como lente nessas instituições, sendo vez por outra 

lembrado por ex-alunos como um mestre de inteligência 

ímpar. Segundo o Dr. Waldyr, Borges era requisitado pelos 

melhores estabelecimentos de ensino da próspera cidade 

paulista. (2011, p. 22). 

Certamente que esta percepção educacional dele não é fortuita, pois esta 

apenas dando prosseguimento a toda uma linhagem presbiteriana de grandes vultos 

nesta área tão nobre da sociedade humana, desde a época de João Calvino e sua 

Academia de Genebra e que terá na pessoa do Erasmo Braga,128 mais conhecido 

nos círculos eclesiásticos e fora deles como professor antes do que como 

reverendo, o expoente maior nos dias de Borges. Conhecendo a vida de Erasmo 

Braga e pesquisando a de José Borges dos Santos Jr., é facilmente perceptível a 

influência do primeiro sobre a ênfase educacional dada pelo segundo em todo o seu 

ministério e vida. Ambos compartilhavam de que a educação associada aos 

princípios evangélicos e a partir da atuação da igreja seria possível atuar 

permanentemente na formação de uma cidadania cada vez melhor. Assim como o 

primeiro, José Borges Jr., morreu dedicando seus últimos esforços na concretização 

deste tão nobre ideal. 

E na mesma proporção em que o ministério pastoral de Borges vai 

caminhando para seu encerramento, suas atividades pedagógicas e docentes vão 

aumentando. O que fica explicitado em seus Relatórios Pastorais, conforme abaixo 

passo a demonstrar, pegando a partir do ano de 1961 a 1970, deixando 

propositalmente de mencionar seu envolvimento na docência eclesiástica, que vai 

                                                           
128 É indispensável para compreender a atuação de Braga na área educacional brasileira a leitura de 
“Conceitos Educacionais” 243-260 (MATOS, 2008).  
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muito além dos Seminários e cito o Mackenzie somente quando diretamente 

relacionado à questão educacional. 

Em seu Relatório Pastoral de 1961 ele registra:  
Compareci, em audiência especial, à presença do Senhor 

Presidente da República, para tratar de assuntos relativos à 

participação da Igreja na obra da Educação. Tomei parte ativa, 

com outros pastores e também com profissionais e 

orientadores da obra de Educação no Estado de São Paulo, na 

campanha contra o Projeto de Diretrizes e Base da Educação.  

 Neste mesmo Relatório ele ainda menciona ter feito uma Palestra na 

Faculdade Metodista de Teologia, para os membros do Fundo Educacional 

Teológico e um Discurso na Igreja Metodista Central, numa reunião de Defesa das 

Escolas Públicas. 

 Em 1962 ele participa do culto do lançamento da Pedra Fundamental do 

Instituto de Orientação Educacional da IPB, em Brasília, que tinha em seu programa 

cursos profissionalizantes; Discurso quando da posse da nova diretoria do Instituto 

Mackenzie; Reuniões: com a Diretoria do Instituto Mackenzie e representantes da 

Associação de Pais e Alunos; Diretoria da Assembleia do Colégio de Lavras; 

Comissão do Instituto Presbiteriano de Orientação Educacional e Comissão de 

Educação; Conselho Federal de Educação, sendo uma semana por mês. 

 Neste ano a Comissão Executiva em dois momentos registra um voto de 

apreciação pela nomeação do Rev. Borges com o órgão maior da educação do país, 

o Conselho Federal de Educação onde atuou de 1962 a 1970129: 
REV. BORGES - NOMEAÇÃO - Toma-se conhecimento de 

que, por ato do Sr. Presidente da República, foi nomeado o 

Rev. Prof. José Borges dos Santos Júnior, para o Conselho 

Federal de Educação e resolve-se lançar em ata um voto de 

congratulação ao distinto irmão, Rev. Borges, pelo fato que 

honra o presbiterianismo pátrio. (DIGESTO, CE-62-003 – 

edição online) 

JOSÉ BORGES DOS SANTOS, JR. REV. - 

CUMPRIMENTOS - O SC resolve: 1) Cumprimentar o Rev. 

José Borges dos Santos Jr., atual vice-presidente do Concílio, 

                                                           
129 Também foi vice-presidente da Câmara do Ensino Primário e Médio por 06 anos; foi membro do 
Conselho Estadual de Educação entre 1971 a julho de 1977; foi vice-presidente da Câmara do Ensino 
do Primeiro Gau; vice-presidente do Conselho [Estadual de Educação] e, de 1973 a 1974 foi 
presidente deste Conselho. (CASTRO, 2011, p. 102) 
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pela sua nomeação para membro do Conselho Federal de 

Educação. 2) Registrar em ata sua satisfação pela alta 

dignidade concedida merecidamente ao ilustre ministro, e que 

significa uma súbita honra para o ministério evangélico, em 

geral, e para a Igreja Presbiteriana, em particular. (DIGESTO, 

SC-62-020 – edição online) 

  Ainda 1962 ele será nomeado pela CE para fazer parte do Departamento de 

Atividades Religiosas e Educativas da CEB (DIGESTO, CE-62-147); e pelo SC para 

compor o Conselho de Educação Teológica do Seminário de Campinas, Comissão 

do Instituto Nacional do Leigo (Brasília), para a Junta de Educação da IPB 

(DIGESTO, SC-62-093 – edição online) e por fim: 
O SC resolve: Considerando a imensa experiência pastoral 

do Rev. José Borges dos Santos Jr.; Considerando que essa 

experiência nesse ilustre membro do ministério presbiteriano 

de alia a inegável cultura teológica e dedicação sem limites à 

obra da IPB; Considerando o imenso benefício que a nova 

geração usufruirá no convívio e sob a orientação do mestre 

dos mestres; Considerando os entendimentos já havidos 

entre a Diretoria do SPC e o Rev. José Borges dos Santos 

Jr., desses 1961 - nomear o Rev. José Borges dos Santos Jr. 

Livre docente do Departamento de Teologia Prática do 

Seminário Teológico Presbiteriano do Centenário. (DIGESTO, 

SC-62-215 – edição online – Itálico meu) 

 Em seu Relatório Pastoral de 1963 encontramos sua atuação na área 

educacional, começando pelo Mackenzie: 
Na qualidade de representante do Associado Vitalício [IPB], 

tomei parte em todas as reuniões do Conselho Deliberativo 

do Instituto Mackenzie, mantive contacto com a alta 

administração, realizei encontros com presidentes dos 

diretórios acadêmicos e grupos de estudantes e, em 

colaboração com a alta administração, realizei e participei de 

entrevistas com o Ministro da Educação e autoridades do 

Ensino Superior.  

 E continua ele: “Compareci a todas as reuniões do Conselho Federal de 

Educação e fui eleito vice-presidente da Câmara de Ensino Primário e Médio” [Itálico 

meu]. E registra ainda outras atividades: fez uma Palestra no Instituto Cultural 

Universitário; Discursou: no encerramento do Curso de Alfabetização de Adultos 

(IPJO); na Instalação da Academia de Letras da Faculdade de Direito (Mackenzie); 
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no Instituto Histórico e Geográfico (SP); no Conselho Federal de Educação (RJ). 

Manteve Reuniões: Conselho Federal de Educação (uma semana por mês), 

Conselhos Estaduais de Educação e Seminários de Educação Industrial. 

 No Relatório de 1964 registra uma Palestra para um grupo de universitários 

(SP) sem identifica-los; Reuniões com a Comissão Especial do Conselho Federal de 

Educação e as reuniões mensais do Conselho Federal de Educação; Comissão de 

Planejamentos Educacionais (Mackenzie) e um Congresso do Conselho Federal de 

Educação em Belo Horizonte. Mais uma vez a CE da IPB registra um voto de 

satisfação “pela recondução do Rev. José Borges dos Santos Jr., ao cargo de 

membro do Conselho Federal de Educação” (DIGESTO, CE-64E-028 – Itálico meu). 

Em 1966 Borges faz Palestras na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e no 

Seminário Presbiteriano de Vitória trata sobre o “Ensino Religioso para 

excepcionais” (hoje denominados de especiais); faz Conferências em Curitiba no 

Congresso de Escolas Primárias Particulares e de Estabelecimentos Particulares; 

em Porto Alegre na Universidade Católica sobre “A família e a escola confessional”; 

e muitas Reuniões ocuparam sua agenda: Conselho Federal de Educação (10) e 

uma em conjunto com os Conselhos Estaduais de Educação (RJ); Comissão de 

Estudo da Emenda Constitucional no Capítulo de Educação do CFE (03); Simpósio 

sobre problemas de educação nos Territórios (coordenador); Simpósio de Educação 

Moral e Cívica (coordenador); e como representante do Conselho Federal de 

Educação: II Conferência de Educação em Porto Alegre e Congresso de Escolas 

Particulares em Curitiba e em assuntos de Problemas de Escolas. 

No seu Relatório Pastoral de 1967 temos diversas Conferências: Faculdade 

de Economia (Itapetininga); Faculdade de Filosofia (Londrina); Colégio Notre Dame 

(Souzas); Colégio das Irmãs Vicentinas e Faculdade de Direito (Laranjal Paulista); 

Discursos: Jubileu de Ouro de Magistério do Prof. Safady; inauguração da Escola de 

Comércio; encerramento do ano letivo do Grupo Escolar Carlos Gomes; inauguração 

do Ginásio Ortodoxo; Reuniões: Conselho Federal de Educação (RJ); Simpósio do 

Ensino Superior (RJ); Conselho com Reitores; Encontro dos Conselhos Estaduais; 

Encontro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo juntamente 

com o Ministro da Educação, tratando de questões educacionais. 

Em seu Relatório Pastoral de 1968 mais Conferências: no Hospital dos 

Servidores Públicos (SP) sobre “Educação Religiosa na Infância”; no SESI (S. 

