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“O bem estar da minha pátria, a moralização da
sociedade,

cuja

felicidade

só

o

evangelho

pode

assegurar, e a salvação eterna dos homens, são os fins
que tenho em vista. Estou nas mãos de Deus, e à
disposição de todos a quem possa servir no Evangelho
de Jesus Cristo”
(Duncan Alexander Reily, 2003, p.135).
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RESUMO

Protestantismo é um termo surgido dos movimentos reformistas do século XVI, a
partir do rompimento com a Igreja Católica. As causas deste rompimento foram ao
mesmo tempo religiosas e políticas e vieram a mudar o mundo de uma forma nunca
imaginada. As perseguições aos protestantes motivaram a busca por terras onde
pudessem professar sua fé reformada, assim chegaram às Américas No Brasil
houveram investidas que fracassaram até que D. João abriu as fronteiras às Nações
Amigas, oportunizando que a fé reformada fizesse parte da bagagem do imigrante
que veio desbravar sertões, florestas e povoar cidades. No sul do Brasil, a sangrenta
guerra acontecida no princípio do século XX foi decisiva para a formação dos
territórios catarinense e sul-paranaense que também influenciou a ordem econômica,
social, política, cultural e religiosa desses espaços, atuando sobre o destino e o futuro
do caboclo desse território. No sudoeste do Paraná não foi diferente, o catolicismo
primitivo influenciou a religiosidade do homem simples que viu no messianismo dos
monges João Maria e José Maria a salvação e a proteção contra o poder instituído
pelo viu uma esperança de que a fé num líder sagrado, iluminado pela religião popular
trouxesse justiça social por meio de uma mediação de um comandante místico que
cuidasse não somente das mazelas do corpo e da sociedade, mas também da alma.
Palavras-chave:

Presbiterianismo. Religião
Contestado.

Protestante. Oeste

do Paraná.
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RESUMEN

Protestantismo es un término surgido de los movimientos reformistas del siglo XVI, a
partir de la ruptura con la Iglesia católica. Sus motivos fueron al mismo tiempo
religiosas y políticas que cambiaron el mundo de una manera jamás imaginada. Las
persecuciones a los protestantes motivaron la búsqueda por tierras donde los mismos
pudieran profesar esta fe reformada, así llegaron a Las Américas. En Brasil hubieron
muchos intentos que fracasaron hasta que Don Juan abrió las fronteras a las
Naciones Unidas. Esto brindó la oportunidad a que la fe reformada hiciera parte del
bagaje del inmigrante, quien vino a conquistar florestas y poblar ciudade. En el sur
de Brasil, la sangrienta Guerra producida en el Siglo XX fue decisiva para la formación
de los territorios catarinense y sur paranaense, que también influenció el orden
económico, social, político, cultural y religioso de esta región actuando sobre el
destino y futuro sobre el caboclo de este territorio. En el sureste de Paraná no fue
diferente ya que el catolicismo primitivo influenció la religiosidad del hombre simple
quien vió en el mesianismo de los monges Juan María y José María la salvación y
protección contra el poder establecido por lo que vieron esperanza de que a fe en un
líder sagrado iluminado por la religión popular trajera justicia social por medio de un
mediación de un comandante místico que cuidara no solamente de los males del
cuerpo y de la sociedad sino también del alma.

Palabras claves: Presbiterianismo. Religión. Protestante. Oeste del Paraná.
Contestado
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por finalidade averiguar como se deu a difusão do
Presbiterianismo no Paraná. Na reconstituição do caminho percorrido pela penetração
presbiteriana em terras habitadas por povo tão religioso quanto o que habitava neste
extremo do Brasil.
Seguindo um caminho primeiramente trilhado por Antônio Gouvêa de
Mendonça, em sua obra: ‘O Celeste Porvir, a inserção do Protestantismo no Brasil’.
Mendonça faz um levantamento abrangente da sociedade brasileira, levando em
consideração a aceitação da crença protestante que adquire nuances muito próprias.
Mendonça contribuiu profundamente para o desenvolvimento acadêmico em
Ciências da Religião. Tendo como pesquisador iniciado sua análise à partir do que a
igreja evangélica canta em seus cultos e celebrações, usando sua experiência no
meio Presbiteriano como fator desencadeante de seu interesse, não se limita, em
absoluto a permanecer atrelado ao reduto presbiteriano, percorre o caminho da
história, onde na tradição

da reforma protestante em seio brasileiro percebe a

influência peculiar que os Estados Unidos legaram à Igreja Presbiteriana que veio até
o Brasil, por meio de seus missionários no século XIX.
Continuar pelo caminho aberto por Antônio Gouvêa Mendonça é o que esta
busca se propõe, pois está inserida dentro de um projeto de pesquisa sobre a História
e configuração do Presbiterianismo no Brasil, sob a orientação do Prof. Dr. João
Baptista Borges Pereira.
A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma Igreja oriunda da reforma protestante,
todavia, o que isso significa para pessoas de muitos lugares, todavia, tal conceito não
é muito claro, logo, o que é ser protestante?
Protestantismo é um termo surgido dos movimentos reformistas do século
XVI, a partir do rompimento com a Igreja Católica. As causas da Reforma foram ao
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mesmo tempo religiosas e políticas que vieram a mudar o mundo de uma forma nunca
imaginada anteriormente.
No Brasil, sob o ponto de vista histórico, o protestantismo é um fenômeno
recente, que apesar de tentativas frustradas séculos antes, sua introdução efetivouse no século XIX.
Todavia, ficaram alguns questionamentos no ar, como foi à implantação do
protestantismo presbiteriano em solo dominado por Portugal, no caso, de forma
específica, o Brasil? Como o presbiterianismo infiltrou-se até chegar ao sul do Brasil
e consequentemente no sudoeste? Que tipo de mensagem esta igreja trouxe? Que
tipo de homem esta igreja encontrou? Que bagagem histórica, social, cultural e
religiosa este homem do sudoeste traz para filtrar a mensagem protestante e para
adaptá-la a sua vida cotidiana?
A todas essas perguntas, são propostas respostas, e respostas nem sempre
satisfatórias. Praticamente não há estudos que incluam o fator religioso da formação
do homem do sudoeste paranaense sem levar em conta sua matriz agregadora que é
a religião. E como este fator agregador social, que é a religião predominante, se
posiciona diante de uma concorrente já de longa data, porém recém-chegada em seus
domínios, ainda praticamente intocados, perfazendo de certa forma, o palco
semelhante ao da reforma protestante na Europa.
O Presbiterianismo logrou êxito nos lugares onde se fixou, o que também
trouxe grande avanço e prosperidade aos povos que o adotaram como expressão de
fé, mas no sudoeste paranaense, o que está reservado a este movimento?
Percorrendo por caminhos históricos, o homem do sudoeste será trazido ao
meio da discussão, seus anseios, lutas, mentalidade, formação, origem, para então
traçar uma linha de compreensão sobre ele. Da mesma forma, andando pelas vielas
do passado, se buscará uma compreensão do movimento da reforma protestante
denominado presbiterianismo, seu impacto e desenvolvimento, seus litígios e seus
sonhos, para verificar sua viabilidade e futuro no sudoeste do Paraná.
O Sudoeste do Paraná foi palco de disputa com Santa Catarina, por uma
extensão de terra, que ficou conhecido como; contestado. Houveram tentativas de
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resolver o problema, mas sem resultado efetivo, a situação pendente e a falta de
policiamento trouxe para a região muitos bandidos, e pessoas de toda sorte, entre
eles, simplórios do campo, ex-militares da revolução federalista oriundos do Rio
Grande do Sul, gerando um misticismo messiânico em torno de líderes tidos como
videntes e santos, conhecidos como monges.
Este estudo está dividido em quatro partes, na primeira serão apresentados
Aspectos Históricos da Reforma Protestante e do Calvinismo, buscando
demonstrar o surgimento da Reforma Protestante e

sua difusão pela Europa e

América; na segunda parte abordar-se-á a presença de Cristão Reformados no
Brasil, sua chegada, os aspectos ligados à sua presença e os problemas que
enfrentaram e que culminaram em episódios que fazem parte da história de trabalho,
resignação e martírio em solo brasileiro; a terceira parte tratará das Práticas
religiosas na Região do Contestado: do mito à ritualização, onde será abordado
conflito que culminou na Guerra do Contestado, um dos episódios mais sangrentos e
hostis da história brasileira recente e do Paraná, que mudou o destino de um povo,
assim como de seus descendentes; a quarta e última parte apresentará A Difusão do
Presbiterianismo no Sudoeste do Paraná, cuja abordagem buscará responder ao
problema da pesquisa: Como se deu a consolidação do Presbiterianismo no Paraná
e especificamente no Sudoeste paranaense, quais suas nuances e distinções? Como
sobrevive? Que nuances adquiriu?

1.1 OBJETIVOS
Dentre os Objetivos desta dissertação, procura-se caracterizar como deu a
legitimação da realidade socioreligiosa no sudoeste do Paraná a partir da difusão e
do recebimento da mensagem presbiteriana, e neste processo, descrever os aspectos
históricos do processo de difusão do presbiterianismo, e para isso, será necessário;
Apontar os aspectos da religiosidade e finalmente, descrever como o presbiterianismo
se consolidou no sudoeste paranaense.
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA REFORMA PROTESTANTE E DO
CALVINISMO

2.1 ORIGENS DA REFORMA PROTESTANTE

Nos primeiros séculos da Idade Média, a Igreja Católica consolidou-se como a
mais poderosa instituição daquele tempo, cuja influência se estendia por toda a
Europa e adentrava os campos da política e da economia.
Para Costa (2004), os fatores que levavam a igreja romana a apresentar esse
caráter decorriam de um papado considerado uma potência religiosa e, grande parte
da vida econômica se dava em torno das igrejas paroquiais, fato que gerava
insatisfação às autoridades civis. Havia uma corrupção política, econômica e moral,
disseminada na igreja e no clero, favorecendo a emergência de um sentimento
anticlerical; da profunda carência espiritual, uma vez que a igreja usava do
confessionário para induzir os fiéis a realizarem boas obras como forma de barganhar
a salvação, e o resultado desse estado foi a existência de um grande estado de
ansiedade, ainda sentido no final da Idade Média. Além disso, o culto havia se tornado
apenas um ritual meramente externo, repleto de superstições que consistiam em
grande parte na leitura da vida dos santos.
A partir deste contexto, a série de questionamentos e o estado de
descontentamento da sociedade medieval relacionavam-se ao contexto histórico,
político, econômico, social, institucional, cultural e religioso dos recém-formados
Estados Nacionais europeus, que buscavam livrar-se da submissão em relação a
Roma.
A constituição dos Estados-nações “decorre de um longo processo, durante o
qual, progressivamente, os reis conseguiram eliminar ou enfraquecer de forma
sensível os poderes locais e o poder supranacional da Igreja” (MARQUES; BERUTTI;
FARIA, 2001, p.54), o que representou importante ameaça ao papado.
A partir desse contexto, percebe-se que o terreno estava profícuo para a
Reforma Protestante, no século XVI, tendo em vista que os conflitos e discordâncias

14

internas surgidos nos séculos anteriores serviram de base para os acontecimentos
deflagrados nesse período.
O movimento reformista não surgiu do acaso ou de modo imprevisível, uma vez
que durante a Idade Média, quando a igreja cristã começava a mostrar sinais de
decadência moral e espiritual, brotavam diferentes movimentos reformistas, dos quais
se destacaram os líderes João Wicliffe (1328-1384), na Inglaterra; João Huss (13731415), na Bohêmia; Geert Groote (1340-1384), nos Países Baixos e Savonarola
(1452-1498), em Florença, se empenharam em tentar levar a Igreja aos ideais do Novo
Testamento, no que fracassaram (SCHALKWIJK, 1989).
A partir do século XII em resposta aos movimentos considerados heréticos, a
igreja lançou da Inquisição, perseguindo, julgando e punindo as pessoas acusadas de
heresia (LEMOS; ALVES, 2013). As punições evoluíram chegando à instituição da
morte na fogueira, da prisão perpétua e da apreensão de bens, fato que tornou a
Inquisição uma atividade altamente lucrativa aos cofres da Igreja.
Azevedo (2007) corrobora com Schalkwijk (1989) ao considerar a Reforma o
produto advindo da grave crise espiritual que pairava sobre a Igreja medieva. “O povo,
de modo geral, não encontrava satisfação na realização de sua práxis religiosa.
Reinava um vazio espiritual” (AZEVEDO, 2007, p.88).
Havia impressão de caos no meio da cristandade às vésperas da reforma, pois
nesse momento:

A liturgia perde o pé perante as novas formas de devoção. Deve-se aferir
mais aos sacramentos ou ao rosário, à missa – uma missa que a maioria dos
fiéis não entende – ou à via sacra, a Deus ou aos santos? O politeísmo parece
renascer. Os cristãos, assustados com medo da morte e do inferno procuram
abrigar-se sob o grande manto da Virgem e tentam assegurar-se contra a
danação, à força de indulgências compradas (DELUMEAU, 1994, p.125-126).

O profundo desejo por reformas, tanto do sistema feudal que dominava nesse
período, quanto na igreja romana, provocava efervescência não apenas junto às
classes populares, uma vez que emergia junto às elites um movimento inovador das
artes, no pensamento filosófico, científico e, também, teológico. Havia uma
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extraordinária expectativa de um renascimento em todas as atividades humanas, uma
nova forma de pensar o mundo e, consequentemente, a sociedade.
Biéler (1999) explica que:

Renascença e Reforma corresponderam ambas ao mesmo anseio. São dois
movimentos complementares sobre os quais difícil é dizer qual engendrou o
outro. [...] A Reforma e a renovação das artes e das ideias são solidárias, ou
antes são os dois aspectos contemporâneos de um mesmo renascimento.
[...] a maioria dos humanistas e dos reformadores cogitavam, antes de
divergirem sobre certos pontos, de uma renovação global do humanismo
baseado num retorno às fontes de toda a cultura humana e cristã (BIÉLER,
1999, p. 44-45).

Fica evidente que o Renascimento e a Reforma foram responsáveis pelas
transformações ocorridas em diferentes segmentos da sociedade. A esse respeito
Biéler (1999) enfatiza que a Reforma satisfez, também, à expectativa dos pobres
trazendo um novo humanismo social, o do Cristianismo original que, nos países
reformados, será base de uma democracia tanto equilibrada quanto de prosperidade
relativamente justa para todos.
Contudo, é imprescindível destacar que a reforma não pode ser vista sob o
âmbito social, econômica e moral, pois estava presente o anseio dos préreformadores e reformadores, que era “restaurar um Cristianismo fiel a suas origens
[...]. Propunha-se dignificar os fundamentos originais da vida espiritual, donde derivam
os valores morais e cívicos imprescindíveis à boa marcha das sociedades” (BIÉLER,
1999, p.50).
Ferreira (2010) classifica o protestantismo como um dos principais ramos do
cristianismo, juntamente com o catolicismo romano e das igrejas orientais ou
ortodoxas, sendo que fazem parte do grupamento protestante as igrejas originadas
pela Reforma do Século XVI. No interior da reforma, Ferreira (2010) aponta duas
orientações em seu interior: luterana e calvinista.
Sobre tais desdobramentos e ligações com a Reforma, Mendonça observa que:
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[...] são chamados luteranos e os calvinistas que se espalham pelo mundo
em numerosa diversificação, particularmente estes últimos. Então,
protestantes seriam aquelas igrejas que se originaram da Reforma ou que,
embora surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais do
movimento. Essas 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 (MENDONÇA, 2005, p. 50-51).

Então, protestantes seriam aquelas igrejas que se originaram da Reforma ou
que, embora surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais deste movimento.
Essas 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.
Esses cinco ramos ou famílias da Reforma multiplicam-se em numerosos subramos, recebendo os mais diferentes nomes, mas que, ao guardar os princípios
fundantes, podem ser incluídos no universo do protestantismo propriamente dito.

2.2 PROTESTANTISMO NO NOVO MUNDO – COLONIZAÇÃO DOS EUA

A exploração das Américas, pelos navegadores europeus, se deu a partir de
1492. Com o Tratado de Tordesilhas, que definia como linha de demarcação o
meridiano de 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão no arquipélago de Cabo
Verde, portugueses e espanhóis dividiram as terras do Novo Mundo, cabendo aos
primeiros os territórios a leste deste meridiano e aos segundos os territórios a oeste.
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Os ingleses não participaram desse acordo, o que acabou contribuindo para a pirataria
sobre os navios ibéricos, não permanecendo somente nos roubos e saques praticados
nos limites da costa. No final do século XV, a Inglaterra deu a John Cabot a missão
de explorar a América do Norte. A notícia das riquezas encontradas em solo
americano, a exemplo do México e Peru, entusiasmaram os aventureiros a se
arriscarem nessa viagem de exploração (KARNAL, 2007).
De acordo com Schilling (2004), As colônias da América do Norte obtiveram
sucesso econômico atrelado ao cultivo do tabaco, que era muito utilizado pelos índios
norte-americanos. O uso do tabaco foi adotado pela corte da Rainha Isabel I, levado
por Sir Walter Raleigh, um aventureiro inglês, o que conduziu a produção do tabaco
no território da Virgínia a tornar-se altamente lucrativa. A mão de obra utilizada na
produção do tabaco era de servos contratados, geralmente moças e rapazes de
famílias inglesas pobres, condenados às galés, que aceitavam as péssimas condições
de trabalho na Virgínia e na Carolina do Norte e do Sul, renunciando da liberdade por
um período de 5 a 8 anos. Muitos os jovens que se aventuraram nas plantações de
tabaco, ao fim do período de trabalho voluntário, tornavam-se arrendatários ou
meeiros de outros proprietários de terras, conseguindo desta forma a sua
emancipação (SCHILLING, 2004).
Apesar desse primeiro momento da colonização inglesa ter sido positivo, só
houve um grande pulso migratório a partir do século XVII, quando muitos migraram
para a América do Norte em razão dos atritos com a religião oficial, o Anglicanismo,
principalmente os puritanos, que buscavam um lugar onde pudessem professar
livremente a sua fé. De acordo com Schilling (2004) os reis da Inglaterra sentiram-se
aliviados por se livrarem dos puritanos, que condenavam suas vaidades e luxo da
corte de Londres, e que de Bíblia em punho lhes gritavam as punições para os
pecados.
Os temores dos monarcas tinham fundamento, pois foi dos puritanos que partiu
o grito de guerra do Parlamento contra o rei Carlos I, na guerra civil de 1645 a 1649,
que representados também pela liderança de Oliver Cromwell, levaram o rei ao
tribunal, acusado de tirania, traição e assassinato. O rei foi julgado e condenado a
morte em 30 de janeiro de 1649.
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Os puritanos são descritos por Schilling (2004) como sendo:

Gente endurecida pela vida e pelas contenções de uma religião sisuda,
turrona e perseverante, educada na simplicidade e no decoro, prestigiava o
trabalho duro e desprezava a ociosidade dos fidalgos, a inanição piedosa dos
padres e o enclausuramento estéril dos monges. Como firmes seguidores de
Jean Calvino, acreditavam na predestinação de que o destino de cada um já
estava de certo modo traçado, e nenhuma força ou instituição terrena poderia
alterá-lo (SCHILLING, 2004, p. 14-15).

Os puritanos, na verdade, destacavam a responsabilidade pessoal de cada
pessoa por suas ações, e não toleravam qualquer prática moralmente condenável.
O mito fundador dos Estados Unidos da América tem como base a viagem do
barco Mayflower, que trouxe os Pilgrims Fathers (os Pais Peregrinos), vindos da
Inglaterra em 16 de setembro de 1620. Faziam parte desta viagem 102 colonos cujo
destino era a colônia da Virgínia, entre os quais um terço era de puritanos, o que
causou desentendimento com os demais, devido a seu modo de vida. Por esse motivo,
os puritanos desembarcaram mais ao norte, em Massachusetts, chegando à baía de
Plymouth, em 21 de dezembro de 1620, sobre uma grande pedra, a Plymouth Rock.
Fundaram, assim, a colônia de Plymouth, que se tornou o primeiro assentamento que
veio mais tarde a ser chamado de Nova Inglaterra. Na atualidade abrange os estados
de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont
(SCHILLING, 2004.).
Os colonos foram ajudados pelos índios que os abrigaram do frio e os
alimentaram com perus selvagens e milho, surgindo daí o Dia de Ação de Graças
comemorado anualmente na quarta quinta-feira do mês de novembro.
Por serem fervorosos leitores do Velho Testamento, acreditavam que,
semelhante ao povo de Israel que fugira de Faraó e, guiados por Moisés atravessara,
o Mar Vermelho, eles atravessaram o Atlântico para alcançar a terra prometida e
construir nova vida. Essa forte crença forte enraizou profundos sentimentos que, ainda
que gradativamente secularizados, está presente na população norte-americana.
Impregnou-se eles a firme ideia de que são o novo povo escolhido por Deus, o que
lhes dá a convicção de estão no mundo investidos da missão de redimir a humanidade
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de suas fraquezas e seus pecados. Fator que até hoje serve como substrato
psicológico e moral para justificar o intervencionismo militar dos Estados Unidos em
escala mundial (SCHILLING, 2004; WEBB, 2004).

“Foi nesse contexto, nas primeiras décadas do século XVII, que um conjunto
de mitos religiosos fundacionais surgiu entre os colonos puritanos, com o
objetivo de emprestar à audaciosa iniciativa sentido espiritual, oferecendo
assim a seus participantes estímulo e conforto” (FONSECA, 2007, p. 157).

À medida que o país foi crescendo em tamanho e se tornando independente,
um novo “contrato”, de dimensão nacional e natureza sociopolítica, foi somado ao
“contrato com Deus” dos puritanos. Durante o processo de independência, seguido de
período de grande fervor religioso, uma nova ordem social, política e religiosa nasceria
como produto da fusão entre a contribuição puritana e influências do Iluminismo e das
diversas igrejas do sul da Nova Inglaterra (Batistas, Anabatistas, Mormons,
Adventistas, Quakers etc.). Mais tarde, essa nova ordem viria a marcar definitivamente
o sistema político norte-americano através de sua Constituição e suas leis (WEBB,
2004).
A influência dos puritanos não se limitou aos ideais de liberdade e à política,
esteve presente na educação mediante a criação de escolas e universidades como a
Harvard. De acordo com Mendonça (2005) ao lado dos imigrantes protestantes
Suíços, chegados em 1824 e os anglicanos ingleses que os sucederam, os norteamericanos, apesar de não terem criado uma igreja própria, contribuíram para a
presença protestante no Brasil.
O protestantismo Norte Americano é guiado desde seu inicio pelo desejo de um
novo começo. As imigrações Europeias, cada vez mais constantes desde 1620 foram
motivadas pelo receio de novas perseguições no velho mundo.
A temida perseguição irrompeu durante o Reinado de Carlos II (1660-1685),
resultando, assim, com a emigração em massa para as colônias Britânicas da América
do Norte. O pluralismo se caracteriza com a chegada de puritanos ingleses,
presbiterianos escoceses, luteranos, Quakres, reformados holandeses, entre outras
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peculiaridades próprias, cria-se um ambiente em solo Norte Americano, que a
semelhança do que acontece na colônia portuguesa na América do Sul, há hegemonia
de tradição religiosa e pluralidade cultural, muito embora tenha-se semelhanças, há
diferenças quanto a tradição religiosa entre a colônia Inglesa no Norte e a Portuguesa
no Sul, nas palavras de Mendonça (2008):

[...] desperta intensa admiração o fato de que uma sociedade tão pluralista
sob o ponto de vista das tradições religiosas tenha sido o cadinho onde se
fundiu o mais poderoso protestantismo, tão diversificado nas suas formas
históricas, mas com um mesmo sólido espírito. A explicação deve residir no
fato de que, à semelhança do Brasil formado à sombra do catolicismo romano
e dele recebendo um colorido indesbotável, a sociedade americana constituise numa atmosfera protestante, toda ela embebida daquilo que se chama de
‘espírito do protestantismo’. Mais tarde, esse sólido espírito vai se constituir
na mais formidável empresa missionária de todos os tempos (MENDONÇA,
2008, p. 44).

No contexto diverso que é a cultura Norte Americana, ao buscar seu lugar na
História, firma-se como país protestante. Em meados do século XVIII, Pregadores
buscam livrar o pensamento dos herdeiros da reforma, tanto da aridez intelectual
quanto levar a um retorno a Jesus Cristo por meio do arrependimento dos próprios
pecados. Mesmo sendo tão diversificados os vários segmentos primavam pela
ortodoxia ardente, desejo que refletiu na busca constante de reavivamentos
espirituais, Olson (1999), informa que tanto o puritanismo de Jonathan Edwards
quanto o metodismo de John Wesley tem a doutrina conservadora dos pais da Igreja
e dos Reformadores sempre viva, todavia ‘Edwards e Wesley criam o cristianismo
evangélico moderno, que tornou-se avesso à qualquer acomodação cultural, pois:

Eles rejeitavam o sacramentalismo, o confessionalismo e o racionalismo
religioso e defendia a piedade resultante da conversão, a fé como confiança
e não mero assentimento e a crença em um Deus sobrenatural, que opera no
mundo de modo imediato (OLSON, 1999, p. 528).

Edwards foi reitor da Universidade de Princeton em 1758, sendo empossado
como o terceiro presidente da universidade, que emergiria como a maior influencia
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teológica ortodoxa dos Estados Unidos do século XIX (LAWSON, 2010). Mesmo que
tenha permanecido por pouco no cargo, pois contraiu uma infecção, que causou seu
falecimento em 23 de março daquele ano, apenas cinco semanas após assumir o
cargo.
O legado de Edwards foi tamanho que mesmo tendo permanecido no cargo por
estreito espaço de tempo, sua capacidade teológica permaneceu viva através de suas
obras. O monergismo defendido por Jonathan reflete a linha teológica de Princeton,
que em seu tempo tinha como texto base, a obra Institutio Theologiae Elencticae
publicada em latim no ano de 1679 e republicada em 1848, de autoria de Francóis
Turretini, que segundo Costa (2004), expõe a fé da reforma através de um cunho
lógico, sistemático e científico. Ressalta-se que esta obra foi usada pelo Dr. Charles
Hodge, em suas aulas de Teologia exegética e Didática.
Ainda, Costa (2004) declara que é sempre bom lembrar, que Ashbel Green
Simonton estudou Teologia nesta obra. Portanto, o protestantismo Brasileiro, tem seu
viés por meio da missão estrangeira.
O presbiterianismo teve seu missionário influenciado a vir ao Brasil, logo após
ouvir uma palestra de Seu Professor de Teologia, Charles Hodge, que seguiu um perfil
de Teólogos interessados com a propagação da mensagem Protestante evangélica,
influência dos anos de reavivamentos nos Estados Unidos da América do Norte.
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3 CRISTÃOS REFORMADOS NO BRASIL

3.1 A PRESENÇA HOLANDESA NO BRASIL COLÔNIA

O tratado de Tordesilhas, assinado por Portugal e Espanha em 1494, não foi
garantia de que as terras encontradas a leste e oeste dessa linha divisória estariam a
salvo dos olhares de seus concorrentes. As terras destinadas a Portugal sofreram
invasões inglesas, francesas e holandesas. Piratas e mercadores navegavam pelo
litoral da terra de Vera Cruz, depois Brasil, desafiando o monopólio português sobre o
comércio das novas terras.
Quando o rei Felipe II, da Espanha, conquistou a coroa portuguesa e, por
extensão, dominou também as terras brasileiras, por um período de sessenta anos
(1580- 1640), o que veio a favorecer a burguesia mercantil lusa, que ambicionava o
mercado espanhol na América, especialmente em escravos e gêneros alimentícios,
em troca de prata (HACK, 2007). A união entre portugueses e espanhóis, em razão
da conquista efetivada por Felipe II, levou ao rompimento dos laços entre portugueses
e holandeses.
Cabe destacar que, nesse período, os portos portugueses eram usados pelas
frotas holandesas, o que trazia benefício para ambos. Além disso, muitos
empreendimentos portugueses foram financiados por banqueiros holandeses, o que
possibilitou a construção de engenhos de açúcar e o próprio comércio do produto na
Europa (HACK, 2007).
Os holandeses, prejudicados com tais medidas e vendo possibilidades lucros
com negócios no Brasil, organizaram a Companhia das índias Ocidentais, em 1621,
visando implantar uma colônia na América do Sul. Esse contexto histórico-políticoeconômico deu origem às invasões holandesas no Brasil, uma vez que o Brasil, dada
sua distância da metrópole portuguesa e pela extensão de seu litoral desguarnecido,
além de suas fronteiras não serem demarcadas, tornava-se presa fácil, o que explica
também investidas francesas ao Nordeste brasileiro desde 1531 e a invasão à Baía
da Guanabara, em 1555.
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No século XVI, o Brasil se firmou com a produção da cana-de-açúcar, que se
tornou a base econômica e social para a colônia portuguesa. A mão-de-obra africana
trouxe reforço à mão de obra açucareira e oportunizou o aumento expressivo de
produção de açúcar, transformando o Brasil na principal fonte de riqueza do Império
Português. Neste contexto, a presença holandesa em Salvador (1624), e depois em
Pernambuco (1630), foi motivo de preocupação à coroa portuguesa. O que fez com
que o governo lusitano alertasse a Madri sobre a situação desastrosa para Portugal,
caso o Brasil ficasse sob o domínio holandês (HACK, 2007).
A primeira invasão holandesa ao Brasil ocorreu na Bahia, em 1624, porém a
intenção de permanecerem nesse local não obteve sucesso, uma vez que um ano
depois os holandeses foram vencidos e se retiraram do lugar. Passados seis anos,
em 1630, os holandeses regressaram ao Brasil e invadiram Pernambuco, onde a sua
ocupação representou um momento original na história do Brasil Colonial. O nordeste
brasileiro transformou-se em um centro urbano dinâmico e Recife foi a primeira cidade
do Brasil a ter um projeto urbanístico. A cidade cresceu e se desenvolveu com a
presença de ingleses, franceses, escoceses, judeus e outros europeus que, em parte,
se miscigenaram com a população local (LEVY, 2008).
A ocupação holandesa ocorreu de forma efetiva “Para 1635 los holandeses
se habían adeñado de casi dos mil kilómetros de costa, incluyendo los actuales
estados de Pernambuco, Paraíba y Rio Grande del Norte (DEIROS, 1992, p.596), o
que demonstra a eficiência do processo colonizador holandês.
Essa foi a mais séria e duradoura tentativa de implantação da fé protestante
no Brasil, quando cristãos reformados se estabeleceram no Nordeste com toda a sua
organização eclesiástica aos moldes da Igreja de Genebra (MENDONÇA, 2008), o
que reafirma compromisso da Câmara dos XIX, sediada em Amsterdã, e que dirigia a
Companhia das Índias Ocidentais, responsável por vários documentos reafirmando
como seus objetivos principais, a honra a Deus e a divulgação da verdadeira religião
reformada, também em outros países (HACK, 2007).
Os holandeses de fé reformada chegaram ao Brasil com uma bagagem
religiosa bem definida e melhor estruturada do que os franceses calvinistas que
aportaram na Guanabara, em 1557, imbuídos apenas com o ideal evangelizador e
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com o sonho de fundar um lugar livre das perseguições religiosas e sem opressão
política, porém sem qualquer apoio, a não ser o prestígio político de Coligny e a
liderança religiosa de João Calvino e da Igreja de Genebra.
Os holandeses chegaram com documentos confessionais já elaborados,
experiência pastoral nas igrejas europeias e com o apoio político-econômico da
Companhia das índias Ocidentais (HACK, 2007) e, na Páscoa de 1630 celebraram o
primeiro culto da Igreja Cristã Reformada em Olinda, na Igreja matriz do Salvador do
Mundo, que foi despojada de suas imagens e alfaias, para acolher a cerimônia
reformada (RIBAS, 2006).