Bernardo Campo) sobre “A Reestruturação do Ensino Universitário”; na Pontifícia 
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Universidade Católica (Campinas) sobre “O Desenvolvimento dos povos à luz das 

Escrituras Sagradas”; na Confederação Sinodal de Jovens (IPB) sobre “Problemas 

Educacionais do Brasil de Hoje”; no Colégio São Vicente de Paula (Laranjal Paulista) 

sobre “Formação Integral do Professor Primário no Meio Urbano e Rural”; no salão 

paroquial da Igreja Católica (Mogi-Guassu) para Universitários, sobre “Perspectivas 

Educacionais do Brasil”; diversas Palestras: no Colégio Sion (SP) sobre “Jesus, à luz 

da Bíblia; no Mocidade para Cristo. (Jandira) para jovens evangélicos sobre 

“Problemas de Educação”; um Discurso: no sepultamento do Dr. Francisco João 

Maffei, em nome do Conselho Federal de Educação; neste Relatório não consta 

suas Reuniões. 

No Relatório de 1969 seu ritmo é menos intenso; Palestras: Faculdade de 

Direito de Bragança Paulista; no Colégio Agnes Eishine (Recife); Colégio Bennett 

(RJ); Centro de Enfermagem – abertura da Semana de Enfermagem; uma 

Conferência: Faculdade de Ciências Contábeis; Reuniões: Conselho Federal de 

Educação (53); representou o Conselho Federal na reunião comemorativa do 75° 

aniversário da Escola Politécnica em São Paulo; IV Conferência Nacional de 

Educação; Assembleia da Cruzada de Alfabetização (Recife); dois Discursos: 

inauguração da Escola de Enfermagem do Colégio Adventista e por ocasião do 

almoço oferecido ao Secretário de Educação do Estado de São Paulo. 

 O Relatório Pastoral de 1970 marca seu desligamento da IPB, após sua 

jubilação compulsória, e o inicio de sua atuação no Instituto de Promoção e Serviço 

Ecumênico (IPSE), no qual permanecera até o final de sua vida e seu ritmo vai 

desacelerando paulatinamente. Consta neste Relatório, Conferência: na Escola de 

Enfermagem (Hospital Santa Catarina) comemoração da Semana de enfermagem; 

Palestras: no Externato 15 de Outubro para pais de alunos e professores; na “Nossa 

Escolinha”, para o curso primário; no Ginásio Castro Alves, para normalistas; no 

colégio Kennedy, para o ginásio; no INPS, para enfermeiras; Aulas Inaugurais em 

São Paulo: Escola de Auxiliar de Enfermagem “Bráulio Gomes”; no Colégio Rainha 

da Paz; para Professores; no Curso Intensivo de auxiliares de enfermagem da 

Escola Paulista de Medicina. 

 Deixei de fora dos destaques dos Relatórios Pastorais, as mais de duas ou 

três centenas de Formaturas às quais Borges participou durante toda a sua vida, das 

quais cito uma pequena amostra extraída de apenas dois de seus Relatórios 

Pastorais, mas creio serem suficientes para revelar que ele jamais se acomodou ou 
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optou por ficar dentro da comodidade e segurança do campo educacional de sua 

denominação religiosa, entendendo como poucos que seu papel como pastor e 

educador extrapolavam as fronteiras da mediocridade tacanha das divisões e 

subdivisões religiosas e denominacionais: Relatório de 1962 - Colégio Estadual Prof. 

Macedo Soares; Faculdade de Direito Universidade de São Paulo (USP); 

Conservatório Musical Villa Lobos; Biblioteconomia da Escola de Sociologia e 

Política; Escola de Reabilitação Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (USP); Relatório de 1966 - Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie; 

Seminário de Campinas (IPB); Mackenzie em conjunto com o Colégio Brasil-Europa 

e Ateneu Brasil; Escola Auxiliar de Enfermagem “Bráulio Gomes”; Formatura das 

alunas do Serviço (Social (Igreja de São Domingos); Formatura da Escola de 

Comércio (Itapetininga); aniversário do Colégio 2 de Julho (Salvador).130 

 Apenas uma leitura superficial destas informações é suficiente para termos 

uma noção da importância que o Rev. Borges deu à questão educacional e o quanto 

ele participou ativamente durante toda sua vida na busca incansável de que a 

Educação no Brasil pudesse ser aperfeiçoada e pudesse cumprir seu papel sublime 

de educar, aperfeiçoar e desenvolver as gerações futuras, tanto no que se referia ao 

caráter e cidadania, quanto à capacitação técnica e acadêmica. Nunca se 

contentando com o que já se tinha alcançado, mas sempre inquietamente buscando 

o aperfeiçoamento e a evolução do sistema de ensino e da educação brasileira. 

 Em seu excelente trabalho acadêmico sobre Borges, varias vezes referido 

nesta pesquisa, Castro (2011) destaca muitas outras informações peculiares dele e 

sua atuação na área da Educação, das quais extraio apenas algumas, para 

complementar este tópico. 

 Creio serem relevantes as informações de Ferreira que destaca algumas das 

ações de Borges quando no Conselho Estadual de Educação, quando lutou para 

restringir o que entendia serem distorções da Lei de Diretrizes e Bases (1961);131 

                                                           
130 Por extrapolar o recorte histórico desta pesquisa ficam de fora os Relatórios posteriores a 1970 onde 
este tipo de atividade de Borges se acentua grandemente. Por exemplo, em seu Relatório de 1973 
consta uma nota: “Em agosto deste ano foi eleito Presidente do Conselho Estadual de São Paulo”. 
131 Houve um movimento nacional em favor do ensino público, o qual Borges sempre foi um ardoroso 
defensor, incluindo as mais diversas entidades da área educacional e dos movimentos sociais em 
geral e nomes de grande expressão no mundo acadêmico Mário Schemberg, José Leite Lopes, o 
sociólogo Florestan Fernandes, Prof. Fernando de Azevedo, jornais, universidades, igrejas 
evangélicas entre as mais atuantes a Presbiteriana e a Metodista com mobilização de seus membros. 
O repúdio partiu de todos os meios responsáveis para exigir a rejeição do projeto de lei. Para se ter 
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tomou parte ativa na “Campanha do Saneamento Moral” proposto pelo governo do 

Estado de São Paulo; esteve na “Sub-Comissão Nacional de Refugiados” e na 

organização do “V Congresso Brasileiro de Biblioteconomia” (CASTRO, 2011, p. 104). 

 O reconhecimento da atuação intensa e ininterrupta do Rev. Borges durante 

toda sua vida foi amplamente reconhecida, não apenas dentro de sua denominação, 

como mencionado anteriormente, mas também em outras instâncias da sociedade 

paulista e brasileira. Castro destaca o momento em que Borges foi homenageado 

com o troféu Mackenzie em um reconhecimento da grande contribuição dele na 

história educacional da Universidade e nas esferas Municipal, Estadual e Federal e 

ainda transcreve com propriedade uma matéria produzida pelo jornal “Tributo do 

Povo” da cidade de Araras (SP) onde o articulista destaca a aula inaugural de 

Borges no “I. E. Dr. Cesário Coimbra” (1° de março de 1975), com os adjetivos mais 

eloquentes. (CASTRO, 2011, p. 104-105). Mas optei por transcrever a homenagem 

que lhe foi prestada pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, quando 

completava seu 80° aniversário, quando o Conselheiro Prof. Renato Di Dio 

pronunciou tomado de emoção um discurso onde destaca a atuação de Borges 

naquele Conselho e da impressão que deixou nos anos ali vividos: 
Sei que sua Excelência não se melindrará – antes, se sentirá 

mais uma vez realizado – se lhe disser que, onde quer que 

tenha atuado, no magistério secundário ou superior, no 

Conselho Federal ou Estadual de Educação, nas Câmaras ou 

na Presidência do Conselho Superior da Universidade 

Mackenzie, sua vocação constante e manifesta de pastor de 

almas prevaleceu sempre sobre as funções de professor, de 

estudioso, de administrador. Foi sempre um educador, mas 

especialmente um educador de almas. (CASTRO, 2011, p. 105) 

 A grande homenagem que recebeu e que permanece ainda hoje vem do 

governo do Estado de São Paulo, que nomeia no bairro do Jardim Limoeiro na 

região Leste da cidade de São Paulo, uma escola com seu nome: “Escola Estadual 

Rev. José Borges dos Santos Júnior” e para completar estende a homenagem à sua 

esposa, Ana Luísa Florence Borges, que também nomeia uma Escola Estadual. 

 Estes reconhecimentos públicos de seu trabalho educacional, no final de sua 

vida, por parte das instituições públicas e particulares, vem coroar e também 

                                                                                                                                                                                     
uma dimensão da importância deste movimento é necessário ler o artigo de Alexandre Tavares do 
Nascimento Lira (2009). 
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consolar o coração do “Velho Mestre”, uma vez que a sua instituição mais amada e 

a qual dedicou praticamente os seus melhores e mais produtivos anos, optou por 

coloca-lo na obscuridade e alija-lo dos annaes  eclesiástico da denominação, 

negando-lhe a honra e reconhecimento devido, mediante a mesquinhez e 

personalismo de suas lideranças. 

 

4.8 – O Radialista Evangélico 
 Assim como o Rev. Simonton e seus colegas pioneiros utilizaram os meios de 

comunicação disponíveis de sua época para comunicar a mensagem protestante 

evangélica, fazendo uso dos jornais, revistas e outros impressos, nos primórdios do 

presbiterianismo brasileiro,132 o Rev. Borges foi um dos pioneiros na utilização do 

rádio133 como instrumento de divulgação desta mesma mensagem. 

 A partir de 1954 até 1980, praticamente em seus últimos anos de vida, ele 

manteve atividades radiofônicas com diversos programas em algumas das mais 

importantes rádios de São Paulo, e que eram retransmitidos para inúmeras outras 

rádios alcançando as mais remotas cidades e vilarejos do território brasileiro, como 

será demonstrado através de seus Relatórios Pastorais. O próprio Rev. Olivetti 

(2000, p. 66) oferece seu testemunho pessoal sobre o alcance e impacto destas 

mensagens radiofônicas do Rev. Borges: 
O autor deste livro teve ocasião de ouvir várias vezes o 

programa da noite em Ponta d’Areia, distrito de Caravelas, 

Bahia, Congregação pertencente a Nanuque, MG, onde 

residia, sendo ele então licenciado ao ministério. Ele não 

possuía aparelho de rádio naquele tempo. Era uma sensação 

                                                           
132 “No Brasil, junto com os missionários americanos chegaram os jornais. Uma das primeiras 
providências do missionário presbiteriano Ashbel G. Simonton foi fundar, em 1865, o jornal semanal 
Imprensa Evangélica, e os metodistas, no final do século, o Cathólico Metodista, que depois muda de 
nome para O Expositor Cristão. A distribuição de livros entre os protestantes foi tão intensa que, no 
final do século XIX, já circulavam no Brasil jornais dos presbiterianos, batistas, metodistas e de outros 
grupos religiosos”. (CAMPOS, REVISTA USP, 2004). A própria Reforma Protestante do século XVI é 
devedora à invenção da imprensa, que foi o instrumento para divulgação de suas ideias e propostas 
reformistas. 
133 Bellotti destaca: “Introduzido no Brasil em 1922, o rádio foi o primeiro veículo de massas a 
predominar em nosso país no século XX, fazendo parte do cotidiano doméstico. Na década de 1950, 
o rádio era o grande meio de informação e entretenimento brasileiro, período áureo dos cantores do 
rádio, as primeiras grandes celebridades brasileiras de massas, [...]”. E a mesma autora registra o 
que pode ser o primeiro programa de rádio evangélico no Brasil: “No Brasil, registros do jornal 
presbiteriano O Puritano apontam para o que pode ter sido a primeira iniciativa evangélica no rádio, 
datada de 15 de maio de 1938, quando ocorreu a primeira irradiação do programa “A voz evangélica 
do Brasil”, transmitido das 22h00 às 22h30, aos domingos, pela Rádio Transmissora Brasileira, PRE 
2 Rio de Janeiro”. (2010, p. 287) 
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muito agradável ouvir tão longe da Unida [Helvétia] o 

pregador que não muito tempo antes eu ouvira “ao vivo” em 

S. Paulo e noutras localidades.  

Mas seu interesse e posterior entusiasmo e permanente envolvimento com 

este importante meio de comunicação de massa, que na época referida era o que se 

tinha de mais importante a nível nacional, inicia-se com a chegada ao Brasil do 

Centro Áudio Visual Evangélico (CAVE)134 em meados de 1951,135 através dos 

esforços de um missionário presbiteriano norte americano, o reverendo Robert 

Leonard McIntire,136 e um jovem pastor brasileiro recém-formado, o reverendo Celso 

Wolf, então responsável pela parte de mídias visuais, e por atuarem nesta área 

ganharam a alcunha carinhosa de "Rev. Áudio" e "Rev. Visual.137 Os objetivos, 

definidos em seus estatutos, eram: “produzir material audiovisual para a obra de 

evangelização e educação religiosa das igrejas evangélicas; promover a distribuição 

desse material e exercer as funções de publicidade para as organizações 

evangélicas” (REVISTA MOSAICO, n° 47, 2010). 

O Rev. Borges não perde tempo e tomando conhecimento de que o CAVE 

procura um lugar para iniciar suas atividades oferece imediatamente uma sala na 

Alameda Jaú, onde estava iniciando as atividades do que veria a ser a IPJO, para 

que eles montassem seu estúdio de gravações de rádio e o escritório e em seu 

relatório de 1951 constam duas reuniões relacionadas ao “Áudio Visual.” 138  

                                                           
134 Segundo Bellotti (2009) o CAVE teve sua manutenção financeira bancada pelo Radio Audiovisual 
Education and Mass Communication Commission Overseas (RAVEMCCO) este por sua vez era um 
projeto da National Council of Churches in Christ of USA (NCCCUSA) que naquela época pós-guerra, 
estava financiando projetos audiovisuais em diversos países. Sendo assim “CAVEs” foram abertos no 
Japão, Índia, Paquistão, Líbano, México, Coréia do Sul entre outros. (2003, p. 294) 
135 Vários objetos do CAVE já podem ser vistos em exposição no museu histórico do Centro de 
Memória [Metodista]: saudosas máquinas de escrever, jurássico mimeógrafo, máquinas fotográficas 
mecânicas, projetores de slides, filmadoras.... essas peças lembram que o CAVE, nascido em 1951, 
atuou por 20 anos na produção de material audiovisual para igrejas evangélicas do país com uma 
infraestrutura completa. Teve laboratório fotográfico, estúdios de rádio e TV e até mesmo seu próprio 
parque gráfico. (REVISTA MOSAICO, número 47, 2010) 
136 Não confundir este McIntire com Carl Mclntire. o fundamentalista norte americano que fundara o 
Conselho Internacional de Igrejas Cristãs (CIIC). 
137 Conforme registrado na revista: “Reporto of the General Secretary of the CAVE, February 28, 
1961, p. 1”(Apud BELLOTTI, 2009, p. 295). 
138 A Confederação Evangélica do Brasil (CEB), da qual Borges fazia parte, apoiaram o CAVE desde 
o inicio, inclusive participando do primeiro programa por eles produzido denominado de “A Voz 
Evangélica”, custeada pelas igrejas filiadas. Em 1956 ela se transfere para sede própria na cidade de 
Campinas, onde permanece até o encerramento de suas atividades na década de 1970. A causa 
deste encerramento esta relacionada conforme Campos a uma série de fatores: “Há denúncias de 
que naquele período se chegaram a usar recursos humanos e materiais do Cave para gravar 
propagandas encomendadas pelo regime militar. Com a crescente combinação de má administração 
com interferências da política secular e eclesiástica das igrejas membros e a diminuição de recursos 
financeiros norte-americanos, o projeto encerrou as suas atividades.” (REVISTA USP, 2004). 
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O CAVE é originalmente um trabalho presbiteriano, mas a IPB, apesar de 

tomar conhecimento das suas atividades desde 1952 (DIGESTO, CE-52B-012), e 

mesmo reconhecendo em diversas ocasiões a importância das atividades por ela 

desenvolvida nos setores da educação cristã e principalmente na evangelização 

(DIGESTO, SC-54-102; CE-53-018; SC-54-102) com sua morosidade costumeira em 

tomar decisões, gerando inclusive um dissentimento do Rev. Amantino Adorno 

Vassão na reunião da Comissão Executiva de 1955: "Discordo da resolução de adiar 

a decisão de a IPB colaborar no CAVE por entender que já é tempo de tomar essa 

decisão face às informações do Secretário de Rádio - Evangelização bem como 

diante da resolução 102 do plenário do SC em Recife" (DIGESTO, CE-55-059); vai 

assumir efetivamente sua participação oficial no CAVE somente em 1957, pela 

iniciativa direta do Rev. Borges, então Presidente do SC: “Quanto à parte do 

relatório do Presidente do SC comunicando haver efetivado a filiação da IPB ao 

Centro Áudio (Visual Evangélico CAVE), a CE-SC/IPB resolve homologar, [...]”, não 

sem uma ressalva quanto a iniciativa do seu presidente: “[...] registrando que o 

estudo da matéria deveria ter subido a esta CE-SC/IPB, determinando ao nosso 

representante que promova a reforma dos estatutos nos pontos assinalados pelo 

Rev. Dr. Benjamin Moraes”. (DIGESTO, CE-57-036 – Itálico meu). Nesta mesma 

reunião da CE o Rev. Borges é eleito representante da IPB junto ao CAVE 

(DIGESTO, CE-57-039 – Itálico meu). 

Diante do envolvimento pessoal de Borges com esta questão e na 

comprovação incontestável da importância e resultados obtidos pela utilização dos 

meios de comunicação audiovisuais nas mais diversas atividades da igreja e seus 

campos missionários, a IPB resolve criar uma Secretaria de Comunicação: “Quanto 

ao relatório da CE-SC/IPB, na parte que trata do plano referente à rádio - 

evangelismo, o SC resolve criar uma secretaria de radiodifusão e comunicar o fato à 

Missão do Norte do Brasil pedindo-lhe que permita ao Secretário usar os serviços do 

seu técnico de rádio, Sr. Bill Brandt da comunicação” (DIGESTO, SC-54-101- Itálico meu). 

Em relação às comemorações do Centenário da IPB, da qual Borges era o 

Presidente da Comissão Presbiteriana Unida do Centenário, há uma recomendação 
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explicita para que se utilizem todos os meios possíveis de divulgação dos eventos 

programados, inclusive o rádio: 

[...] 4) recomendar às Igrejas e aos pastores, em todo o 

território nacional, que veiculem todas as informações 

relacionadas com a celebração do centenário do 

presbiterianismo brasileiro; que intensifiquem as reuniões de 

oração afim de que as igrejas ofereçam ambiente propício à 

obra de avivamento e expansão do Reino de Cristo em nossa 

Pátria; que acentuem o trabalho de evangelização, devendo 

ser empregados o púlpito, a imprensa e o rádio, sempre que 

as circunstâncias o permitirem; [...]” (DIGESTO, SC-54-047 – 

Itálico meu).     

E ele mesmo dá o exemplo e no seu Relatório Pastoral de 1954 registra: 

“Como contribuição da Igreja Unida [IPUSP] para as comemorações do IV 

Centenário da cidade de São Paulo, iniciei e mantive durante o ano um trabalho de 

evangelização pelo rádio, com um programa diário de cinco minutos e um programa 

dominical de quinze minutos. Mantive, a partir de agosto, um programa de 

meditações diárias pela Rádio 9 de Julho.” [Itálico meu]139   

Apesar da aparente brevidade do tempo,140 na Rádio Tupí o primeiro de 

apenas cinco minutos (Meditações Matinais – 317 programas) e o segundo, 

dominical de apenas dez minutos (Meditações Dominicais – 46 programas), e na 

Rádio 9 de Julho (Meditações noturnas – [132] e Meditações Matinais – [54]) suas 

mensagens alcançavam grande audiência e um público amplo e diversificado. 