En 1633 llegaron dos pastores reformados holandeses y se fundaron varias
congregaciones. Para 1636 ya estaba instalada la Iglesia Reformada en
Brasil com una primera reunión del Sínodo de Pernambuco, formado por los
membros del clero protestante, con dos presbitérios: uno para Recife y outro
para Paraíba (DEIROS, 1992, p.598).

Percebe-se que o papel desenvolvido pelo clero protestante foi de grande
importância para o processo de colonização, bem como mais eficiente do que na
invasão da Guanabara, em 1555, o que pode ser atribuído à maior liberdade religiosa
dada pelos holandeses. Além disso, os pastores ali chegados, organizavam-se de
modo que a igreja calvinista possuísse caráter permanente, o que demonstra a
preocupação pela criação dos presbitérios1.
Em 1637, a direção da Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o
experiente João Maurício de Nassau, Conde de Nassau-Siegen, primo de Maurício de
Orange, o governador-geral da Holanda (TEIXEIRA, 1995). Nassau era um homem
que se distinguia tanto na habilidade dos ofícios militares como na demonstração de
um apreço especial pelas artes. Sua educação foi norteada pelo viés humanista em
Basel, na Suíça, centro da cultura neolatina no mundo germânico, local de forte
influência calvinista, que proporcionou a ele uma admiração pela cultura universalista.
Seu gosto e sua preferência artística e literária eram marcados pela grande

1

. Presbitério é o corpo Eclesiástico governante da Igreja Presbiteriana, cada Presbiteriano é ali constituído pelos
anciãos mestres (clero ordenado) e pelos anciãos dirigentes (leigos), cada um desses presbitérios exerce
autoridade sobre uma área ou distrito da igreja em geral. (CHAMPLIN, 2006, p. 371).
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ressurreição cultural dos séculos anteriores, o Renascimento e o Humanismo
(SANTOS; LIMA; CAMPOS, 2010).
Nassau buscou garantir a liberdade de consciência, o que já havia sido
estabelecido pelo almirante Loncq, seu antecessor, a qual somou a permissão da
presença de sacerdotes católicos nos territórios conquistados pela Companhia, desde
que não fossem jesuítas (LOPEZ, 2002)
Ribas (2007) explica que da mesma forma nas Províncias Unidas dos Países
Baixos (Holanda, Zelândia, Ultrecht, Frísia, Overijsel, Guéldria e Groningen), vigorava
uma política de tolerância religiosa nas terras ocupadas pelos holandeses. O artigo
10º do Regimento das praças conquistadas ou que fossem conquistadas, de outubro
de 1629, aprovado pela Companhia das Índias Ocidentais e promulgado pelos
Estados Gerais das Províncias Unidas dos Países Baixos, e por conseguinte, a lei
orgânica do Brasil holandês – previa que:

Será respeitada a liberdade dos espanhóis, portugueses e naturais da terra,
quer sejam católicos romanos, quer judeus, não podendo ser molestados ou
sujeitos a indagações em suas consciências ou em suas casas particulares,
perturbá-los ou causar-lhes estorvo, sob penas arbitrárias, ou conforme as
circunstâncias, exemplar e rigoroso castigo (RIAGP, 1886 apud RIBAS, 2007,
p.16).

A partir desse contexto é possível perceber o porquê da tolerância religiosa
nesse empreendimento e, embora desejassem a aceitação da fé protestante, foi dada
liberdade religiosa tanto aos cristãos, quanto aos judeus, o que ficou conhecido como
Pacto da Paraíba. Por esse pacto, por determinação do príncipe de Orange, fica
estabelecido que:

Em primeiro lugar vos deixaremos livres o exercício de consciência do mesmo
modo como tendes usado antes, frequentando as igrejas e praticando os
sacrifícios divinos, conforme os seus ritos e preceitos; não roubaremos as
vossas igrejas nem deixaremos roubar, nem ofenderemos as imagens nem
os padres nos atos religiosos ou fora deles.
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Entretanto, a liberdade de culto para católicos e judeus acabou tendo um
alcance limitado. “As missas e as festas dos santos não podiam ser celebradas em
público; ficaram proibidas as procissões. Os judeus puderam construir uma sinagoga
e praticavam seus ritos [...] sem ser incomodados pelas autoridades [...] Não podiam
torna-los públicos” (LOPEZ, 2002, p.162). Ou seja, a liberdade religiosa se limitava ao
culto religioso a portas fechadas.
Os Holandeses demonstravam seu desconforto diante de situações vistas
como afronta pertinaz por parte de católicos, que eram tolerados nos domínios
holandeses, todavia, estes mesmos católicos, não toleravam outros credos em seus
territórios, a ata de classe do Brasil, reunida em Recife, em 17 de outubro de 1641,
trata da questão do abuso de liberdade e da intolerância crescente, na sessão sétima,
primeiro parágrafo informa que:

D. Velthusen communica que sobreveio em Serinhaem certa dificuldade por
causa da procissão do ídolo do Rosário, onde bons Christãos, que se achavam
na rua, vendo aquillo e recusando-se a fazer reverencias, não somente foram
maltratados, mas também levaram pancada. Ficou resolvido representar sobre
essa e outras que taes porcarias dos papistas a S. Ex.e ao Supremo Conselho
(CRESPIN, 2006, pp.144,145).2

Protestantes de diferentes nacionalidades mantinham igrejas no Recife
Holandês. As pregações eram feitas em holandês, francês, inglês, português e em
tupi. Pastores calvinistas oficiavam o culto na igreja do Corpo Santo, em Recife, e na
capela do convento de São Francisco, na ilha de Antônio Vaz, contígua ao Recife.
Com a chegada de Nassau, foi construída na cidade de Maurícia (Figura 1) a igreja
francesa, construída em parte com dinheiro do Conselho dos XIX e a outra parte com
dinheiro proveniente de multa imposta pelo conde a certo judeu blasfemador (LOPEZ,
2002).

2

. Fruto da Pesquisa do Dr. Pedro Souto Maior, no ano de 1911, dos arquivos holandeses das atas dos
sínodos e classes do brasil, durante o domínio Holandês. A grafia é a mesma do século XVII
(CRESPIN, 2006, p.75 – Apêndice).
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Figura 1 – Mapa do Brasil Holandês
Fonte: <http://www.flickr.com/photos/alemattiuzzi/with/2537522896/>

Procurando aprender a língua geral, os pregadores holandeses buscaram
pregar para os indígenas, africanos e portugueses, bem como declararam guerra à
imoralidade reinante entre os locais e mesmo entre os próprios holandeses
(MENDONÇA, 2008).
Nos registros eclesiásticos consta a existência de vinte e duas igrejas
reformadas em solo brasileiro, as quais permaneceram enquanto as tropas
holandesas puderam resistir ao ataque luso-brasileiro e às investidas dos indígenas
aliados. Quanto aos templos para os serviços religiosos, os holandeses não se
preocuparam em construí-los, mas os adaptaram de acordo com a orientação
teológica e litúrgica de seus documentos confessionais. Para isso, fizeram a remoção
das imagens e se desfizeram do altar e dos paramentos sacerdotais. Colocaram um
púlpito, em substituição ao altar, onde a Bíblia Sagrada representava a orientação
espiritual dos fiéis, com a devida interpretação e explicação dos pastores; logo abaixo,
estava a pia batismal e uma mesa para a celebração da Ceia do Senhor. Quando a
população de fé reformada aumentou, passaram a serem construídos outros templos
(HACK, 2008).
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De modo geral, o que mais impressiona na missionação reformada no Brasil
holandês foi o empenho, a seriedade com que os pastores e missionários buscaram
desempenhar a evangelização, zelando pela doutrina na língua pátria e pela pureza
da Igreja Cristã Reformada que pouco a pouco ia tomando forma na colônia. Os
missionários trabalharam de moldo incansável na tarefa de instruir os já reformados
que chegavam com a Companhia das Índias Ocidentais; buscaram estratégias para
arrancar os católicos “das superstições papistas”; elaboraram material específico para
a catequese indígena (RIBAS, 2007), aos quais levar o nome de Jesus Cristo, o que
confirma a constatação de Barlaeus de que os holandês não vieram ao Brasil apenas
pelo lucro “muito pelo contrário, pelo amor da felicidade eterna de tantos homens que
erravam nas trevas” (1980 apud HACK, 2007, p.95).
Tanto os holandeses, quanto os portugueses, firmaram alianças com os
indígenas. Os ferozes Tapuias, assim como os Tarairi, do Rio Grande do Norte, eram
aliados dos holandeses. Os Tupis dividiram-se entre os portugueses, liderados por
Felipe Camarão e, outra parte, em menor número, apoiaram os holandeses, liderados
pelo primo de Camarão, o índio Pedro Poti, um cristão reformado que, ao ser preso
na segunda batalha de Guararapes, em 19 de fevereiro de 1649, sofreu suplícios nas
mãos de padres e monges que tentavam força-lo a abjurar sua religião reformada.
Poti morreu na viagem a caminho de Portugal (SCHALKWIJK, 2004).
A disciplina religiosa na Colônia era rigorosa e atingia a ordem civil e política,
cabendo a essa classe a incumbência de verificar os documentos trazidos pelos
colonos holandeses, extraditá-los em caso de mau comportamento, bem como
realizar casamentos, o que leva a perceber que os interesses da Companhia das
Índias vinham ao encontro da disciplina eclesiástica calvinista (MENDONÇA, 2008).

Durante la ocupación holandesa llegaron cuarenta pastores, ocho
missioneiros para trabajar entre los índios, y muchos obreros laicos llamados
“consoladores” que ministraron especialmente a los enfermos. Estuvieron
todos bajo la autoridad y la supervisión de la Igresia Reformada en Holanda.
Exite um arqchivo en Holanda com el registro de todas las actas de las clasis
(prebiterios) y sínodos realizados em Brasil en el siglo XVII.
Las actas de los sínodos fueron apelaciones al Consejo Supremo del
Gobierno civil de velar por la moral de los ciudadanos, muchos de los cuales
tuvieron poco interés en assuntos espirituales y eclesiásticos. Se
pronunciaron contra el adultério, la prostitución, la blasfêmia, el juego por
dinero, la profanación del domingo, el divorcio, la poligamia, u sobre los
duelos, la protección de huérfanos yu la creación de escuelas.
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Também los sínodos se preocuparon por la gente del Pueblo. Los pastores
que llegaron fueron encargados de fundar y edificar la inglesia de Dios por
médio de la predicación de la Palavras de Dios. Su encargo era tipicamente
calvinista. No se trató solo de la conversión de indivíduos, aunque ésta fue
importante, sino de la implantción de una comunidad Cristiana en médio del
nuevo contexto social (DEIROS, 1992, p.598).

Deiros (1992) apresenta o ideário de implantação da fé calvinista no Brasil de
acordo com a Igreja Genebra, era também trabalhar com os índios, além de propagar
a fé reformada entre os homens já instalados anteriormente no Brasil. A fundação de
igrejas seria a consequência desse trabalho.
Após um período de crescimento e fortalecimento, os holandeses passaram a
viver o período da expulsão e de retorno do domínio português às regiões dominadas.
Vários acontecimentos contribuíram para isso.

A restauração da liberdade portuguesas em 1640 sob a liderança de João IV
de Bragança; a expulsão dos flamengos do Maranhão em 1643; a partida de
Nassau em 1644; a diminuição das guarnições militares por motivos
econômicos; a ajuda secreta dos insurretos pelo rei de Portugal; as manobras
cautelosas do governador-geral Antônio Telles da Silva (1642-1646), familiar
da Inquisição, que considerava um dever sagrado livrar o Brasil dos hereges;
a ação coordenada dos “restauradores de Pernambuco”, a audácia dos
grupos guerrilheiros comandados por Felipe Camarão e Henrique Dias,
engrossados pela promessa de liberdade da escravidão; a sagacidade do
militar paraibano André Vidal de negreiros que burlou a confiança
neerlandesa; a liderança do calculista João Fernandes Vieira; e
especialmente o apoio quase unânime do clero católico romano, entre eles o
frei Maneul Calado, sangrando a luta como uma guerra pela liberdade divina
(SCHALKWIJK, 2004, p.85 apud ELIAS, 2012, p.27).