Em 1956 ele amplia sua participação no rádio em mais dois programas: 

“Pelos Caminhos da Vida” na Rádio Difusora de São Paulo e para a “Voz do 

Santuário”141 que também eram retransmitidos por outras rádios: Alfenas (Minas); 

Joaçaba (Santa Catarina); Goiânia (Goiás); Recife (Pernambuco); todos eram 
                                                           
139 Em seu Relatório anterior (1953) ele menciona: “Mantive, durante algum tempo, um trabalho de 
evangelização pelo rádio” e depois especifica: “Pregações pelo rádio: São Paulo (20)”. A partir desta 
experiência Borges só deixara o rádio em 1980, quando produz seus últimos programas matutinos. 
140 Este formato não foi por simples questão econômica, visto que os programas eram muito caros, ou 
por uma questão aleatória, mas por uma questão de estratégia do CAVE: “Segundo Garrido Aldama, 
um dos fundadores de “A Voz dos Andes” e colaborador do CAVE na década de 1950, cindo minutos 
diários fariam mais diferença do que meia hora semanal: [...]” (BELLOTTI, 2010, p. 297). 
141 Em Recife, na Rádio Clube de Pernambuco, o reverendo João Campos de Oliveira da Igreja 
Presbiteriana do Brasil iniciou, em 1956, o programa "Voz do Santuário", que posteriormente veio a 
se chamar "Meditação do Santuário". O programa foi um dos mais longevos do meio evangélico 
tradicional. Permaneceu no ar por 41 anos. Seu encerramento se deve ao fato de seu locutor com 
idade de quase 80 anos estar com problemas de saúde. Seu falecimento ocorreu em 2004 aos 84 
anos25. (FARJADO, 2011, p. 78) 
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programas diários. (Relatório Pastoral). Em 1957 o programa a “Voz do Santuário” 

alcança mais uma cidade – Nepomuceno e um novo programa “Suave Convite”  é 

transmitido para as cidades de Joaçaba, Cuiabá, Florianópolis e Lavras. Em 1958 

ele participa dos seguintes programas: Meditações Matinais, A Hora Presbiteriana 

(retransmitida em 15 estações)142, Voz do Santuário (04 estações), Suave Convite 

(04 estações). Os demais Relatórios continuam demonstrando o mesmo empenho e 

disposição de comunicar a mensagem evangélica através deste importante meio de 

comunicação de massa. 

Seus programas eram interativos, pois através de cartas recebidas e com 

base nas dúvidas ou perguntas de seus ouvintes, que em muitas ocasiões eram 

citados nominalmente [Anexo n°12], ele elaborava suas mensagens, com um 

conteúdo bíblico coerente e profundo, mas também permeado por seu vasto 

conhecimento cultural, que lhe permitia oferecer não apenas uma reflexão para um 

segmento específico evangélico protestante, mas também proporcionava a todos os 

demais ouvintes, dos mais simples aos mais intelectualizados, a oportunidade de 

uma mensagem de boa qualidade. 

 Sendo ele uma pessoa sempre contemporânea aproveitava todos os 

acontecimentos mediáticos para deles comunicar sua mensagem cristão-evangélica, 

de maneira que seus ouvintes não eram alienados do cotidiano, mas ao contrário, 

podia fazer tranquilamente o link da mensagem ouvida com a sua própria realidade 

cotidiana. 

 Os contratos destes programas radiofônicos eram renovados anualmente, e 

não eram baratos, sendo também seu custo reajustado a cada novo contrato, mas 

tanto a IPUSP quanto posteriormente a IPJO os mantiveram no ar durante os muitos 

anos de atividade do Rev. Borges como pastor delas, como consta, por exemplo, na 

Ata do Conselho da IPJO (Ata n° 38 [1963], valor de Cr$100.000,00 [cruzeiros]).143 

 Sua dedicação e capacidade de comunicação chamaram atenção dos 

americanos e em 1956 ele foi convidado para participar na Consulta Missionária de 

                                                           
142 Este programa foi criado pela Comissão do Centenário da Igreja que seria comemorado em 1959. 
Passou a funcionar a Secretaria de Rádio-evangelização da Igreja. [...] A união da Igreja com o rádio 
vingou e no ano do centenário o programa estava sendo transmitido por 38 emissoras em 15 estados 
e no Distrito Federal. Após o centenário. Enos Ribeiro de Barros (1959:109) registrou que o programa 
chegou a ser irradiado por 47 emissoras em 17 estados e o Distrito Federal. (FAJARDO, 2011, p. 77) 
143 Desde antes, mas principalmente no período do IPSE o programa de Borges, na rádio 
Bandeirantes, foi mantido por Amador Aguiar, através do patrocínio do Banco Brasileiro de Descontos 
(Bradesco). 



164 
 

 
 

Lake Mohonk para compartilhar suas experiências no “Radio Evangelismo no Brasil” 

e também foi convidado para participar de alguns programas de rádio da região, 

incluindo um programa na televisão americana. 

 Quero inserir aqui dois acontecimentos interessantes relacionados à atuação 

de Borges no rádio. O primeiro é que a Rádio Bandeirantes certa vez tentou tirar o 

programa de sua grade, mas a rápida intervenção de Amador Aguiar, que ordenou a 

suspensão imediata de toda a publicidade do grupo Bradesco na Rede 

Bandeirantes, fez com que a emissora suspendesse a decisão tomada, de maneira 

que o “programa do rev. Borges”, como era conhecido, continuou a ser transmitido 

às 6h55, antes dos noticiários matinais daquela emissora, até o envelhecimento e 

morte de seu apresentador e de seu protetor (CAMPOS, 2004)144; o segundo 

destaque é que em 1974 quando esteve impossibilitado de gravar, por estar com 

hepatite, ditou as mensagens e enviou ao radialista José Paulo de Andrade, que 

transmitia todas as manhãs pela Rádio Bandeirantes.(Relatório Pastoral). 

 Muito ainda poderia ser colocado aqui a respeito deste amplo ministério 

radiofônico desenvolvido por Borges ao longo de mais de duas décadas, mas o 

espaço desta pesquisa é limitado.145 Mas creio que as palavras transcritas por 

Castro, de uma homenagem feita a Borges, oito meses após o encerramento de seu 

último programa (novembro de 1980), revelam um pouco do impacto que seus 

programas tiveram na vida de seus ouvintes: 
[...] No meio de todos esses astros, temos um ser tão 

luminoso que há dezenas de anos vem orientando o caminho 

a milhares de pessoas que as vezes se perdem, devido talvez 

à incompreensão humana, que quase sempre tem suas 

falhas hereditárias. Este iluminado Comunicador, que todas 

as manhãs enchiam-nos de esperanças para começarmos o 

nosso trabalho, já não pode nos oferecer essas mensagens, 

ao iniciarmos o nosso dia de trabalho. A este ser humano que 

                                                           
144 Fajardo menciona uma informação da Revista Ultimato (ano XIV,n 139. jul/ago 1981, p. 21). Que 
após 28 anos no ar, o programa "Meditação Matinal" encerra em fevereiro de 1981, tendo seu 
apresentador então 83 anos. (2011, p. 71). Entretanto, em seu relatório referente a 1981 não consta 
estes programas, somente no Relatório anterior, 1980, consta a gravação de 84 programas, mas que 
somente 38 foram ao ar.  
145 Ainda que esteja fora do recorte histórico proposto, creio ser importante registrar que o Rev. 
Borges foi um dos primeiros lideres protestante (evangélicos) a ser convidado a participar de 
Entrevistas e outras atividades em canais de televisão brasileira o Relatório de 1971 registra 
entrevistas para Canal 13 (Bandeirantes) e Canal 5 (Globo); em 1972 o IPSE juntamente com outras 
confissões religiosas promoveram o Dia de Oração e o Dia de Ação de Graças, com transmissões 
simultâneas de rádios e canais de televisão para todo o território brasileiro. 
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é o REVERENDO BORGES, as humildes, mas sinceras 

homenagens dos Artistas, do Povo e das Autoridades de 

Embu. (2011, p. 101) 

 
4.9 – Atividades Ecumênicas  

O Rev. Borges ficou marcado em sua denominação presbiteriana pela pecha 

de dois “pecados mortais” da cristandade evangélica – o ecumenismo e a questão 

sexual. Se do primeiro “pecado mortal” há abundantes provas e testemunhos 

explícitos e incontestáveis, do qual citamos e continuaremos a citar alguns 

exemplos, do segundo existem apenas insinuações veladas, na maioria das vezes 

por parte daqueles que tinham ressentimentos ou desaprovavam seu 

comportamento eclesiástico, de maneira que não encontrei qualquer registro 

comprobatório de alguma ação penal ou mesmo algum tipo de exortação 

eclesiástica que pudesse fundamentar esta balda que lhe foi colocada, como 

abordado anteriormente neste trabalho. 

 Muito do que poderia falar aqui já foi abordado no transcorrer desta pesquisa. 

O Rev. Borges desde seus primeiros preparos acadêmicos e a influência que sofreu 

de seus mentores, aliando à sua capacidade mental e carismática, o prepararam e 

posso até dizer que o predispôs para não ficar restrito aos contornos rígidos de uma 

eclesiologia engessada por uma ortodoxia radical e imutável. 

 Desde seus primeiros passos no exercício pastoral até seus últimos dias de 

vida Borges se manteve coerente com sua concepção de um cristianismo aberto e 

de uma igreja capaz de dialogar sem qualquer receio com as demais concepções 

religiosas cristãs ou até mesmo com outras expressões religiosas. 

 Nestes dias em que os radicais se manifestam em todas as esferas religiosas, 

o dialogo franco e aberto, despojado de qualquer preconceito, como praticado por 

Borges, é o único caminho para o desarmamento ideológico que se manifesta na 

maioria das vezes ocultamente.  

 Mas em seus posicionamentos Borges sempre teve muito claro qual era o 

papel da igreja e particularmente da IPB conforme suas palavras abaixo, na 

conclusão de seu Relatório à Comissão executiva sobre o Conselho Mundial de 



166 
 

 
 

Igrejas, da qual ele havia participado da 3ª Assembleia Geral realiada em Nova Delhi 

(1961), como observador:146  
Compareci à reunião do Conselho Mundial de Igrejas, em Nova 

Delhi, como observador da Igreja Presbiteriana do Brasil e 

representante da Confederação Evangélica do Brasil no 

Conselho Internacional de Missões, do qual, aliás, eu já tinha a 

honra de ser membro e que foi integrado no Conselho Mundial.  

É meu dever informar a IPB sobre o que ali presenciei, opinar, 

sob minha responsabilidade exclusiva, tanto sobre o 

Conselho Mundial de Igrejas, como sobre a conveniência da 

posição da IPB em referência ao Conselho Mundial [...]. 

[...] A IPB deve ter suficiência da solidez de suas convicções, 

da verdade das suas doutrinas, da importância da sua missão 

para fazer-se presente onde quer que se reúnam igrejas de 

outras convicções associadas para estudos comuns e, 

principalmente, para realizar tarefas enormes e urgentes que 

o mundo perdido esta exigindo. A Igreja é sal da terra. A 

Igreja corre perigo não é quando entra em contato, e sim 

quando, a pretexto de manter a sua pureza, se isola 

farisaicamente. 

É notável que igrejas rigidamente conservadoras como, 

louvado seja Deus, continua sendo a Igreja Presbiteriana do 

Brasil entram, sem qualquer receio, no Conselho Mundial de 

Igrejas conscientes tanto da sua capacidade de dar 

testemunho das suas convicções, como do dever que sobre 

elas pesa de cumprir essa tarefa. 

Sou da opinião que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem 

características próprias que lhe deu o Senhor da Igreja, deve 

manter essas notas distintivas, mas não pode deixar de estar 

presente em movimentos de âmbito religioso internacional 

como é o Conselho Mundial de Igrejas. (PAIXÃO JUNIOR, 

2000, Anexo A – Itálico meu). 

 As palavras destacadas sempre foram o norte a guiar o Rev. Borges em todas 

as suas ações e posicionamentos ecumênicos, antes ou depois de sua participação 

nesta Assembleia do CMI.  Este seu posicionamento o levou a se colocar em 
                                                           
146 Em um artigo anterior escrito para a Revista Teológica do Seminário de Campinas, ele manifesta 
claramente seu posicionamento sobre a importância do ecumenismo cristão bem como suas críticas e 
concluiu o artigo: “Mas, em matéria de aproximação, cooperação e de união há uma coisa 
indispensável. Aquilo que Jesus Cristo fez e exemplificou: sacrificou-se para reunir os filhos de Deus 
que andavam dispersos. Sem esse espírito de sacrifico é melhor não falar em união de igrejas”. 
(BORGES, 1959, p. 41-46) 
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desacordo mesmo com aqueles que o admiravam ou companheiros com os quais 

tinha imensa admiração e afinidades, como vistas aqui nesta dissertação.  

Evidentemente que seus posicionamentos ecumênicos sempre estiveram 

sujeitos a ser mal compreendido, bem como rejeitado mais contundentemente pelos 

conservadores e ortodoxos dentro da IPB, o que se pode perceber na opinião 

pessoal expressada por Olivetti, que o classifica de “incoerente” e de estar 

encantado como um juvenil, com as ideias esposadas pelo CMI: 
O autor desse livro ouviu diversas vezes pronunciamentos do 

Rev. Borges, nos quais defendia a posição da IPB. 

Entretanto, este mesmo autor, quando participava de uma 

reunião de lideranças evangélicas da America Latina em “La 

Granja”, propriedade da Igreja Presbiteriana do Chile, no 

principio da década de 60, ficou boquiaberto face ás 

declarações pró-ecumênicas feitas pelo Rev. Borges. Bastou 

uma participação dele, como observador, numa reunião do 

Concílio de Igrejas (em Nova Delhi), para se tornar seu 

propagandista! Lembro-me que exclamei: “Que incoerência!” 

A isso respondeu um colega brasileiro que estava ao meu 

lado: “o rev. Borges é incoerente”, salientando o verbo, pelo 

que o grifei. (2000, p. 69 – grifo do autor e Itálico meu). 

 Ainda na mesma obra Olivetti faz uma inferência com base em entrevista feita 

com o Dr. Luis Phillippe Florence Borges, filho do Rev. Borges, onde o entrevistado 

entende que o pai foi “ingênuo” na questão ecumênica: 
[...] Revela ter consciência de críticas feitas ao pai. Mas ele, o 

filho, pessoalmente, não faz crítica ao pai – exceto na 

questão do ecumenismo. Eis alguns extratos de sua 

entrevista (da qual suprimo algumas expressões mais fortes): 

“Há uma coisa... Devo passar ao largo disso, mas ele (o Rev. 

Borges) tinha ideias ecumênicas. ... Ele era ecumenista. Mas 

não abria mão da teologia dele. Aqui o Dr. Luis Phillippe dá a 

entender que o pai foi ingênuo, não percebendo o que, na 

opinião do filho, é a Igreja C. Romana. [...] (2000, p. 89 – 

negrito do autor e Itálico meu) 

Sendo coerente com esta pesquisa, devo contestar tanto a primeira quanto a 

segunda opinião colocada por Olivetti e endossada ao menos em parte por Castro 

(2011, p. 90).  
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 Diante das informações aqui apresentadas e na somatória do que esta 

pesquisa revela sobre o Rev. Borges torna-se difícil compartilhar das impressões 

manifestadas por Olivetti que mais uma vez não identifica um dos citados, no caso da 

primeira citação, de que bastou uma única experiência no CMI para que Borges desse 

uma guinada em seus posicionamentos ecumênicos ou de que, somente no final de 

sua vida ele avançou nesta direção, como se posicionam os mais condescendentes. E 

ainda, o Rev. Borges pode ser muitas coisas, mas classifica-lo de ingênuo, no caso da 

segunda citação, é desabonar toda sua trajetória histórica eclesiástica.   

No transcorrer desta pesquisa, fica evidenciado que esta perspectiva mais 

aberta de um ecumenismo propositivo sempre norteou as ações pastorais e 

eclesiásticas dele e que foi se ampliando paulatinamente com o passar dos anos e 

com suas participações nos movimentos internacionais seus posicionamentos 

apenas amadureceram e se harmonizaram com o todo da sua vida religiosa. 

 Borges nunca teve qualquer receio de manifestar e participar de eventos 

ecumênicos quer fossem no Brasil, quer fossem no exterior, pois sempre manteve suas 

convicções teológicas e em momento algum durante esta pesquisa se achou mudanças 

significativas no cerne de sua fé e de seus pressupostos teológicos, como afirma seu 

filho na entrevista a Olivetti, citada acima, sendo o contrário, quando foi necessário se 

posicionar de forma mais contunde, como no caso da Mocidade e até mesmo do 

próprio Shaull ou Israel Gueiros, não se acovardou mediante uma “equidistância” e nem 

se escondeu nas sombras do silêncio pernicioso ou se curvou diante do carinho e da 

amizade de seus amigos e admiradores, para manter sua popularidade.  

 Como pastor e como cristão, permaneceu dentro de suas convicções bíblicas, 

mediante toda a influência recebida em sua formação teológica de seus mentores e 

mestres, e galgado na experiência vivencial de mais de 50 anos de ministério 

pastoral, Borges manteve-se firme e coerente com suas propostas e ações 

ecumênicas, demonstrando ser possível conviver e cooperar com aqueles que 

possuem posicionamentos religiosos diferentes, sem abrir mãos de seus 

pressupostos fundamentais de fé, interpretação e pregação da verdade evangélica. 

 Ainda que tenha sido alijado dos anais eclesiásticos e históricos de sua 

denominação, ao qual doou seus melhores anos, e de ser relegado ao ostracismo 

em seus últimos anos, Borges manteve-se coerente com seus posicionamentos 

ecumênicos até o fim, como vemos neste último item do capítulo numa 

demonstração de que firmeza e serenidade podem caminhar juntas. 
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 O que alguns classificam de incoerência, o fato de Borges sempre manter um 

foco evangelístico, mesmo em relação aos católicos e outras expressões religiosas, 

eu vejo como um traço deste posicionamento dele, pois até onde minha pesquisa 

me conduziu seu propósito ecumênico sempre foi o de testemunhar de suas 

convicções teológicas e evangélicas, e disso jamais abriu mão. 

 Em seus Relatórios Pastorais e nas atas dos Conselhos pelos quais passou e 

nos registros conciliares podemos encontrar o lastro de suas ideias e pressupostos 

ecumênicos, como esta pesquisa revela. 

 Em 1948 ele registra ter participado da conferência na Confederação da 

Mocidade Espírita de São Paulo; em 1950 prega na Concentração dos Adventistas 

no estádio do Pacaembu; em 1952 e 1955 novas Palestras à Federação de 

Mocidade Espírita; em 1967 ele profere Palestras sobre Ecumenismo em Londrina, 

Assis e João da Boa vista; em 1968 ele participa de Cerimônias Ecumênicas: 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na Basílica do Carmo; 

Arquitetura da Universidade Mackenzie na Igreja de São Domingos; Ciências 

Econômicas Mackenzie no Teatro Municipal; Engenharia Industrial da Universidade 

Católica na Igreja de São Domingos; Conferência em Casa Branca para o 

Presbitério de São João sobre Ecumenismo; e pela primeira vez registra 

casamentos ecumênicos (04) em Igrejas Católicas; em 1969 prega na Igreja Católica 

de Santa Efigênia; Palestra no Instituto Teológico Pio XI para freiras; no Palácio 

Episcopal para reunião de padres e pastores para estudo da comemoração conjunta 

de Natal. 