Tais acontecimentos favoreceram a expulsão dos holandeses do Brasil,
deixando um importante legado cultural, social e religioso que confirmam a
importância dessa ocupação.
Ao se analisar a história da Igreja Cristã Reformada no Brasil holandês
percebe-se que ela acompanhou ao mesmo tempo os períodos da presença
neerlandesa neste local. De acordo com o Schalkwijk (1986) identifica-se três tempos
no processo de implantação da Igreja Cristã Reformada na colônia holandesa. A
primeira se refere aos anos de resistência portuguesa e o crescimento do poder
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neerlandês (1630-1654); a segunda corresponde ao período de florescimento da
colônia neerlandesa, o que coincide com a presença do Conde João Maurício de
Nassau, data da mesma época o florescimento da Igreja Cristã Reformada; o período
final, de junho de 1645 a janeiro de 1654, envolveria a guerra de restauração, que
terminou com a capitulação do Recife e das últimas praças inimigas e com a liquidação
definitiva da presença neerlandesa nas capitanias do norte, com o fenecimento do
domínio flamengo.
Hack (2007) destaca que a rendição flamenga significava a entrega de todas
as suas possessões. A rendição também significou o reconhecimento que tanto
holandeses, quanto portugueses não possuíam condições de prosseguir na luta,
portanto, houve mais um acordo pela desocupação do território do que uma vitória.
Comandantes e comandados estavam extremamente cansados, desnutridos e sem
forças para resistir ou avançar. O acordo estabelecido versava sobre aspectos
religiosos, étnicos e a tolerância a ser exigida para uma situação de paz, se
estendendo inclusive à liberdade religiosa àqueles que desejassem permanecer no
Brasil.
A volta do território às mãos dos portugueses fez com que por muito tempo
desaparecesse os vestígios do cristianismo reformado no Brasil (MENDONÇA, 2008),

3.2 A FRANÇA EQUINOCIAL

Desde 1531, os franceses fizeram suas investidas também no Nordeste
brasileiro. Estiveram na Ilha de Itamaracá, Pernambuco, atracando uma embarcação
e ocupando a ilha. Quando Duarte Coelho, o donatário da capitania, chegou em
Igaraçu, em 1535, encontrou instalações francesas. Os franceses avançaram mais e
chegaram à Paraíba onde se aliaram com os índios potiguares na luta contra os
portugueses. A tentativa francesa de ocupação da Paraíba não obteve sucesso. Em
1594, o francês Jacques Riffault, depois de ter visitado o Maranhão, chegou à Paraíba
para reconquistar o território perdido, porém também não obteve êxito. Riffault deixou
em seu lugar Vaux, para manter a base estabelecida,

principalmente no

fortalecimento da amizade com os indígenas tupinambás. Vaux chegou a propor ao
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rei francês a fundação de uma colônia no Maranhão; todavia, a França não achava
oportuno o momento (HACK, 2007).
No século XVII, os franceses tentaram mais uma vez ocupar um espaço no
Brasil. A expedição, comandada por Rasilly e La Ravardière, objetiva a fundação da
França Equinocial no Maranhão. Rasylly, apesar de católico militante e de se fazer
acompanhar por um grande número de capuchinhos, levava na expedição um
significativo número de huguenotes (MENDONÇA, 2008).
Mendonça (2008) acredita que o clima de liberdade religiosa reinante entre os
religiosos se devesse à inspiração do Edito de Nantes. Contudo, a atuação dos
huguenotes se deu de forma insipiente, se limitando apenas às devoções particulares
domésticas. A curta existência da França Equinocial eliminou as possíveis futuras
influências protestante no Maranhão.

3.3 A FRANÇA ANTÁRTICA

Desde a primeira metade do século XVI embarcações francesas visitavam o
litoral brasileiro, contudo, essa presença se deu exclusivamente com intenção
mercantil, não havendo, nesse primeiro momento, interesse no estabelecimento de
bases fixas no país. Tal contato oportunizou que a natureza exuberante e as
paisagens brasileiras se fizeram conhecidas na França, através das estórias contadas
pelos marinheiros e navegadores.
Para os franceses, o Brasil “proporcionava aventuras heroicas e lucros [...]
suscitava a atração do maravilhoso, a angústia e as lágrimas” (FLUCK, 1991, p.153).
Ao se analisar o contexto sócio-histórico-religioso da França, assim como da
Europa, percebe-se que, em meio a efervescência política oriunda das disputas por
território e pelo poder, assim como a perseguição religiosa aos cristãos reformados,
se entende a motivação que levou a busca por melhores condições de vida, longe das
perseguições e dos conflitos. Um lugar onde pudessem professar sua fé reformada,
longe de disputas explosivas, “[...] um refúgio onde os huguenotes pudessem praticar
livremente o evangelho reformado” (MENDONÇA, 2008, p.38).
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“A procura de espaço para a liberdade religiosa” (MARIZ; PROVENÇAL, 2006,
p.197) estava entre e as motivações que levaram o francês Nicolas Durand de
Villegagnon, encarregado pela corte, armadores e comerciantes franceses de chefiar,
e, em 1555, uma expedição encarregada de fundar um núcleo de colonização no
Brasil. Tal projeto, apoiado pelo Rei Henrique II, buscava garantir à França a
participação no mercado de especiarias, o qual era monopólio dos portugueses.
Villegagnon, homem culto, que pertencia a Ordem de Malta3, teve sua
expedição preparada pelo principal ministro do Rei Henrique II, Coligny, que neste
período ainda era católico. O contingente humano disponibilizado para a viagem era
composto por cerca de seiscentas pessoas, em sua maior parte, por homens
arregimentados das prisões francesas e das galés. Apesar de hábeis artesãos ou
operários eficientes, eram homens de má índole, de mau caráter (MARIZ;
PROVENÇAL, 2006), o que certamente contribuiu para as revoltas, deserções e
problemas de disciplinas enfrentados por Villegagnon no Brasil.
Entre os recém-chegados ao Brasil, os mais importantes, estavam o sobrinho
de Villegagnon, Boissy, seigneur de Bois-le Comte; Nicolas Barré, ex-pilotto e homem
culto que atuou como secretário da França Antártica, e André Thevet, que era
Franciscano, etnólogo e cosmógrafo, oficial do rei da França, que veio com
Villegaignon e estudou os selvagens, a fauna e a flora do Brasil (MARIZ;
PROVENÇAL, 2000; TAVARES, 2009; HACK, 2007).
Outro problema enfrentado nas terras na França-Antártica era de caráter
sexual, uma vez após seis meses no mar os tripulantes passaram a se relacionar
sexualmente com as índias, o que levou ao comandante a exigir o sacramento do
matrimônio como forma de refrear o comércio amoroso, o que fez com que muitos
desses homens fugissem para o meio do mato para viver com as índias. Villegagnon,
também não teve como refrear a antropofagia praticada pelos tupinambás, que
possuíam o hábito de devorar os prisioneiros (MARIZ; PROVENÇAL, 2000). O
comandante tinha um bom relacionamento com os tupinambás que tornaram-se
valiosos aliados dos franceses, bem como mão de obra indispensável, tanto para

3

A Ordem era conhecida então como dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, antes sediada na ilha
de Rodes, defronte à Terra Santa, onde tivera intensa atuação no tempo das Cruzadas, até de lá ser
expulsa, em 1522, pelos turcos, que haviam tomado Constantinopla em 1453.
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alimentar a colônia, através do cultivo de alimentos e caça, quanto para a construção
das casas e do Forte Coligny (Figura 2), erguido na Ilha de Serijipe, o que era
compromisso assumido com o Rei de França. A cumplicidade existente entre os
franceses e os indígenas transformou-se em aliança guerreira, que ia do combate a
tribos inimigas ao combate aos portugueses.

Figura 2: Mapa francês da baía de Guanabara, 1555.
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a_Ant%C3%A1rtica>

Cabe destacar que as dificuldades da implantação da França Antártica logo se
fizeram sentir. O surgimento de doenças foi comum, uma vez que a estranheza do
clima, das precárias condições de alimentação e da péssima condição de vida material
no interior da colônia, Villegagnon impunha aos colonos a uma severa disciplina, o
que tornou comum a deserção para o interior do continente, o que reduziu a
capacidade de defesa do forte, contribuindo para o insucesso do projeto.
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Villegagnon defendia com veemência uma política de moralização com os
colonos estabelecidos sob seu comando e, a exigência da existência do casamento
para os que desejassem manter relações sexuais com as índias, foi um dos fatores
que determinou que ocorresse a rebelião enfrentada em 1556, “dois dias depois de
Bois-le-Comte e André Thevet partirem para a França” (MARIZ; PROVENÇAL, 2000,
p.91).
Bois-le-Comte levava ao Rei Henrique II o pedido de auxílio feito por Villagnon
que solicitava “três a quatro mil soldados profissionais, bem treinados e disciplinados,
centenas de mulheres para se casarem aqui e operários especializados para
construírem uma verdadeira cidade, já que Henriville era apenas um esboço [...]”
(MARIZ; PROVENÇAL, 2000, p.90).
Apesar de receber o sobrinho e enviado de Villegnon e elogiar o trabalho feito
no Brasil, o rei deixou bem claro que era impossível enviar o auxílio solicitado, pois
eram altos os custos a serem empregados e “Henrique II não desejava endividar-se
ainda mais com os banqueiros Médicis” (MARIZ; PROVENÇAL, 2000, p.102).
Bois-le-Comte não desiste de seu propósito e busca auxílio do ministro
Coligny.

Coligny, antes católico e já então convertido à Reforma, se sensibilizou com
os argumentos de Bois-le-Comte e prometeu pensar no assunto. [...] Mas
Coligny não perdeu tempo e decidiu acionar um velho amigo [...] então
morador em Genebra, na Suíça – Philippe de Carguilleray, senhor de Du
Pont. Pediu-lhe que levasse um grupo de calvinista ao Brasil a fim de estudar
a conveniência de lá fundar uma colônia calvinista com milhares de
protestantes que estavam sendo perseguidos na França. Foram escolhidos
dois pastores [...] Pierre Richer [...], Guillaume Chartier [...]. Nove outros foram
aceitos e a eles se junto Jean Léry4. Eram ex-monges renegados da Igreja
Católica.

A comitiva, formada pelos calvinistas organizados por Coligny e outras
trezentas pessoas, partiram a caminho do Brasil, aonde chegaram no mês de março
de 1557, trazendo consigo colonos com perfis diferentes daqueles vindos na primeira
viagem. “Muitos eram protestantes seguidores de Calvino e de Lutero, e fugiam da
4

Jean de Léry escreveu um famoso livro sobre sua aventura à França Antártica: Viagem à terra do
Brasil, num estilo renascentista à moda de Montaigne. Esse calvinista veio ao Brasil quando, estudando
teologia, sentiu-se chamado a pregar o evangelho na América. Mais tarde, em 1558, tendo deixado o
Brasil, foi feito ministro da religião reformada em Genebra (ALBUQUERQUE, 2006, p.47).
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perseguição católica em seu país de origem, ansiando por viver em paz, e de acordo
com sua crença” (BICALHO, 2008, p.32).
O apoio protestante para esse empreendimento só foi possível após ser
mencionado que o projeto de Villegnon tinha como objetivo formar uma colônia de
acordo com o Evangelho no Brasil, segundo o que era almejado pelos reformados, o
que atraiu certo número de calvinistas que se lançaram na jornada em busca da terra
prometida (FLUCK, 1991).
Hack (2007) acredita que os reflexos político-religiosos vivenciados na
França, assim como na Europa, nesse período, certamente lançaram sombras quanto
ao sucesso desse projeto, uma vez que os personagens eram os mesmos, isto é,
católicos e protestantes
Os recém-chegados foram recepcionados com alegria por Villegagnon e pelos
colonos já instalados na França Antártica. Os ministros trouxeram credenciais
assinadas por J. Calvino, as quais foram apresentadas ao comandante do forte.
Villegagnon “Aos ministros e seus companheiros pediu que estabelecessem o
regulamento e a disciplina da Igreja, segundo a forma de Genebra, à qual ele
prometera, em plena assembleia, submeter-se e bem assim toda a sua companhia”
(CRESPIN, 2006, p.19).
Contudo, o clima de cordialidade não durou muito e, com a chegada da
Páscoa, surgiu o primeiro enfrentamento. Ao contrário do que esperavam os ministros
não foi comportamento de Villegagnon, “que tinha uma fé inabalável na eucaristia”
(MARIZ; PROVENÇAL, 2000, p.105), mas Cointac, um ex-frade, que levantou na
França Antártica uma das controvérsias centrais da reforma sobre as questões
relacionadas à Santa Ceia, o que foi prontamente encampado por Villegagnon
(MENDONÇA, 2008).
Os ânimos ficaram alterados entre os presentes, chegando Villegagnon a
brandar que “Calvino é um herético. Ele não pode espalhar seu dogma ímpio na
cristandade. E vocês dois são falsos profetas” (MARIZ; PROVENÇAL, 2000, p.108).
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Não tardou, porém, que circunstâncias adversas viessem revelar o caráter vil
de seu chefe. Sob pretexto de conversão religiosa e retorno à verdadeira fé,
Villegagnon iniciou uma série de perseguições. Os que foram à França
Antártica à procura de liberdade de consciência viram-se em situação ainda
pior que antes. Foram submetidos a ignominioso tratamento e grandes
padecimentos. Esse erro clamoroso provoca a ruína prematura da empresa
(ANDRADA, 1947, p. 84 apud HACK, 2007, p.45).

O acontecimento foi suficiente para Villegagnon exteriorizar sua cólera e
demonstrar que não havia se convertido ao Calvinismo e que sua fé católica estava
mais forte do que nunca. Assim, concordou que os pontos em litígio “deveriam ser
submetidos às Igrejas da França e da Alemanha, para que elas decidissem a respeito”
(CRESPIN, 2006, p.33).
O que pode ter feito que se chegasse a essa postura foi a chegada de
correspondência do cardeal de Lorena, onde Villegagnon teria sido alertado sobre os
“perigos” do calvinismo (FLUCK, 1991).
O jovem ministro Chartier foi o encarregado para ser o portador da consulta
e, até sua volta haveria trégua entre católicos e protestantes. Contudo, poucos dias
após a partida do navio para a França, os calvinistas comunicaram seu desejo de
retornar à França tão logo o navio retornasse dessa viagem.
Pouco tempo depois, aportou na Guanabara o Jacques, um navio francês que
não pertencia a Villegaignon nem aos seus aliados. O capitão do navio, atendendo
pedido de Du Pont e Richier, firma acordo para transportar dezesseis pessoas até a
França, mediante o pagamento de cem escudos. Mesmo a contragosto, Villegagnon
concordou com o embarque, sentindo até mesmo certo alívio pela partida dos
calvinistas (MARIZ; PROVENÇAL, 2000; CRESPIN, 2006).
Pouco tempo depois do início da viagem cinco dos huguenotes foram
obrigados a abandonar o navio, uma vez que “começou a fazer água de todos os
lados, fosse por ser já muito velho, fosse por estar carregadíssimo. Todos a bordo
receavam perecer” (CRESPIN, 2006, p.45).
Ciente de nunca terem ofendido a Villegagnon, os huguenotes retornaram ao
Forte Coligny, esperando serem bem recebidos pelo comandante. Crespin (2006,
p.52-53) relata que:
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Depois de os haver escutado, Villegaignon respondeu-lhes com doçura e
honestidade, dizendo que rendia graças a Deus porque os salvara [...]. E,
após ter-se informado de tudo o que ocorrera e sobre a sorte do navio,
consolou-os e permito-lhes que vivessem com as mesmas prerrogativas e
liberdades dos demais franceses. [...] Mas essa quietude durou apenas doze
dias [...]. Radicou-se-lhe a convicção de que tudo o que os cinco narraram
era falso e adrede preparado. Via fraude nas palavras dos cinco e acreditou
que ela era obra de Du Pont e Richier [...]. E tais fantasias persuadiram-no a
crer que os cinco não eram se não espiões [...]. De tal modo esta opinião
dominava o espírito de Villegaignon que a supôs verdadeira e nela ocupava
todo o seu pensamento. Desconfiava de seus servidores mais antigos e fiéis
[...] injuriava-os e ameaçava-os com pauladas, grilhões e outros castigos
bárbaros. Em seu falso pressuposto de que os cinco Calvinistas eram
traidores e espiões, entendeu que era imprescindível assassiná-los para
manter a sua grandeza.