 A partir do momento em que sofre a jubilação compulsória ao completar 70 

anos de idade (1969) e assim ver seus laços eclesiásticos com a IPB afrouxados, 

Borges passa a atuar cada vez mais na esfera ecumênica, inclusive estabelecendo 

uma comunidade independente que recebeu o sugestivo nome de “Capela do 

Convívio Cristão”, que abordaremos para encerrar este capítulo. 

  

4.10 – O Instituto de Promoção e Serviço Ecumênico (IPSE) e/ou A Capela do 
Convívio Cristão 
 Pela segunda vez Borges terá a oportunidade de recomeçar seu ministério. 

Assim como ocorreu quando assumiu o pastorado da recém-formada Igreja 

Presbiteriana Jardim das Oliveiras, agora no momento de plena maturidade de vida 

e ministério ele vai iniciar sua última etapa da forma que possivelmente havia 
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acalentado por muito tempo. Agora completamente desvencilhado das amarras 

institucionais da IPB, após sua saída da IPJO, Borges sente-se motivado para 

estabelecer um espaço religioso onde possa exercer plenamente suas atividades 

pastorais dentro de sua concepção inclusivista  ecumênica.  

 Este novo espaço foi registrado como Instituto de Promoção e Serviço 

Ecumênico (IPSE),147 mas recebeu a alcunha carinhosa de “Capela do Convívio 

Cristão”,148 pois a proposta era abrigar todos aqueles que desejassem expressar sua 

fé, independentemente das questões denominacionais ou confessionais.  

É preciso esclarecer que apesar de toda esta ênfase ecumênica, comprovado 

ao longo desta pesquisa, e acentuado aqui na Capela do Convívio Cristão, Borges 

nunca ultrapassou suas próprias demarcações teológicas e até mesmo 

eclesiásticas. A estrutura, terminologia e dinâmica da Capela, é praticamente a 

mesma de qualquer outra igreja presbiteriana “não ecumênica”: pastor, presbíteros, 

diáconos, sociedade de mulheres, mocidade, culto, Escola Dominical, reunião de 

oração, Santa Ceia, e as liturgias dos cultos dominicais mantinham os mesmos 

elementos litúrgicos da IPJO (Anexo 13). O Conselho foi substituído por uma 

Diretoria, assim composta: Presidente – Rev. Borges; Administrador – Dr. Santo Luiz 

Lavitola (com ele desde os tempos da IPUSP e IPJO); Tesoureiro – Sr. Jovelino 

Affini; Secretário – Dr. João Borba de Araújo.  

Em seu primeiro Relatório como Presidente (Pastor) do IPSE (outubro de 

1969 a dezembro 1970 – Anexo 12), falando sobre os cultos ele se expressa assim: 

“O culto tem se caracterizado pelo tom, de animação e alegria e, mais em particular, 

pelo cântico dos hinos”. E continua: “Pode-se afirmar, sem exagero, que se oferece 

às pessoas que comparecem, um serviço religioso atualizado e edificante”. 

Concluindo: “Há um esforço continuo para melhorar o serviço religioso da 

comunidade”. 

                                                           
147 Conforme seu primeiro Relatório (1969/70) Borges registra que todas as providenciam para o 
registro do IPSE foram finalizados em dezembro de 1970, pelo então Secretário Dr. João Borba de 
Araújo. 
148 Provavelmente por causa do formato da construção feita para ampliar o espaço reservado para os 
cultos, cuja frequência aumentava dominicalmente: “[...] Foi quando o Sr. Amador Aguiar mandou 
fazer a cobertura lateral que ficou tão bem, na forma de uma capela campestre, pitoresca e 
acolhedora, onde podem sentar-se cerca de oitenta pessoas.  O jardim interno foi feito e doado pelo 
nosso companheiro Dr. Samuel de Mello. Criou-se, assim, um modelo de capela rústica e de 
construção econômica, mas atualizada e atraente. Podemos agora reunir, sem muito aperto, cerca de 
180 pessoas.” (RELATÓRIO PRESIDENTE, 1969/70). 
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Em relação à frequência dos cultos ele registra: “O culto público realizou-se 

regularmente, aos domingos, às 11 horas, com uma frequência que oscilou entre 80 

a 170 pessoas”.149 E continua: “No último trimestre de 70 já o auditório havia 

crescido a ponto de ficar muita gente ao sol assistindo o culto”. E faz uma 

observação: “Não se tem feito anuncio dos cultos, mas o auditório tende a crescer”. 

Ainda neste primeiro relatório encontramos a dinâmica do IPSE neste primeiro ano 

de funcionamento, além dos cultos acima mencionados: 
 A Escola Dominical, com exceção da classe de adultos, 

funcionou precariamente. Realizou-se, com regularidade, 

embora com pequena frequência, ás terças-feiras, a reunião 

matinal de oração. Realizaram-se várias reuniões de moços 

para diálogos e estudos de assuntos e problemas de 

interesse da juventude. [...] Organizou-se, durante o ano, um 

grupo de senhoras, sob a direção da Sra. Nidelce Martins de 

Almeida, para confeccionar roupas para filhos de presos.  

Tudo que se relaciona à manutenção e funcionamento do IPSE eram 

resultados de doações espontâneas das pessoas que ali frequentavam: 
Expresso nosso reconhecimento ao Sr. Amador Aguiar e sua 

Exma. esposa [D. Lilí Aguiar] a quem agradecemos a cessão 

da propriedade para o serviço do Instituto e a construção do 

anexo ao salão de cultos. Outrossim, agradecemos a todos 

que fizeram doações [piano, cadeiras,mesa da ceia] ao 

Instituto facilitando o equipamento da sede, bem como às 

pessoas que regularmente e com pontualidade prestaram 

serviços especializados à comunidade”. (Relatório do 

Presidente, 1969/70 – Itálico meu). 

Ele conclui este seu primeiro Relatório descrevendo o espírito com que o 

IPSE foi estabelecido e suas expectativas: 
A experiência deste período em que tudo se fez 

discretamente, sem qualquer alarido ou espírito de 

propaganda, mostra a possibilidade e, com ela, o dever de 

fazer um trabalho pacífico e construtivo que será também 

pioneiro nas inovações que fizer e forem confirmadas pelos 

frutos produzidos. 

                                                           
149 Muitas igrejas presbiterianas com mais de vinte anos, nunca experimentaram uma frequência 
desta expressão, portanto, depreciar esta comunidade estabelecida por Borges como sendo formada 
por um grupo de “beatos” borgeanista é ignorar a realidade dos fatos.  
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E em seu segundo Relatório (1971) ele descreve o espírito que permeava ele 

e os demais que do IPSE participavam naquele momento: “Este Instituto é um 

festival de boa vontade, de contribuições espontâneas, de trabalho voluntário, de 

alegria e fé e do desejo de servir a Cristo infatigavelmente”. 

Em relação às suas atividades ecumênicas e docentes, elas vão se 

ampliando a partir deste momento, de forma exponencial e justaposta, pois a maioria 

de suas celebrações ecumênicas foi dentro do mundo acadêmico que viveu 

intensamente neste último período de sua vida. Em seus Relatórios consta um item 

– Cerimônias Ecumênicas – onde se registra estas atividades especificas. No 

primeiro Relatório (1969/70) temos: Formaturas (SP) Curso Intensivo de Auxiliar de 

enfermagem Braúlio Gomes; Curso de Auxiliar de Enfermagem da Escola Paulista; 

Faculdade de Filosofia da Universidade Mackenzie; Escola Paulista de Medicina. 

Comemorações de Natal: na Igreja São Luiz (promoção das Centrais Elétricas); no 

Tribunal de Contas do Estado de SP; Associação de Enfermeiras. Dia Mundial de 

Oração e Dia da Bíblia, na Câmara Municipal de SP. E um subitem – Cerimônia 

Ecumênica Cívica Religiosa: 4ª Zona Aérea (Abertura da Semana da Asa); 

Aniversário da Força Pública; 50° Aniversário da Sociedade Sorotimismo. No Rio de 

Janeiro participa da Abertura da Semana da Unidade. 

Desde seus tempos na IPUSP Borges havia introduzido o curso de 

preparação para noivos, que tinha como objetivo orientar os futuros casais. Ele 

continuou este trabalho, mesmo nos períodos mais intensos de suas atividades, 

inclusive aqui no IPSE. Provavelmente por causa disto, e também pelo fato de 

ministrar casamentos no rito ecumênico,150 inclusive em templos Católicos, bem 

como seus programas de rádio151 ele ficou muito conhecido e começou a ser 

convidado para ministrar a casais da Igreja Católica Romana, bem como em outras 

atividades relacionadas, como registradas em seus Relatórios: 1973 – Estudos 

Bíblicos para Encontro de Casais da Igreja Católica (04); em 1974 – nas Igrejas: São 

Luiz, da Santíssima Trindade – Penha; Santo Agostinho, Rainha da Paz – Vila 

                                                           
150 Nesta última etapa de seu ministério os casamentos ecumênicos às vezes eram em maior numero 
do que os casamentos em ritos presbiterianos e/ou evangélicos: 1969/70 (rito ecumênico 9; rito 
presbiteriano 6); 1971 (rito ecumênico 11; rito presbiteriano 13). A partir de 1972 ele já não fazia mais 
distinção entre um ou outro rito, colocando apenas nos relatórios – casamentos. 
151 Seus programas em diversas emissoras de rádio, e por último na rádio Bandeirantes, o tornaram 
conhecido, admirado e respeitado por todas as pessoas, independentemente do credo religioso. Em 
seu Relatório de 1971 Borges destaca “[...] O programa das Meditações Matinais esteve no ar, 
pontualmente, todos os dias, [...] que atinge, favoravelmente, e beneficia pessoas de todas as 
camadas sociais e sem distinção de Credo [...]”. (Itálico meu). 
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Formosa, (09); em 1975 (16); em 1976 para casais (21) e para jovens (02); em 1977 

Palestras para casais (21); em 1978 Palestras para casais (16) e para jovens (01); 

em 1979 Palestras para casais (10); em 1980 para casais (14) e para jovens (02); 

em 1981 para casais (13); em 1982 para casais (04); a partir de 1984 ele fica mais 

restrito ao IPSE e não consta mais este tipo de atividade. 