Para atingir seu objetivo de extermínio aos cinco calvinistas, pelos quais se
sentia ameaçado, Villegagnon, usando de seu conhecimento teológico, encaminhou
um questionário sobre matéria de fé, dando-lhes o tempo de doze horas para resposta.
Esse documento, conhecido como “Confissão de Fé da Guanabara”, serviu de
instrumento usado pelo algoz para julgar e condenar os homens de fé.
O Cavaleiro da Ordem de Malta passou a exercer o papel de inquisidor em
nome da lei e da religião, levantando questionamentos aos quais sabia que os
huguenotes não concordariam por questão de convicção e de consciência (HACK,
2007). Através desse documento Jean du Bordel, Matthieu Verneuil e Pierre Bourdon
foram condenados à morte. André Lafon, o único alfaiate da colônia, teve a vida
poupada e Balleur, o quinto homem huguenote, fugiu para São Vicente, foi preso e
levado para Salvador, sendo mais tarde enforcado no Rio de Janeiro, quando os
últimos franceses foram expulsos (LÉRY, 1950; CRESPIN, 2006; MARIZ;
PROVENÇAL, 2000).
O martírio dos três calvinistas desestruturou a vida e os projetos de
Villegagnon que, ao perder o apoio de Coligny, enfrentou o fim da iniciativa de
colonização francesa em terras brasileiras. Ao partir para a França em maio de 1959,
o Cavaleiro da Ordem de Malta deixou o Forte francês desguarnecido ao buscar
reforços e recursos, os quais lhe foram negados. O que lhe restou foi o temido
enfrentamento com os portugueses, liderados por Mem de Sá.
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Villegagnon regresó a Francia em 1559. Para 1560, los portugueses,
conducidos por el governador Mem de Sá (1500-1572) comezaron a desalojar
a los sobrevivientes Y destgruir su flerte. El sobrinho de Mem de Sá, Estacio
de Sá, construyó sobre tierra firme um flerte em 1565, que em honor al rey
português Sebastián, lo nombró são Sebastião de Río de Janeiro. El conflicto
entre hugonotes y los portugueses, que contaban com el apoyo de los
indígenas locales, se prolongó por dos años más. Finalmente, los colonos
fueron expulsados definitivamente de la Bahía de Guanabara. El sueño de
uma Francia Antártica se desvaneció completamente para 1567, com la
derrota total de los colonos y la muerte em la hoguera de le Balleur em manos
de la Inquisición. Los hugonotes [...] foram los protagonistas delprimer intento
protestante de establecerse em América Latina (DEIROS, 1992, p.596).

Os reflexos político-religiosos vivenciados na França, assim como na Europa,
nesse período, certamente lançaram sombras quanto ao sucesso desse projeto, uma
vez que os personagens eram os mesmos, isto é, católicos e protestantes (HACK,
2007).
Apesar de o próprio Villegagnon, além Thevet, Crespin e Lèry, escrever sobre
o projeto colonizador francês no Brasil, foram os dois últimos que apresentaram o
confronte ideológico e religioso entre católicos e protestantes na França Antártica.
Muitos, depois disso, escreveram sobre esse tema, mas o que não pode ser negado
é que o que restou do projeto de instalação de uma colônia calvinista no Brasil foi o
testemunho de homens de fé que abriram mão do conforto para optar pela vida
simples, sem conforto e cheia de privações. Homens que se permitiram sonhar com
um lugar onde pudessem professar sua fé reformada, construir suas famílias e
preparar o caminho para que outros também pudessem viver nesse pedaço de chão.

3.4 PROTESTANTISMO NO BRASIL IMPÉRIO

Após a expulsão dos holandeses, o Brasil fechou as suas portas aos
protestantes por mais de 150 anos, sendo que parte desse hiato, sem a presença dos
cristãos reformados se deve à Inquisição. Somente com a vinda da família real
portuguesa, que tal situação começou sofrer alteração.
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Mendonça (2008) destaca que somente após a profunda reforma política
introduzida pela presença de D. João VI, principalmente em razão da abertura dos
portos às nações amigas, é que protestantes anglo-saxões começaram a chegar e a
se estabelecer no Brasil.
Em 1810, Portugal e a Inglaterra firmaram um Tratado de Comércio e
Navegação cujo artigo XII pela primeira vez em nossa história concedeu liberdade
religiosa aos imigrantes protestantes. Logo, comerciantes, vendedores e clérigos
britânicos começavam a chegar ao Brasil (HAHN, 1989).
“O influxo de ingleses significou também o início do culto protestante,
praticado em particular no Brasil [...] e não pela propagação da sua fé protestante à
população brasileira” (REILY, 2003, p.46).
Com a Independência do Brasil, não se poderia manter o antigo sistema
colonial de proibição a outras religiões que não a católica nas terras brasileiras.
Relações com outas nações eram necessárias e inevitáveis, assim como a imigração
era imprescindível ao povoamento do território, e não se ajustariam à intolerância
(MENDONÇA, 2003).
A questão da liberdade religiosa, que fazia parte do Tratado de Comércio e
Navegação, trouxe à tona a intolerância religiosa, o que foi motivo de debates na
realização da Constituinte em 1823. Mesmo sendo prevista a inevitabilidade de um
contato cada vez mais intenso com as nações protestantes, a religião católica foi
mantida como religião oficial do Estado. A constituição de 1824 garantia que ninguém
seria perseguido por motivos religiosos, contudo havia restrições quanto aos lugares
de culto, à construção de templos, ao acesso aos cemitérios, que eram
exclusivamente católicos e não haviam cemitério protestantes em todos os lugares
(MENDONÇA, 2008).
Havia jurisdição católica sobre os cemitérios, o que criava inúmeros
impedimentos para o sepultamento da população de não-católica, o que gerava
desconforto entre os protestantes.
Em finais da década de 1850 acirraram-se os debates sobre o casamento de
não-católicos. Alguns liberais travaram uma batalha para tomar da Igreja Católica a
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hegemonia sobre as uniões, que acabou gerando a Lei 1.144 de 11 de setembro de
1861, alvo de muitas críticas, porque reconhecia os casamentos de não-católicos
mediante três condições: era obrigatório um ato religioso (casais que quisessem
dispensar o ato religioso não podiam fazê-lo; e no interior do país era muito comum a
falta de sacerdotes); era obrigatório registrar o casamento, sendo este feito por um
pastor protestante reconhecido pelo Estado (caso raro; "onde não houvesse ministro
protestante não haveria casamento de protestante"). Além do mais, esta Lei
simplesmente ignorava os casamentos mistos (católicas com protestantes),
relativamente comuns em algumas regiões do Império (SANTOS, 2006 apud SEIXAS,
2013).
A já citada Constituição de 1824 condenava os protestantes à marginalização,
uma vez que ignorava suas necessidades civis. Seixas (2013) refere que, em 1830, o
Código Criminal do Império anunciava, na Parte Quarta - relativa aos crimes policiais,
Capítulo I, reservado aos delitos contra a religião, a moral e os bons costumes, artigo
276, que “celebrar em casa, ou edifício, que tenha alguma forma exterior de Templo,
ou publicamente em qualquer lugar, o culto de outra Religião, que não seja a do
Estado”, sob pena de “serem dispersos pelo Juiz de Paz os que estiverem reunidos
para o culto; da demolição da forma exterior; e de multa de dois a doze mil réis, que
pagará cada um”. Leis promulgadas posteriormente encrudesceram a situação, como
a lei eleitoral de 1846 que colocava os protestantes como inelegíveis.
Percebe-se que o Estado coibiu os protestantes de todas as formas, de modo
a dificultar e até mesmo proibir a celebração de seus cultos. Além disso, cercear seus
direitos políticos é sem dúvida uma forma das quais lançaram mão para obriga-los a
renegar sua religião. Contudo, a fé protestante não foi renegada e “Vencendo as
dificuldades dos últimos quarenta anos do Império, os protestantes, tanto os
imigrantes como os brasileiros que aderiam espalharam-se bastante pelo território
nacional, embora nunca chegassem a ser parcela significativa da população”
(MENDONÇA, 2008, p.45).
Onze anos após a criação da primeira igreja evangélica no Brasil, pelo Pr.
Robert R. Kalley, foi organizada, em 12 de janeiro de 1862, na cidade do Rio de
Janeiro, a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, resultado da pregação do Rev.
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Ashbel Green Simonton, enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Igreja
Presbiteriana nos Estados Unidos da América (RIBEIRO, 1973; HAHN, 1989).
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4 A IGREJA EVANGÉLICA NO BRASIL REPÚBLICANO

Após a Proclamação da República, a reação clerical contra a reforma religiosa
no Brasil assumiu proporções que variavam desde a polêmica à descompostura
verbal, à intimidação, espancamentos, quebra-quebra, incêndios e, algumas vezes,
ao assassinato de evangélicos (RIBEIRO, 1991), mesmo havendo a garantia na
Constituição Republicana de que “Todos os indivíduos e confissões religiosas podem
exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim adquirindo bens,
observadas as disposições do direito comum” (BRASIL, 1891).
A identidade do protestante brasileiro passa a ser construída pela sociedade
aqui presente. Os missionários enfrentaram a dureza da viagem e adversidades
quando aqui chegaram. A mensagem, por eles trazidas, foi difícil de ser estabelecida
sem que passasse por muitas turbulências sociais em talvez os inúmeros obstáculos
vencidos, tenham servido para forjar um caráter mais obstinado nos protestantes
(FONTELES, 2009).
O protestantismo brasileiro gradativamente passou a fazer parte de um
contexto social que em muitos momentos dificultou a sua inserção, o que levou

à

necessidade do uso de diferentes estratégias para executar uma proposta de
evangelização, como a distribuição de Bíblias, artigos escritos em jornais e revistas.
O crescimento do número de evangélicos foi perceptível por todo o país, bem
como, a reforma havia se alastrado por todas as camadas da sociedade. De acordo
com Ribeiro (2003, p.26) “juntamente com um protestantismo de minoria, reprimido e
perseguido, crescia um protestantismo de liderança social ao longo da Primeira
República [...]. Não foi por acaso [...] que após Vargas protestantes emergiram na vida
na nacional [...]”.
Durante a primeira metade do século XX não cessaram de chegar missões
religiosas ao país (MENDONÇA, 2003). O protestantismo orgulhara-se do interesse
que despertara na intelectualidade liberal, mesmo que isso não tenha sido significativo
em termos de adesão à religião reformada (FERREIRA, 2010).
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O protestantismo era entendido como uma religião que favoreceria a transição
para a sociedade moderna, uma vez que os países protestantes eram tidos como
modelos de progresso social e político. A visão dos missionários e das sociedades
bíblicas também estava estruturada na ideia da modernização integrada ao progresso
e ao projeto liberal (DREHER, 1993 apud SANTOS, 2010).
Conforme relata Pereira (2012, p.79) “Os presbiterianos foram os que
avançaram mais até os vinte anos subsequentes à Proclamação da república [...].
Ganharam espaço também na atividade educacional, em que investiram bastante
[...]”. Esse investimento trouxe dificuldades no interior das próprias igrejas, pois para
muitos, a prioridade era a conversão das pessoas ao protestantismo e a promoção do
crescimento das igrejas; outros consideravam necessário “educar para civilizar”
(PEREIRA, 2012). O resultado de tais divergências foram as crises internas,
ocasionadas

por

mentalidades

diferentes

e

prioridades

divergentes,

que

caracterizaram tal período. Para Ferreira (2010) tratava-se de divergências na
percepção e vivência da religião, ancoradas em diferenças culturais.
Gini (2010, p.122) destaca que:

A divisão mais emblemática ocorreu em 1903, quando um grupo de sete
pastores e 15 presbíteros deixou a Igreja Independente - IPI. Entre as
questões divergentes estavam o projeto educacional mantido pelos norteamericanos que previa, por exemplo, aporte financeiro aos grandes colégios
como o Mackenzie, em São Paulo, em detrimento da obra educacional feita
pelas igrejas; a dependência financeira das missões estrangeiras para a obra
de evangelização e conversão de fiéis [...]. Depois disso, ambas as
denominações presbiterianas se desenvolveram em todo o Brasil.

A religião protestante contribuiu na formação de diferentes espaços, dentre eles
a educação e as artes, colaborando com a construção da sociedade brasileira e de
seus valores. Sabe-se que faltam estudos que estabeleçam a profundidade e a
dimensão da marca protestante na cultura brasileira, porém, Gradativamente, a vinda
de missionários e pastores protestantes, abriu caminho para a efetivação das
diferentes igrejas reformadas no Brasil, dentre elas a Igreja Presbiteriana, cuja
formação no Brasil e ocupação do sudoeste do Paraná será tema de estudo no
próximo capítulo.
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5 PRESBITERIANISMO NO PARANÁ
Antes de abordar o objeto proposto neste estudo, cabe destacar as questões
pertinentes à formação do Estado do Paraná, a origem do indivíduo que habitou e
atuou na região do Contestado e os antecedentes históricos que deram origem à
Guerra do Contestado.