A sua brevidade temporal, que pode ser tratada como um aspecto negativo, 

como foi o caso também da Igreja Cristã de São Paulo, anteriormente citada, pois 

acabou encerrando suas atividades após o falecimento do Rev. Borges, não 

desabona em absolutamente nada o que o IPSE representou naquele momento 

histórico do protestantismo paulista. O seu declínio, na mesma medida em que a 

saúde de Borges fragilizava-se, e posterior encerramento de suas atividades, é um 

ranço comum em comunidades formadas por lideranças carismáticas e que não 

encontram novas expressões de carismas e/ou não são preparados sucessores, o 

que me parece ser o caso aqui, como ocorreu com outros dois líderes aqui citados, 

que também não fizeram “sucessores” Erasmo Braga e José Manoel da Conceição. 

Todavia, a “Capela do Convívio Cristão”, pela sua novidade no meio 

evangélico protestante e na religiosidade da cidade de São Paulo e pela expressão 

de seu líder e mentor, Rev. José Borges dos Santos Jr., bem como pelo conjunto de 

seus membros e pelo tempo que perdurou, merece uma pesquisa muito mais 

intensa e profunda do que este espaço me permite, para se avaliar com justiça as 

implicações de sua expressão temporal-existencial.  

Diante das inovações sincretista e secularizadas que muitas igrejas presbiterianas 

têm introduzido nestes tempos recentes, o Rev. Borges seria classificado hoje como 

conservador e ortodoxo. 

O que nos leva a uma questão que não quer calar: em que momento e por 

que as incursões ecumênicas do Rev. Borges passaram a serem tão inconvenientes 

para sua permanência na IPB a ponto de ser eliminado do rol histórico eclesiástico? 

Não sou pretensioso em querer responder esta questão aqui, mas uma inferência 

que emana desta pesquisa indica que o momento e a causa estão relacionados à 

chamada “Questão Mackenzie”. Foi somente após envolver-se nesta questão e se 

posicionar contra as pretensões da liderança então vigente, que se inicia todo um 

processo inquisitório contra Borges e suas atividades ecumênicas, até então 

indiferente e/ou suportada, com o único intuito de desprestigiá-lo e minimizar sua 
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liderança dentro da denominação e posteriormente alija-lo completamente da 

história denominacional.  

O que parece indicar que a engrenagem da ortodoxia presbiteriana começa a se 

movimentar e triturar aqueles que ousam tocar em seus “bezerros de ouro”, como suas 

instituições de ensino e dezenas de outras autarquias que se constituem nas meninas 

dos olhos da cúpula eclesiástica, independentemente dos que ascendem a ela. 

Há muito tempo a IPB “convive pacificamente” com ideias e posicionamentos 

divergentes e até mesmo antagônicos, em várias esferas de suas expressões 

religiosas e lideranças eclesiásticas organizacionais. Toleram-se as lideranças que 

passam ao largo da ortodoxia eclesiástica e em alguns casos até mesmo da sagrada 

confissão de fé e teologia calvinista, desde que tais lideranças ou comunidades não 

ousem disputar o poder destas instituições. Desde que se contentem em manter-se 

nos limites de seus feudos, e não façam movimentos em direção às mudanças 

estruturais e organizacionais, como ocorreu no período analisado desta pesquisa. 

Como suportaram José Manoel da Conceição, com sua alergia a toda e qualquer 

hierarquia eclesiástica e um ministério mendicante; Erasmo Braga, com sua 

inesgotável determinação de um ecumenismo evangélico aberto e cooperativo e 

Borges, enquanto este se contentou tão somente com suas atitudes ecumênicas 

mesmo as mais amplas.  

 Mas com certeza esta é uma questão a ser pesquisada com acuidade e que 

certamente demandara um tempo e espaço que extrapola totalmente os limites 

impostos a esta dissertação, tanto em seu tema, quanto em seu recorte histórico.  
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CONCLUSÃO 
 Uma coisa que fica explicito nesta pesquisa é que diferentemente do que se 

pode pensar, o protestantismo brasileiro, e o caso aqui analisado não é exceção, 

apenas reafirma o fato, exemplificado no presbiterianismo que é um de seus ramos 

pioneiro no país, desde seus primórdios até agora nunca se dispôs a ser locomotiva 

das mudanças sociais no país, mas se contentou sempre em ser apenas um 

pequeno vagão a ser conduzido, como tão bem ilustra o cientista político evangélico, 

Robinson Cavalcanti. E mais grave ainda, não foi uma opção inconsciente, pois em 

todos os momentos que lhe foi oferecido a oportunidade de assumir um dos papéis 

principal, no momento histórico, recusa de forma veemente e se mantém, por opção 

consciente, como mero coadjuvante.  

 Apenas para ficar em três exemplos, mencionados nesta pesquisa, podemos 

citar ainda nos primórdios a forma com que todo esforço de James Cooley Fletcher 

em implantar no Brasil um protestantismo completamente inserido no contexto social 

e influente na elaboração das políticas nacionais, foi completamente descartado e 

alijado dos anais do presbiterianismo brasileiro, que somente agora, mais de um 

século depois, começa a ser resgatado pelas pesquisas acadêmicas; o segundo não 

poderia ser outro do que o trabalho inesgotável de Erasmo Braga, que gastou e se 

deixou gastar em prol de um presbiterianismo aglutinador e sintonizado com a 

realidade do país, mas que se não teve a rejeição explicita de Fletcher, foi colocado 

no ostracismo das notas de rodapé e apêndice histórico, que somente agora na 

virada do século XXI começa a ser resgatado em sua real importância; por fim o 

último exemplo esta no recorte histórico abordado nesta pesquisa, onde mais uma 

vez o presbiterianismo brasileiro e particularmente o paulista em sua pujante capital, 

teve uma das mais concretas possibilidades de assumir um dos papeis de 

protagonista dos fatos religiosos, sociais e políticos, pois exercia naquele momento 

influência em diversas esferas sociais e religiosas, mas optou por retroceder em vez 

de avançar, em se acomodar em vez de ousar, caindo na vala comum de expurgar 

aqueles que aparentemente ousavam transpassar as regras ou os princípios do 

grupo, que de alguma forma feriram normas internas ou que contrariaram a 

orientação de uma liderança arraigada de forma fóbica em suas prerrogativas legais 

e institucionais, em vez de trilhar o caminho árduo e longo, que exige um espírito 

altruísta e disposição para sacrificar a si mesmo em prol da conciliação e da união 
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na busca de um bem maior e duradouro, que resume a proposta maior do próprio 

evangelho cristão.  

 Como tão bem definiu o Prof. Dr. João Baptista Borges Pereira “estudar e/ou 

pesquisar a própria história é escarnificar a própria carne” é uma realidade que 

experimentei. Durante a pesquisa é inevitável a desconstrução de conceitos e mitos 

que construímos alheios à realidade dos fatos, mas que na medida em que a 

pesquisa prossegue abre-se a possibilidade de uma reconstrução mais próxima do 

real e menos fictício e romântico destes acontecimentos e personagens históricos, 

mas não menos dolorido. 

 Quando iniciei minha pesquisa e fiz o recorte histórico e formulei minhas 

hipóteses, tinha a expectativa de que tanto a Igreja Presbiteriana Jardim das 

Oliveiras, quanto o Rev. José Borges dos Santos Jr, por vivenciarem um período tão 

intenso da vida política brasileira e da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, fossem 

se constituir em protagonistas dos fatos correntes e formuladores de propostas 

inovadoras, todavia os resultados de minha pesquisa ficaram muito aquém das 

expectativa iniciais. 

 Quanto às razões para se implantar mais uma IPB no centro da cidade de São 

Paulo, diante daquilo que foi exposto fica claro que de fato havia uma necessidade 

premente, visto que o templo estabelecido na Rua Helvetia, onde funciona até hoje a 

Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, não comportava mais o volume de pessoas 

que naquele momento afluía às suas atividades religiosas e reforçada pelo fato de que 

o bairro onde estava inserida se deteriorava rapidamente, e ainda hoje continua ao 

menos precário. Por fim e creio ser a razão mais premente era o desejo do Rev. 

Borges em construir um espaço religioso mais vistoso que revelasse a pujança da 

igreja naqueles dias de apogeu e que pudesse impactar visualmente não apenas seus 

membros, mas também os que por ele adentrassem. A construção de templos 

grandiosos sempre foi uma tática utilizada por todas as religiões, incluindo os 

protestantes que aqui chegaram para ostentar sua ascensão e status quo na 

sociedade onde esta inserida, e da qual a Igreja Presbiteriana do Brasil, como neste 

caso analisado, não é exceção.  A construção do novo templo na Alameda Jaú, ainda 

que não tenha sido a única razão, acabou por contribuir significativamente para a 

ruptura que deu origem a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. 
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Outra questão colocada no inicio desta pesquisa, quanto à contribuição da 

implantação da IPJO para o desenvolvimento do protestantismo e mais 

particularmente do presbiterianismo na cidade de São Paulo, não foi possível 

identificar uma contribuição expressiva. Ainda que a IPJO atuasse de forma intensa 

em apoio às mais diversas organizações evangélicas e socorro às instituições 

presbiterianas, como os Seminários e igrejas irmãs em diversas regiões do país, ela 

se manteve ao menos no recorte histórico proposto desta pesquisa, muito centrada 

em suas próprias questões internas, principalmente em sua primeira década em que 

se voltou quase totalmente à construção de seu templo, o que lhe consumia quase a 

totalidade de seus recursos financeiros. Sua membresia advinda de um extrato 

social abastado econômica e intelectualmente, não chegou a imprimir um impacto 

tão acentuado na sociedade paulista, como talvez se projetasse a partir de sua 

inauguração, como ocorreu também com a Igreja Cristã de São Paulo constituída 

por eminentes pastores e professores da USP, mas que acabou encerrando suas 

atividades. Ainda que atraísse algumas pessoas de certa influência na sociedade 

paulistana, mesmo em seu momento apoteótico ela não alcançou uma expressão 

diferenciada na capital paulista. E esta influência inicial vai perdendo paulatinamente 

sua expressividade na medida em que tiveram que se defrontar com suas intrigas 

eclesiásticas tanto internas, culminando com a saída do seu pastor fundador Rev. 