5.1

CARACTERIZAÇÃO

DO

ESTADO

DO

PARANÁ:

ANTECEDENTES

HISTÓRICOS

O Paraná é uma das 27 unidades federativas do país e está localizado na
região Sul do Brasil, junto aos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui
uma população estimada em 10,284 milhões de habitantes em uma área de
aproximadamente 199.314km², que equivale a 2,3 % da superfície total do Brasil. Faz
limites territoriais com Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e com os países
vizinhos, Argentina e Paraguai. Na fronteira entre o Paraná e o Paraguai fica a Itaipu,
a maior hidrelétrica do mundo (PARANÁ, 2014).
A palavra “paranã” tem sua origem no guarani pa'ra, que significa mar e nã,
semelhante, ou seja, a descrição do mar na visão dos índios como sendo um rio
grande. Utilizavam o termo também para descrever o lugar de onde se avista o mar.
A palavra sofreu influência portuguesa e passou a ser utilizada a grafia Paraná
(ESPÍRITO SANTO JR, 1986).
O Paraná tornou-se domínio da Coroa Portuguesa no século XVII, sendo deste
período a fundação de suas primeiras cidades, Paranaguá (no litoral) e Curitiba (no
primeiro planalto). O território foi ocupado lentamente de modo esparso nos dois
séculos seguintes. No início do século XVIII, a economia do Paraná centrava-se na
agricultura de subsistência dominada pela grande propriedade, no seio de uma
sociedade escravagista. Paulatinamente, o comércio de mulas e o arrendamento das
terras que serviam de invernada para os rebanhos vindos do extremo sul do País são
substituídos pelas culturas. Consequentemente surgiram as cidades e vilarejos ao
longo dos caminhos que cortam o Estado (SWAIN, 1988).
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Em 19 de dezembro de 1853 o Paraná desmembrou-se de São Paulo a partir
da assinatura de sua independência pelo Imperador Dom Pedro II e passou a ser uma
das unidades políticas do Brasil. A criação da Província do Paraná não pôs fim à antiga
questão de limites que remontava ao período colonial, herdando as questões
pendentes entre as províncias de Santa Catarina e de São Paulo (BENTO, 2012;
ESPÍRITO SANTO JR, 1986).
Wachowicz (2001) explica que no ano de 18955, o Brasil ganhou a questão do
Contestado disputado com a Argentina (Questão de Palmas), que definiu a fronteira
internacional na região. Nesse período estava em construção a ferrovia São PauloRio Grande, que tinha como caminho o território contestado entre Paraná e Santa
Catarina. Em razão disso, as terras da região começaram a valorizar-se. Em 1901,
Santa Catarina passou a reivindicar a posse de todo o território contestado.
Antes de adentrar nas questões relativas às questões que culminaram na
Guerra do Contestado, cabe retratar a origem dos habitantes da região contestada.
Kanaan (2004) destaca que o teritório contestado foi habitado inicialmente pelos
índios, que eram caçadores e coletores. Caçavam pequenos animais e coletavam
pinhão que era encontrado com abundância na terra das araucárias. Eram índios
Botucudos, Pinaré, Xokleng, entre outros, que viviam livremente nessa região. Depois
dos índios, os próximos habitantes do ‘continente das araucárias’ foram pessoas
oriundas de vários pontos da região sul do Brasil e de países vizinhos, castelhanos,
fugitivos da fome e das guerras, escravos, índios remanescentes das missões
jesuíticas do Rio Grande e dessa gente que se mistura surge o caboclo do sertão
catarinense, que encontra na agricultura uma maneira de sobreviver.
Faltando construir o trecho da ferrovia entre União da Vitória e Marcelino
Ramos, a partir de 1908 o Brazil Railway Compay, o norte-americano Percival
5

. Questão de palmas ou Contestado com a Argentina: A Argentina reivindicava a região Oeste dos
atuais estados do Paraná e de Santa Catarina, pretendendo estabelecer as fronteiras pelos rios
Chapecó e Chopim, supostamente com base em mapas do Tratado de Madri (1750). Pouco antes da
proclamação da República do Brasil (1889), as chancelarias de ambos os países haviam acordado que
o litígio seria solucionado por arbitramento. A questão foi submetida ao arbitramento do presidente
Norte Americano, Grover Cleveland (1893–1897), que à 5 de fevereiro de 1895, arbitra favoravelmente
ao Brasil, onde definindo-se as fronteiras pelos rios Peperi-Guaçu e Santo Antônio, Pereira (2004,
p.175). A cidade de Clevelândia, leva este nome, em homenagem ao Presidente que julgou a causa
em favor do Brasil. O General Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira o qual a contragosto foi
homenageado tendo seu nome dado a cidade Catarinense “Dionísio Cerqueira”, foi fundamental para
a causa Brasileira, pois, reuniu importantes mapas e documentos que favoreceram a causa Brasileira.
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Farquhar assume a construção da ferrovia. Como o Brasil não possuía condições de
pagar pelos custos da construção, o contrato de concessão, datado de 1889,
estipulava que o pagamento deveria, então, ser pago em terras ao grupo norte
americano, equivalendo a 15 quilômetros de cada margem da ferrovia (WACHOWICZ,
2001), tendo no conjunto da extensão um domínio médio de 9 quilômetros de cada
lado (MACHADO, 2004). Além de lucrar com as terras recebidas, a empresa de
Farquhar possuía autorização para explorar a erva-mate e a madeira em 15 km² de
cada lado dos trilhos (AQUINO JR.; FRAGA, 2009).
A erva-mate era uma fonte de renda suplementar para os agricultores e muitas
povoações se desenvolveram por estarem cobertas de ervais. Entre as povoações
fundadas estavam Papanduva e Três Barras. A primeira era utilizada para pouso de
tropeiros e ali foi instalada, a mando do governo, em 1877, uma missão para
catequizar os índios Xokleng (MAFRA, 2008).
O homem que habitava as florestas da região sul do Brasil, passou a ser
conhecido como caboclo. Thomé (2004, p.14) chama o “habitante majoritário da
região do Contestado de “caboclo pardo” pelas suas raízes étnico-culturais lusobrasileiras e mescla destas com a índia, a negra e seus descendentes”.
Os norte-americanos receberam como pagamento pelo trecho construído,
grandes porções de terras que eram habitadas há gerações pela população cabocla
sertaneja que não possuía títulos de propriedade. Sendo assim à Brazil Railway
Compay, reservava-se o direito de requerer a desocupação das terras, bem como
proibir que as mesmas viessem a ser ocupadas, conforme demonstra o Edital de 1911
(Fig. 3).
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Figura 3: Foto do edital expedido pela Brazil Railway proibindo a
ocupação e posse das terras situadas às margens do rio do Peixe.
Fonte: O Libertador. Campos Novo, ano 1, n.19, 1911, p.3 (apud
BRANDT, 2007, p.147)

Como resultado, muitos moradores da região do Contestado6 foram
desalojados, muitas vezes violentamente de suas terras. De acordo com Brandt (2007,
p. 148) “Contra os posseiros resistentes, o Corpo de Segurança da empresa,
comandado pelo Coronel Palhares, um antigo oficial da Força Pública do Paraná,
composto de mais de duzentos homens era enviado para expulsá-los das terras”.
Aquilino Jr. e Fraga (2009) acreditam que o próprio estado brasileiro investiu
de poder a Southern Brazil Lumber Colonization, empresa subsidiária da Brazil
Railway Compay, por intermédio do capital gerado, além daquele já investido, durante
anos vai expulsar os moradores de suas terras - a maioria das vezes de forma violenta.
A empresa norte-americana construiu, também, o ramal ferroviário Porto União
- São Francisco do Sul para o escoamento da madeira pelos portos de Paranaguá e
São Francisco do Sul, e, ainda, para o transporte de soldados, armas e munição do
Exército Brasileiro, que, por sua vez, protegia os interesses de Farqhar (AQUILINO
JR.; FRAGA, 2009). É nesse contexto que a companhia norte-americana, aliada ao

6

. O Contestado foi um conflito armado entre a população denominada cabocla e os representantes do
poder público brasileiro, entre outubro de 1912 a agosto de 1916. A região do conflito era rica em ervamate e madeira, daí surgem vilas, como o caso da atual cidade paranaense: Barracão, no sudoeste
paranaense que é divisa seca com a cidade catarinense Dionísio Cerqueira, o nome barracão deve-se
ao grande número de barracões para armazenar erva que nesta cidade havia, erva, madeira e terras
foram os motivos dos conflitos na região. Primeiramente os problemas era sociais, pois o abandono ao
povo caboclo era total, o que acaba gerando um ambiente fértil para todo tipo de fanatismo, com o
aparecimento de “monges” cria-se um tipo de fanatismo religioso, expresso pelo messianismo e pela
crença, por parte dos caboclos revoltados, de que a luta que eles travariam se tratava de uma guerra
santa, o nome “Contestado” deve-se ao fato de que os caboclos contestaram a doação que o governo
brasileiro fez aos madeireiros e à Southern Brazil Lumber & Colonization Company.
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Estado brasileiro, passaram a serem vistos como os grandes inimigos, pois
desalojaram as populações da região, produzindo uma multidão de pessoas
desprovidas de terra, comida e moradia.
Além da população desabrigada e dos trabalhadores desempregados, Cordeiro
(2013) destaca que até os grandes proprietários foram atingidos pela selvagem
desapropriação, dentre eles muitos eram imigrantes gaúchos, maragatos7 derrotados
fugidos da Revolução Federalista de 1893, homens acostumados com a luta armada.
Nesse contexto, em meio a efervescência, se tornou fácil o aparecimento do
líder que se intitulava monge José Maria, que liderou os sertanejos durante a Guerra
do Contestado.

5.2 O FANATISMO RELIGIOSO NO CONTESTADO

Desde meados do século XIX até 1912, os estados do sul do Brasil eram
percorridos por figuras exóticas, que a população sertaneja chamava de monges.
Esses homens, de barbas crescidas, cerradas, vestiam sandálias de couro cru,
levavam na cabeça um barrete de pele de onça, um bordão na mão e terço no pescoço
e viviam mais na floresta, dormiam em grutas (WACHOWICZ, 2001).
Os monges8, figuras que percorriam os estados do sul do Brasil, exerciam
funções religiosas e eram tidos como curadores pela população cabocla. Wachowicz
(2001) destaca a existência de três os monges na região.

7

. Maragatos: Maragato foi o nome dado aos Rio-grandenses que iniciaram a Revolução Federalista
no Rio Grande do Sul em 1893, em protesto a política exercida pelo governo federal representada na
província do Rio Grande do Sul por Júlio de Castilhos. Os maragatos eram identificados pelo uso de
um lenço vermelho no pescoço, e isso, no estado era sinal de oposição. O Nome Maragato é referente
aos colonizadores de partes do Uruguai, que eram oriundos da Maragateria, na Espanha. Com isso,
chamar os revoltosos de maragatos era o equivalente a alcunha-los de “estrangeiros”.
8 Monge vem da palavra grega monakhos que quer dizer sozinho, mas a etimologia não dá conta do
seu sentido mais profundo: um monge é, antes de tudo, um peregrino de uma causa, aquele que se
dedica a ter uma vida exemplar porque se preocupa com o efeito de suas ações sobre os outros
(OLIVEIRA, 2006, p.50).
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Assim é que, João Maria, o primeiro deste nome, fez sua aparição no período
da Guerra dos Farrapos. Sabe-se dele o suficiente para ser possível distinguilo de um segundo João Maria, cuja atuação vinculou-se bem de perto à
Revolução Federalista, adepto que era do chefe guerrilheiro Gumercindo
Saraiva. Na memória popular, entretanto, ambos acabaram confundindo-se.
José Maria – o terceiro monge – dizia-se irmão do anterior, tendo surgido logo
após o desaparecimento deste. Foi quem liderou o primeiro ajuntamento de
sertanejos – somente do que viria a ser a irmandade rebelde do Contestado.
Muito cedo desapareceu da cena, pois veio a morrer no primeiro combate do
que acabaria por tornar-se uma longa guerra. A partir de então, na lembrança
dos seguidores, sua figura tornou-se inseparável da de João Maria,
formando-se, progressivamente, a crença no regresso de ambos
(MONTEIRO, 1974, p.72).

O terceiro monge foi o guia que chefiou a revolta. Era Miguel Lucena, que
autodenominava-se José Maria de Agostinho, e veio a ser conhecido como irmão do
primeiro monge falecido.
Machado (2004) constatou que o monge era visto pelos habitantes como um
homem penitente e dado a ações de cura e caridade, que nunca se apresentou como
irmão do primeiro monge, mas que afirmava que admirava a missão de João Maria, a
quem considerava “nosso irmão”, no sentido de concordar com seu ponto de vista e
sua prática.
Provavelmente tenha surgido daí a estória de que os dois monges seriam
irmãos. Machado (2004) relata que José Maria, além de líder religioso, era grande
conhecedor de ervas nativas e que fazia o aviamento de receitas complexas
envolvendo o emprego de diferentes ervas, raízes e sementes.
As práticas de cura do monge espalharam-se pelo sertão e em pouco tempo
havia aliciado centenas de fiéis ao seu redor. José Maria, segundo Wachowicz:

Aliciou ao seu redor os descontentes, os injustiçados, os perseguidos, os
desajustados, os desempregados, os bandidos e os facínoras e deu-lhes
instrução militar, armando-os com espadas, facões, pica-paus e garruchas.
[...] Entretanto, sua ordem era clara: não atacar, mas resistir. (grifos do autor)
(WACHOWICZ, 2001, p.201).
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Como ex-militar, José Maria organizou os acampamentos, os quais
receberam a denominação de Quadros Santos. A ele, o povo passou a atribuir a
realização de milagres e a considerá-lo a encarnação do monge João Maria, seu
antecessor. Salomão (2009) refere que José Maria passou a ser prestigiado como
portador das mensagens de João Maria, de quem se aguardava o cumprimento de
profecias de uma guerra “sem quartel” contra as forças de Satanás, cujo resultado
traria felicidade a todos os que seguissem a “santa religião”. José Maria conquistara
tamanho prestígio que ousou não atender ao chamado do poderoso coronel da
Guarda Nacional, Francisco Ferreira de Albuquerque, Superintendente do município
de Curitibanos, iniciando um atrito que iria culminar em um conflito entre grupos que
há muito se inquietavam. Do lado da oposição ao Superintendente, estava o tenentecoronel da Guarda Nacional Henriquinho de Almeida, fazendeiro rico, a quem
acusaram o monge de estar aliado.
Em julho de 2012, estando em Campos Novos, o monge José Maria recebeu
a visita de uma comissão de líderes vindos de Curitibanos para convidá-lo para a
Festa do Bom Jesus, que aconteceria em 6 de agosto, em Taquaruçu. Chegado o dia,
a presença do monge estendeu-se para além do término das festividades, o que
motivou que diversas pessoas permanecessem reunidas em torno de José Maria
(MACHADO, 2004). Permaneceram no vilarejo pouco mais de um mês. Nesse tempo
o monge dirigia terços, recitava narrativas sacras e contava histórias de Carlos Magno.
Organizou uma guarda composta de 24 homens e um comandante, aos quais nomeou
de Doze Pares de França, todos montados em cavalos brancos. Possivelmente não
foi apenas o livro de Carlos Magno que lhe serviu de inspiração, mas também a
organização das cavalhadas, em que os cristãos em sua luta contra os mouros,
costumavam ser denominados Pares de França.
O ajuntamento de pessoas ao redor de José Maria passou a preocupar as
autoridades locais, tendo em vista sua aproximação com o grupo político inimigo do
governo municipal, bem como era crescente a influência à população cabocla
(QUEIROS, 1981). Assim, não tardou para que as autoridades da região mandassem
dispersá-los.
José Maria e seus seguidores fogem e refugiam-se nos campos de Irani. Ao
descobrirem seu paradeiro, as autoridades paranaenses enviam o Regimento de
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Segurança do Paraná para prendê-los, o que motiva o primeiro conflito armado, em
outubro de 1912, que causou várias mortes, dentre elas a do monge José Maria e a
do comandante das tropas. Os sertanejos sobreviventes fogem mata adentro. Tudo
indicava que os incidentes haviam chegado ao fim (MACHADO, 2004).
Quase um ano se passou desde a batalha do Irani, àqueles que esperavam
que os seguidores de José Maria tivessem sido silenciados, tiveram uma surpresa.
Após a morte do monge, difundiu-se a crença do seu regresso, juntamente com o
exército encantado, que daria início à Guerra de São Sebastião. Assim, um clima de
misticismo passou a ser observado na região. Para os sertanejos, seu líder não havia
morrido de fato, pois após a batalha de Irani teria sido visto “fugindo pelas nuvens num
cavalo” (QUEIROZ, 1977, p.104). Sendo assim, aguardavam que o retorno de José
Maria, por isso “seu corpo fora enterrado superficialmente e coberto com tábuas para
ele facilmente ressuscitar [...] acreditavam que os fanáticos mortos em combate
ressuscitariam” (QUEIROZ, 1977, p.109).
Percebe-se claramente que a morte do monge José Maria está envolta em
simbolismo, se iniciando a partir daí o mito da sua santificação, que de simples
curandeiro em vida, evoluiu para profeta e, na morte, passou para indivíduo
santificado.
Os seguidores de José Maria reuniram-se novamente em Taquaruçu,
enquanto aguardavam que se cumprisse a promessa de sua volta, acompanhado do
Exército encantado de São Sebastião. Após tratativas no sentido para desfazer o
ajuntamento, mobilizaram-se efetivos do Exército e da Força de Segurança
catarinense, para preparar um ataque a Taquaruçu. Em 31 de dezembro de 1913, o
povoado foi atacado, contudo o resultado foi desastroso para as forças de repressão.
Uma população furiosa e alguns homens armados enfrentaram os soldados
conseguiram fazer frente ao numeroso exército, cujos comandantes não viram
alternativas, senão recuar (SALOMÃO, 2009).
Novas forças foram reunidas para um ataque fulminante com artilharia pesada
ao vilarejo Taquaruçu, que resultou em “Cadáveres de homens, corpos de mulheres
e de crianças despedaçados estavam espalhados por toda a parte” (SALOMÃO, 2009,
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p. 13), dando início a uma cruel e sangrenta guerra civil que se espalhou pelos estados
de Santa Catarina e Paraná e se estendeu até 1916.
O maior temor do governo era um enfrentamento aos moldes de Canudos.
Não seria admitido outro levante monarquista, por isso justificavam o uso da força e a
violência desmedida.
Entre os insurgentes, a ideia de monarquia era mais do que tudo um símbolo
que demonstrava, inicialmente, a única opção formal que conheciam, em detrimento
à República. No imaginário das populações caboclas, a República era o mal
responsável pelos seus sofrimentos que deveria ser combatido através da Guerra
Santa, conforme as estórias contadas pelo monge José Maria.
O monarquismo dos seguidores do monge é considerado insipiente no
primeiro momento do movimento do Contestado, segundo Machado (2004), uma vez
que os sertanejos apenas lembravam as referências monárquicas feitas pelo Monge
João Maria ligando a monarquia ao campo sagrado, como sendo lei divina. Somente
após a morte de José Maria, em Irani, no segundo ajuntamento de Taquaruçu, é que
passou a existir uma visão mais organizada da monarquia cabocla.
Após a morte de José Maria, seus seguidores passaram a vivenciar uma forte
exaltação mística. Procuravam a leitura de sinais da natureza em busca da
manifestação da presença do monge e das divindades e heróis que agora faziam parte
do exército encantado de São Sebastião. Machado (2004, p. 163) descreve que:

Certa feita, num momento logo após uma forma, os líderes [...] e alguns
crentes afirmavam que as “dobras” de pequenas nuvens que apareciam no
firmamento eram as imagens de José Maria e São Jorge montados a cavalo.
Logo aparece um caboclo, um pouco embriagado, que afirmava não estar
vendo [...] nenhuma. Esse homem levou uma surra de porrete. A partir daí
não houve mais quem duvidasse dos sinais no céu.

A partir de 1914 iniciou-se no Contestado um período de ferrenho de
fanatismo religioso, onde prevalecia o entendimento de que os monges José Maria e
João Maria, voltariam liderando o exército encantado, formado pelos que haviam
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também padecido em combate, o que era fator de motivação para os caboclos
enfrentarem os regimentos armados do governo.
Muitas vitórias foram conseguidas pelos rebeldes fanáticos, ao ponto de
acreditarem ser realmente invencíveis por estarem protegidos e guiados pelos santos
João Maria, José Maria e São Sebastião, assim como pelo próprio Deus. Os
comandantes e chefes rebeldes eram considerados enviados de Deus. Foi um período
de extrema violência, o gado era arrebanhado das fazendas e as famílias eram
obrigadas a passarem para o reduto. Os que resistissem eram, em muitos casos,
mortos (TOMAZI, 2005).
Em 1º de setembro de 1914, reunidas 15.000 pessoas, os rebeldes lançaram
o Manifesto Monarquista, dando início à Guerra Santa. Quem não aderisse aos
redutos eram considerados inimigos. Propriedades eram queimadas e homens,
mulheres e crianças foram mortos sem piedade acusados de não atenderem ao
manifesto (AFONSO, 1998).
O terror imperou de ambos os lados, mortes por degola, incêndios, roubo de
gado, roubo a população. A violência migrou dos vilarejos para as cidades, o que
motivou, segundo Afonso (1998) a utilização de um efetivo de 7000 soldados, que em
1914 representava 80% do Exército brasileiro, 960 policiais dos Estados do Paraná e
Santa Catarina e 300 vaqueanos9; muitos canhões, metralhadoras e abuses, e, ainda,
dois aviões, usados na operação de reconhecimento e bombardeio.
Enfraquecidos pelos ataques, pela falta de alimentos e pelas doenças, os
revoltosos passam gradativamente a se renderem e aqueles que não o fazem são
caçados, mortos e queimados nas matas. De acordo com Afonso (1998), o último
chefe rebelde, Adeodato, foi preso em outubro de 1916 e condenado a 30 anos de
prisão, mas foi morto na segunda tentativa de fuga, em janeiro de 1923. O rebelde
declarou no processo que havia perdido a fé em José Maria depois da derrota do
reduto de Taquaruçu.

9

. Vaqueano: adj (do castelhano; vaqueano), Regionalismo (Rio Grande do Sul) 1 Aquele que,
conhecendo bem os caminhos e atalhos de um lugar ou região, serve de guia a quem precisa percorrêlos; baqueano. 2 Aquele que é prático em qualquer trabalho de arte. 3 Aquele que tem habilidade,
destreza. Consultado em: Dicionário on line Português, 03/12/2014 http://www.dicio.com.br/vaqueano/
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5.3 CRENÇAS, RITUAIS E LOCAIS DE MEMÓRIA DO CONTESTADO: A
INFLUÊNCIA DO MESSIANISMO NA ATUALIDADE

Há mais de um século o personagem do monge João Maria, tido como homem
bom, respeitado por todos, continua a ser cultuado junto aos descendentes dos
moradores do Contestado.
Tomazi (2005, p.244) destaca que:

Entre outras denominações ou títulos de João Maria, os descendentes do
Contestado lembram dele como um santo, um profeta ou um apostolo de
Deus. Percebe-se assim, que ele é alguém que merece todo o respeito,
devoção e afeição e isto se comprova na conservação das cruzes,
capelinhas, oratórios, nas fontes de água, arvoredos abençoados, grutas e
fotografias com sua imagem. Ainda hoje pode ser encontrada, nos pequenos
oratórios domésticos ou em outros locais de destaque nas casas, a foto de
“São João Maria” [...].

O autor acima citado destaca ainda que “o homem do contestado defende a
santidade do monge mesmo sem tê-lo conhecido e considera herege aquele que
pensar profaná-lo” (TOMAZI, 2005, p.244). Percebe-se, portanto, que os indivíduos
nesse local e nesse tempo fazem uma associação sincrética entre religiosidade e a
veneração ao considerado santo monge.
O sentimento do sagrado teria origem na própria vida social, Desta forma o
homem religioso adoraria, através da religião, a própria sociedade, seus valores, a
sua visão de mundo. Assim, o homem teria a tendência a remeter para o campo
sagrado tudo o que consideraria importante para a reprodução social. Essa relação
do homem para com o sagrado não se aplicaria apenas aos objetos religiosos, mas
também a qualquer outra esfera da vida social, podendo ser da esfera civil, familiar,
amorosa ou política (DURKHEIM, 1994).
A lembrança do Contestado se materializa na linguagem dos rituais: no
consumo das águas sagradas das fontes, dita dos monges, batismo nas referidas
águas, preservação e veneração de amuletos, pagamento de promessas em
visitações às grutas, local onde estiveram albergados os profetas (TONON, 2008).
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Percebe-se que a cultura popular está profundamente imbricada de
religiosidade, de mística e da fé do povo.
De acordo com Durkheim (1994) os ritos são maneiras de agir que nascem
no seio dos grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a manter ou refazer
certos estados mentais desses grupos. Mas então, se as categorias são de origem
religiosa, elas devem participar da natureza comum a todos os fatos religiosos: elas
também devem ser coisas sociais, produtos do pensamento coletivo.
O mito da santidade de João Maria tem motivado gerações a peregrinarem
pelos locais onde acreditam que o monge tenha passado e se abrigado em busca de
cura, rezas, realização de cerimônias de batismo e milagres. Esse ato de recriar o que
os seguidores dos monges faziam, de estar nos lugares em que eles estiveram tornouse parte da tradição cultural dessas gerações e de sua memória social.
Nora apud Félix (2002, p.53) cita, ainda, que “a memória cria um imaginário
que é individual e social, que é compartilhado, a evocação/o ato de lembrar, garante
a sobrevivência do grupo e dos homens em sociedade”.
Malinowsky (1974) apresenta a concepção de que o fortalecimento dos laços
sociais também poderia estar a cargo dos ritos e mitos, uma vez que agiriam
revestindo a tradição coletiva de um valor elevado e sobrenatural.
Halbwachs (2006, p.13) declara que “Isso talvez explique, por que razão, nos
períodos de calma ou de momentânea imutabilidade das estruturas sociais, a
lembrança tem menos importância do que em períodos de tensão ou de crise – e aí,
às vezes se torna um mito”.
Ao se buscar a definição de mito, encontra-se em Mircea Eliade que:

O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares [...] o
mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no
tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos [...] o mito conta graças aos
feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, quer seja
uma realidade total, o Cosmos, quer apenas um fragmento, uma ilha, uma
espécie vegetal, um comportamento humano, é sempre, portanto, uma
narração de uma criação, descreve-se como uma coisa foi produzida, como
começou a existir [...] (ELIADE, 2000, p.13).
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Os mitos exaltam os acontecimentos que consignaram a instituição da ordem
social. No que toca aos ritos, o cerne de suas análises calca-se no seu componente
mágico e religioso. Ou seja, seriam ações empreendidas pelo homem para satisfazer
certas necessidades primárias, cujos recursos de suas racionalidades não alcançam
resultados satisfatórios, por exemplo, na cura de enfermidades, no afastamento de
agouros e no apelo aos entes protetores.
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6 A DIFUSÃO DO PRESBITERIANISMO NO ESTADO DO PARANÁ

Antes de abordar o objeto proposto neste estudo, coube destacar as questões
pertinentes à formação do Estado do Paraná, a origem do indivíduo que habitou e
atuou na região do Contestado e os antecedentes históricos que deram origem à
formação das Igrejas Presbiterianas no Estado do Paraná e na região Sudoeste.

6.1 A CHEGADA DO PRESBITERIANISMO NO PARANÁ

A primeira tentativa de trazer a Mensagem Presbiteriana ao Paraná foi
atribuída ao Rev. José Manoel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano
brasileiro, vindo à cidade de Castro, onde sua irmã atuava como professora. De
acordo com o Histórico da Igreja Presbiteriana de Curitiba, as referências sobre seu
trabalho evangelístico na “Terra das Araucárias” são mínimas: “a estrada que de São
Paulo leva ao Sul, passando por Sorocaba, três vezes passou ele por essa via, abrindo
caminho para os missionários. Certa vez, partindo de Lorena, tomou a Estrada do Sul
e foi pregando até o Paraná, onde penetrou” (EMRICH, 1988, p.1).
Ao resgatar a história do Presbiterianismo no Estado do Paraná o Rev. Irani
Marques, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana da Igreja do Turvo, na cidade do
Turvo-PR10, pertencente na época ao Presbitério do Iguaçu, relembrou em entrevista
que em 1878, o Presbítero João Antunes de Moura visita Guarapuava com o propósito
de vender Bíblias nesta cidade. Ele veio a cavalo de Itapeva, SP até Guarapuava. Não
foi bem sucedido, pois a pressão religiosa contrária impediu que ele conseguisse
vender suas Bíblias. Para não voltar com a carga a um comerciante próximo à lagoa
das Lágrimas, a preço bem modesto, e, este usou de sua habilidade procurando

10

. TURVO: Localizado na região central do Estado do Paraná, o município de Turvo possui uma das
maiores reservas nativas de Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia). Criado através da Lei
Estadual n°7.576 de 12 de maio de 1982, foi instalado oficialmente em 1 de fevereiro de 1983 sendo
desmembrado de Guarapuava.
Conta - se que O paulista Antonio Leonel Ferreira, com medo de morrer, fugindo da Revolução
Federativa de 1893, refugiou-se nos sertões do Paraná, passou pela localidade e observou que rio que
cortava o Faxinal era parecido com o rio de sua cidade “São Pedro do Turvo”, aí o nome do Rio Turvo
que virou a localidade de Turvo. Outra versão atribuiu o nome à cor de barro preto das águas do rio,
em cujas margens se estabeleceu a cidade posteriormente.
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recuperar o investimento. A cada freguês que vinha ao seu estabelecimento para fazer
compras ele lia um texto do Evangelho ou um salmo para despertar o interesse do
mesmo e deste modo conseguiu vender todas as Bíblias que adquira.
Em 1884 o Rev. Robert Lenington vem a Guarapuava e após superar muitas
dificuldades consegue alugar um imóvel onde estabelece seu ponto de pregação que
prosperou com a conversão de muitas pessoas, tornando-se a Congregação que dá
origem a IP de Guarapuava, organizada a 17 de fevereiro de 1889, sob o comando do
Rev. Modesto P. B. Carvalhosa.
Foram organizadas as igrejas Curitiba e Castro, em 1888 e Guarapuava, em
1889.
Em cultos celebrados nos lares de: Samuel, Ernesto Rickli, Jorge Naiverth,
Ernesto Arnoldo Rickli, Olympio Rodrigues e João Vidal, vários outros batismos
infantis e profissões de fé foram realizados formando assim a base da membresia da
Congregação Presbiteral e Igreja que mais tarde iriam se organizarem. Além do Pastor
Kolb outros pastores atuaram na região após 1923, destacando-se o Rev. Antônio
Marques da Fonseca Júnior e Haroldo Henry Cook que realizaram vários batismos
infantis de adultos assim prosperava o grupo de crentes Presbiterianos que culminou
com a organização da Congregação pelo Presbitério do Sul.

6.1.1 Pioneiros na Evangelização de Turvo
Relata o Rev. José Manoel da Conceição que no início do século passado a
região, onde hoje se situa a cidade de Turvo, era totalmente coberta de floresta
Diversas famílias adquiriam propriedades na região e se mudaram para cá com intuito
de colonizar as terras. O ganha-pão de todos consista na extração de madeiras e ervamate e na formação de lavouras, especialmente de milho e feijão além do plantio de
outros alimentos. Dentre estas famílias vieram as que pertenciam à IPB de
Guarapuava e Imbituva. Destacam-se entre estas a família de Samuel Rodrigues
Fiúza, Ernesto Rickli, Ernesto Arnoldo Rickli, etc. Quase todos eles membros da Igreja
de Guarapuava.
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Para atender às famílias citadas o Rev. John Benjamion Kolb era de
extraordinária dedicação. Fazia a viagem, cobrindo uma distância de 45 km por trilhas
perigosas abertas na floresta. Estes cultos eram celebrados nas casas dos membros
aqui residentes. Assim, em 1914 o citado pastor batizou a primeira criança na
localidade, a filha primogênita do casal Samuel e Cecília, no culto celebrado na
residência dos mesmos, um marco histórico de profunda significação para a formação
da hoje próspera IP de Turvo.
Além do Pastor Kolb, outros pastores atuaram na região após 1923,
destacando-se o Rev. Antônio Marques da Fonseca Júnior e Haroldo Henry Cook que
realizaram vários batismos infantis e de adultos, e assim prosperava o grupo de
crentes Presbiterianos que culminou com a organização da Congregação pelo
Presbitério do Sul.