Borges, e posteriormente com as questões macro pelo qual passou o 

presbiterianismo nacional, que levou à sua ruptura com a IPB, antes mesmo de 

completar duas décadas de existência, passando a fazer parte de uma federação de 

igrejas presbiterianas que posteriormente passaram a serem denominadas de Igreja 

Presbiteriana Unida (IPU) até os dias atuais. 

No transcorrer da pesquisa foi se constatando que o momento político 

eclesiástico da IPB, dentro do recorte histórico examinado, pouco influiu na formação 

desta nova igreja no coração da cidade de São Paulo. As razões que contribuíram 

para o seu surgimento esta relacionado totalmente com as questões eclesiásticas 

gestadas dentro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Ela é, portanto fruto de 

uma ruptura menor e localizada de uma única comunidade que não conseguiu 

harmonizar seus membros e procurar alternativas mais condizentes com sua própria 

proposta evangélica de amor e tolerância. A política eclesiástica do Conselho da 

IPUSP e seu pastor Rev. Borges que inicialmente eram harmoniosas e contribuíram 

para sua expansão e desenvolvimento entra em rota de colisão, como constatado na 
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pesquisa, de forma tão avassaladora que em pouco tempo a única possibilidade 

encontrada para preservar o mínimo de respeito e consideração foi efetivar a 

autonomia imediata do trabalho que funcionava na Alameda Jaú e que veio a se 

constituir na então Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, objeto central desta 

pesquisa. Se houve algum tipo de influência, em relação ao seu surgimento, em 

relação ao contexto conturbado pelo qual a IPB passava, e na qual o Rev. Borges 

exercia a Presidência, não foi evidente o suficiente para ser percebido nesta pesquisa. 

A pesquisa deixa muito claro que o papel exercido pelo Rev. José Borges dos 

Santos Jr. na origem e história da IPJO, bem como no presbiterianismo paulistano e 

brasileiro é extremamente relevante e facilmente percebido. Sua liderança vai se 

expandindo desde seus tempos de seminário e na medida em que suas 

qualificações acadêmicas e pastorais vão sendo reconhecidas pelas comunidades e 

instituições nas quais passa a atuar. O período que passou em Campinas é 

fundamental para seu amadurecimento como pastor e como docente, mas é quando 

se muda para São Paulo e assume o pastorado da IPUSP que alcança seu potencial 

pleno. Assume então uma liderança não apenas na capital paulista, como também a 

nível nacional, sendo eleito e reeleito para a Presidência da IPB, bem como expande 

de forma extraordinária suas áreas de atuação e liderança tornando-se também um 

personagem internacional, alcançando inclusive seu ponto maior acadêmico ao 

receber uma homenagem do Maryville College, o título de “Doutor em Divindade”. 

Ele esteve envolvido com a origem da IPJO desde o inicio, na década de 50, quando 

por seu apoio e entusiasmo a propriedade da Alameda Jaú foi comprada e começou 

a desenvolver atividades religiosas, tendo sua participação dominical em pregação e 

estudos ali efetivados, como também acolheu inúmeras reuniões das mais diversas 

Comissões nomeadas pelo Supremo Concilio, Sínodo e Presbitério. Desde os 

primórdios Borges antevia a construção de um templo capaz de receber grandes 

concentrações, o que na cidade de São Paulo a Igreja Presbiteriana não possuía, 

uma vez que o templo da Rua Helvetia demonstrou suas limitações. Quando seu 

relacionamento com o Conselho da IPUSP ficou estremecido ao ponto da 

incompatibilidade eclesiástica, ele coordenou a emancipação da IPJO, atuando para 

que os tramites constitucionais no Presbitério de São Paulo, no qual tinha grande 

influência, pudesse ser cumpridos rapidamente. Após alcançar a autonomia 

eclesiástica ele lidera, juntamente com o Conselho, de forma entusiasta e dinâmica 

os primeiros anos da IPJO. As campanhas coordenadas para arrecadar fundos 
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financeiros para a construção do templo da IPJO demonstram a determinação e a 

liderança carismática de Borges, assim como sua capacidade de mobilizar os leigos 

na dinâmica da igreja. Suas qualidades como pregador e mestre atraiam não apenas 

os membros da IPJO, mas também muitos que se sentiam enriquecidos por sua 

oratória e conhecimento bíblico e universal. Durante a pesquisa me esforcei para 

descortinar um pouco dos motivos e razões que fizeram do Rev. Borges o 

personagem mais relevante do recorte histórico proposto neste trabalho. 

Por fim, esta pesquisa tentou perceber qual a contribuição e/ou influencia da 

IPJO para e na sociedade paulistana. Nas palavras iniciais desta conclusão já 

expressei que o resultado final em relação às expectativas que impulsionaram esta 

pesquisa não foi plenamente satisfatório. É evidente que a presença da IPJO nesta 

área nobre da cidade paulistana, principalmente após a construção de seu templo 

vistoso, tornou-se uma referência para o bairro, mas até onde pude observar não foi 

muito, além disso, uma referência arquitetônica. No momento mais agudo da história 

política do Brasil, quando da ditadura militar, não encontrei um único 

pronunciamento critico por parte da IPJO, ao contrario manteve, no período 

pesquisado, sempre um apoio implícito, mas não entusiástico, em prol do governo 

militar. Sua membresia advinda das classes mais favorecidas e com ligações com 

políticos ligados à ala mais conservadora da cidade e do país, incluindo aqui a 

pessoa do Rev. Borges, sempre inibiu qualquer expressão mais contundente 

contrario as políticas, mesmo anticonstitucionais e repressoras, do governo militar 

então vigente. A IPJO, como a maioria da IPB, acomodou-se tranquilamente no 

discurso anticomunista, com suas ameaças de fechar igrejas e proibir as liberdades 

religiosas, propositada pelo governo militar, que logo após o golpe foi perdendo 

apoio da Igreja Católica Romana e passava a ter necessidade de construir um apoio 

religioso e o encontrou em abundância e a um custo mínimo no protestantismo 

evangélico do país, tendo seu representativo maior, pela sua expressão e pujança 

na cidade de São Paulo, onde estavam instaladas as maiores e mais relevantes 

igrejas presbiterianas e entre elas a IPJO. O contraditório está no fato de que a IPJO 

combate com firmeza os desmandos políticos eclesiásticos reproduzidos pelas 

lideranças conservadoras que assumiram o poder maior na IPB, chegando ao ponto 

de uma ruptura com sua denominação secular, em período posterior ao proposto 

nesta pesquisa, mas não demonstrou o mesmo espírito contestador para com 

desmandos muito mais contundentes e nefastos produzidos pelo governo militar 
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vigente naquele momento no país; foi solidária em diversas ocasiões para com 

aqueles que dentro da IPB estavam sendo perseguidos e expurgados pela 

administração radical da cúpula denominacional, mas não demonstrou a mesma 

sensibilidade para com os milhares de brasileiros que por pensar diferente e se 

oporem ao governo militar estavam sendo perseguidos, torturados e mortos. Pelo 

que a pesquisa proporcionou a razão esta relacionada com o que acima foi 

mencionado, neste parágrafo, somado ao fato de que a IPJO como um estudo de 

caso, demonstra que o presbiterianismo e o protestantismo brasileiro em geral, 

continuaram e provavelmente continuam vivendo como gueto, lutando unicamente 

quando seus interesses e valores, não apenas evangélicos, mas acima de tudo 

econômicos e sociais, passam a sofrer algum perigo de perda, como a questão 

relacionada à Universidade Mackenzie é um típico retrato.   

 

 

HOMO HOMINI LUPUS EST! 
 O homem é o lobo do homem! 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Ata do Conselho da IPJO n° 24 – Organização e Instalação  
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ANEXO 2 – Ata do Conselho da IPJO n° 05 – Membros Transferidos da IPUSP e 
de outras denominações quando da Organização da IPJO 
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ANEXO 3 – Ata do Conselho da IPJO n° 01 – Primeira Reunião do Conselho, 
Eleição da Primeira Diretoria e Primeira Providencias tomadas. 
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ANEXO 4 – Ata da PJO n° 30 – Transferência das Propriedades e Utensílios da 
Alameda Jaú, 752 da IPUSP para a IPJO. 
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ANEXO 5 – Ata do Conselho da IPJO n° 71 – Eleição do Rev. José Borges dos 
Santos Junior por unanimidade feita em Assembleia Extraordinária. 
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ANEXO 6 – Ata do Conselho da IPJO n° 45 – Culto de Ações de Graça e 
Lançamento da Pedra Fundamental do Templo. 
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ANEXO 7 – Ata do Conselho da IPJO n° 102 – Oficio encaminhado à Executiva 
do Presbitério de São Paulo se opondo à sua divisão conforme determinação 
da Executiva do Sínodo de São Paulo. 
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ANEXO 8 – Estatuto da IPJO (1991) contendo o Artigo que modifica a 
disposição da CI/IPB quanto a disponibilidade das propriedades da Alameda 
Jaú em caso de cisão ou dissolução. 
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ANEXO 9 – Primeiro Boletim da IPJO (18/03/1962) contendo os nomes de todos 
os Presbíteros Eleitos na Primeira Assembleia e os nomes da Comissão 
Organizadora nomeada pelo Presbitério de São Paulo. 
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ANEXO 10 – Primeiro Estatuto da IPJO conforme estabelecida na CI/IPB 
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ANEXO 11 – Mensagem pregada na rádio Bandeirantes em 19/05/63 pelo Rev. 
Borges 
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ANEXO 13 – Ordem de Culto utilizado nas reuniões da Capela do Convívio 
Cristão durante o pastorado do Rev. Borges. 
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