6.1.2 Congregação Presbiteral.
Com o desenvolvimento do trabalho o grupo da localidade evoluiu de ponto
de pregação para Congregação de Igreja vinculada a IPB de Guarapuava.
Considerando seu entusiasmo e fidelidade, o Presbitério do Sul decidiu passar a
Congregação para o Concílio organizando-a em Congregação Presbiteral, no dia 25
de novembro de 1928, sendo delegado como pastor o Rev. Haroldo Henry Cook, que
a atendia juntamente com a Congregação Presbiteral de Faxinal dos Machados
organizada no dia 28 de novembro de 1928. Ambas eram comunidades encravadas
em região de mata fechada. O único transporte possível na ocasião era o cavalo ou a
carroça de roda de ferros, puxada por dois animais muito comum na época, e usada
por alguns agricultores ainda hoje. A distância entre as duas Congregações era de 50
km. O pastor cuidaria da Igreja de Guarapuava onde teria ponto de residência e ainda
ficava responsável por outras congregações, de tal modo que levava cerca de 1 mês
para atender todo o campo e poder retornar a sua casa.
O trabalho prosperou e dez anos após, o Presbitério organizou a Igreja
Presbiteriana do Turvo. Isto não foi feito antes em face da grande dificuldade de se
conseguir obreiros para atender ao campo naquela época.
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6.1.3 Organização da Igreja

Após avaliar o extraordinário progresso da Congregação o Presbitério do Sul
decide organizá-la em Igreja. O Rev. Adolfo Anders recebe este encargo sendo
designado para o pastoreio da nova igreja. O rol de membros da igreja na data de
organização a 20/11/1928 se compõe de 91 membros Comungantes e 104 membros
menores.

6.1.4 Presença e Testemunho

A Igreja no decorrer de sua história se fez presente e atuante no seio da
comunidade local com o seu testemunho de fé e sua ação transformadora à luz do
Evangelho de Cristo que pregava. Destacamos alguns pontos de suas atividades:

6.1.5 Setor Educacional
Para se avaliar a importância que a Igreja oferecia à Educação basta verificarse que as três principais instituições de Ensino oficiais existentes hoje, na sede do
Município levam os nomes de pessoas ligadas à Igreja.

A. Profª Frida Rickli Naiverth

Antes mesmo de se organizar em Congregação, foi criada, em 1923, uma
escola primária para a educação dos filhos dos conversos. A primeira professora era
a jovem Frida Rickli que, para atender a esta necessidade, preferiu abandonar seus
estudos no Instituto Cristão de Castro-PR e se deslocar para o Turvo a fim de ministrar
aulas do Curso Primário às crianças locais. A professora ensinava tanto as que eram
filhos dos crentes quanto aos demais interessados. Era uma escola particular, pois o
poder público ainda não tinha manifestado interesse em criar escola neste rincão do
interior. Ela não cobrava mensalidade, a compensação pelas aulas era feita mediante
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algum tipo de trabalho prestado pelos alunos ou por seus pais e às vezes mediante o
oferecimento de algum animal para abate.
Uma vez criado o Município de Turvo o poder Municipal conferiu à irmã Frida
Rickli Naiverth o título de Cidadã Honorária da cidade, em reconhecimento por seu
grande trabalho educativo. Alguns anos depois esta escola passou a denominar-se
Escola Evangélica sendo reconhecida pelo poder municipal de Guarapuava que
passou a nomear suas professoras e pagar-lhes os seus salários.

B. Profª Julieta Marins

A primeira professora designada foi a irmã Profª Julieta Marins que exerceu
com muita eficiência as suas funções e foi no Município de Turvo honrada com o título
de Cidadã Honorária. Além dela outras professoras aturam nesta escola, entre elas a
Profª Rickli. Mais tarde a escola foi desativada juntamente com outra escola existente
mantida pela Igreja Católica, sendo os alunos de ambas transferidos para o Grupo
Escolar Estadual, criado pelo Governo do Paraná.

C. Profª Edite Cordeiro Marques

Foi professora e Diretora da maior escola da cidade. Faleceu em 1974. Em
sua homenagem o Grupo Escolar passou a denominar-se Escola Estadual Edite
Cordeiro Marques. Com a ampliação de suas atividades e nos termos da Legislação
Educacional em vigor, passou a Colégio Estadual Edite Cordeiro Marques, que já
recebeu a matrícula de mais de 2 mil alunos. Edite era esposa e valiosa cooperadora
do Rev. Marques.

D. Escola Municipal Frida Rickli Naiverth.
Em face do crescimento da clientela escolar houve o desdobramento do
Colégio Estadual transferindo-se os alunos do antigo Curso Primário (1ª a 4ª séries)
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para a Escola Municipal recém criada e cujo nome foi dado em homenagem a Profª
Frida.

E. Reverendo Elias Abrahão

Dedicado Professor e Consagrado Pastor Presbiteriana, teve grande
importância para a Educação Paranaense e para a Igreja Presbiteriana de nosso
Estado. Foi Secretário Estadual de Educação, Depurado Federal e Secretário
Municipal do Meio-Ambiente na cidade de Curitiba. Foi pastor da Igreja Presbiteriana
de Curitiba e exerceu vários cargos no Sínodo Meridional sendo mais de uma vez
Presidente deste Concílio da IPB. Faleceu num acidente de trânsito na BR 277 entre
Curitiba e Paranaguá. Com a criação de uma terceira escola na sede do Turvo para
atender o aumento da demanda escolar a Câmara Municipal o homenageou
nomeando a nova instituição de ensino de Escola Municipal Elias Abrahão.

6.1.6 Evangelismo e Missões

A Igreja exerce sua função evangelística e missionária prestando ajuda
financeira à Obra missionária do Presbitério e às Juntas de Missões da IPB. Participou
efetivamente na manutenção de trabalhos missionários supervisionados pela Junta
de Missões do Presbitério em diversos pontos de trabalho, destacando-se o apoio
especial ao trabalho em União da Vitória e no Estado do Rio Grande do Sul. Cooperou
e ainda coopera com a obra missionária nas cidades de Altamira do Paraná,
Laranjeiras do Sul, Nova Tebas, Santa Maria do Oeste, Boa Ventura de São Roque,
Quedas do Iguaçu, Laranjal, Palmital e Pitanga nesta última já houve a organização
da Igreja.
Fora as cidades citadas acima a Igreja tem cooperado para manter trabalhos
nas congregações onde residem membros da IPB de Turvo, nas localidades de
Ibema, Saudade, São Jerônimo e Pinhal Fino.
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6.2 O PRESBITERIANISMO NO OESTE PARANAENSE

A região oeste do Paraná é formada por cinquenta municípios, distribuídos
em uma área de 22.851,003 km² (CARDOSO; WETPHALEN, 1982).
Conforme a genealogia dos municípios da região Oeste, o município de Foz do
Iguaçu era o único em 1950, mas ao final da década de 1950, ocorreu a emancipação
de quatro distritos: Cascavel, Toledo, Guaíra e Guaraniaçu. Em 1970, já eram 21
municípios, e finalmente, em 2000 chegou-se aos 50 municípios que compõem a
região atualmente (NASCIMENTO; SCHOROEDER, 2009).
Em 1954 o Rev. Martinho Rickli11 foi enviado pelo Presbitério do Sul, para
evangelizar a região Oeste do Paraná. Segundo o Rev. Roberto Rickli, Martinho
começou a residir no vale do Piqueri, perto localidade próxima a Nova Aurora, onde
fundou uma Escola Evangélica Rural.
Martinho e Milton, São da Família Rickli, assim como outros citados nesta
pesquisa. Esta família desempenhou papel fundamental na implantação do
Presbiterianismo no Oeste e Sudoeste, tendo vários pastores presbiterianos dessa
família e muitas outras pessoas atuando em diversas outras atividades na Igreja
Presbiteriana do Brasil, no Paraná, descendentes de Johann Ulrich Rickli e Rosine
Weber, suíços, que chegaram ao Brasil em 21 de outubro de 1869. Ele fazia parte de
uma missão chamada os peregrinos, ligada a Igreja Luterana da Suíça, a missão era
de orientação Pietista. Em fevereiro de 1865, um mês antes de completar 28 anos,
Johann Ulrich está num navio chamado Germania com destino ao Oriente Médio. O
navio passa pela Grécia e Turquia, e ao que parece o destino final era Calcutá, na
Índia - com certeza com baldeação, pois o Canal de Suez já estava em obras mas só
foi inaugurado quatro anos mais tarde. Sua missão: junto com os 'irmãos' Gutberlet,
Raible e Schlotthauer, fundar na cidade de Assuã, no Egito, a Estação Missionária
Apóstolo Pedro - parte de um projeto missionário chamado Estrada dos Apóstolos.
Um ponto a descobrir é: em que momento a família Rickli se ligou à Igreja
Presbiteriana do Brasil, trazida pelos missionários norte-americanos? Em que
momento perdeu o contato com a Pilgermission de Chrischona?Em uma coisa
podemos 'apostar' com bastante segurança: a família se identificou com essa Igreja
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Presbiteriana devido ao caráter pietista que ela trazia, e não devido a suas origens
calvinistas. (RICKLI, 2014),
No ano de 1964, Rev. Martinho Rickli para pastorear a Igreja em Turvo, PR,
decide pedir ajuda da Igreja Evangélica Reformada, para ajudar na evangelização da
vasta região onde a população aumentava rapidamente.
Na região oeste foram fundadas duas Igrejas Presbiterianas, a de Foz do
Iguaçu, e, 27 de novembro de 1963, pelo Pastor Martinho Rickli, que foi também
fundador da Igreja Presbiteriana de Cascavel, em 1966.
A criação da IP de Foz do Iguaçu motivou a iniciativa missionária na região,
que apresentou duas fases.
- 1ª fase: Por volta de 1966 foi criada a RORIP12 (Reunião dos Obreiros e
Representantes das Igrejas Presbiterianas) no Oeste do Paraná, a partir da parceria
entre brasileiros e holandeses no esforço da fé Reformada (apresentam fé comum a
Igreja Presbiteriana e a Igreja Evangélica Reformada da Holanda).
O lema da RORIP era: “Passa ao Oeste do Paraná e Ajuda-nos”. Tal foi o
empenho que em 1971 o presbitério já contava com 13 igrejas, com 2.463 membros
comungantes e 2.581 membros menores, 58 escolas dominicais e 4.002 alunos13.
A principal estratégia dos missionários era investir na evangelização e no
discipulado, visando o surgimento de evangelistas, ligados às igrejas como membros
locais, sendo que estes, por pertencerem ao contexto sócio-cultural, teriam maior
facilidade para comunicar a mensagem presbiteriana do Evangelho.
O desejo de implantação do Presbiterianismo no Oeste do Paraná não se
tratava apenas do espiritual, mas também social, em 1967 foi proposto a criação de
uma comissão de escolas, conhecida pela sigla ACEDOP (Associação Cristã
Educacional do Oeste do Paraná).

12

Informações fornecidas pelo Holandês Francisco Leonardo Schalkwijk, ajudador nesta pesquisa com
relatos e com envio de documentos relativos a RORIP.
13 Boletim – Escola Timóteo, nº 3, 1971, Cascavel-PR.
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Dentre os Holandeses em solo Paranaense, nos documentos e relatórios da
RORIP destaca-se Francisco L. Schalkwijk, que em relatório do ano de 1970 traz
dados estatísticos sobre as regiões paranaenses, divididas em: Norte, Oeste e Sul.
Nas palavras de Francisco Leonard enfatiza “que o crescimento tem sido maior na
Região Oeste, embora a região norte seja mais populosa”.
Os Evangelistas eram incentivados a preparar relatórios que levassem qm
conta a receptividade à mensagem que pregavam, onde o fator étnico (composição
populacional) deveria ser levado em conta assim como o fator social (tempo de
colonização), sendo que o determinante seria o fator religioso (aberto ou fechado para
a pregação protestante).
O sudoeste é considerado pelos pioneiros, um lugar fechado à fé protestante,
um desafio ainda maior do que foi o Norte e o Oeste, pois a cultura católica apresentase representada de formas diferentes pelo contingente humano que nesta região
reside.
De um lado o colono, descendente do europeu, Italiano, alemão ou polonês,
que vê o catolicismo como agregador cultural, uma fé centrada nos ditames da igreja,
de outro lado, o brasileiro, assim chamado pelos descendentes de europeus,
desconfiado, o caboclo, que tem nas rezas e no messianismo sua esperança, segue
tão católico quanto o foi seu antepassado do período da guerra do contestado, este
matiz diverso, constituiu o grande desafio para o predicante presbiteriano, recém
chegado no sudoeste.
Ao relembrar esse período Francisco Leonardo Schalkwij (2014) destaca que:

Com rev Roberto Pavelec (da IPB centro de Cascavel) fizemos uma viagem
a Leonidas Marques, uma cidade nova, muito carola (cat rom) no sul do
município de Cascavel. Voltando de lá, Trijntje van der Vinne notou um
homem correndo atrás do carro, chamando. Por causa da sua insistência,
paramos. Era um crente (Assembleia de Deus). Na ida tínhamos espalhados
uns folhetos (tracts, pamphlets) pelo caminho. O filho dele tinha achado um e
levado para casa, 2 km da estrada principal, para dentro. Quando seu pai
chegou da serraria e viu o folheto, ele disse: 'devem ser crentes', e sem
comer, ele saiu correndo para ver se podia pegá-los ao voltarem pela estrada.
Tinha se mudado do sul e não tinha visto pastor nenhum durante um ano.
Fomos para casa com ele e fizemos um culto com vários interessados. Atos
8:4 se repete aqui!.
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- 2ª fase: Ocorreu a assimilação da RORIP pela Junta Presbiterial de Missões
(JPM), contudo mantém a mesma visão e trabalho.
Neste período, isto é, final dos anos 70, a junta Presbiterial de Missões do
Presbitério do Iguaçu desenvolve planos para a consolidação do Presbiterianismo nas
cidades visitadas pelos pioneiros da RORIP. Dentre os planejamentos constavam a
compra de terrenos e a construção de Igrejas. Desta forma, foram construídos os
templos das Igrejas Presbiterianas de Barracão, Pato Branco, e Francisco Beltrão.

6.3 DIFUSÃO DO PRESBITERIANISMO NO SUDOESTE DO PARANÁ

A mesorregião do Sudoeste Paranaense é formada pela união de 37
municípios agrupados em três microrregiões (chamadas de Capanema, Francisco
Beltrão e Pato Branco). Abrigando 468.559 habitantes, cerca de 5% da população do
estado está concentrada nesta mesorregião. Estima-se que existam 40,2 habitantes
por km², espalhados numa área de 11.651,833 km² (SESC, 2014).
A ocupação territorial da mesorregião Sudoeste é recente. Até meados de
1940 a região era constituída de mata de araucárias densas, o que faz do Sudoeste
uma das últimas áreas de ocupação intensiva do Estado (SESC, 2014).
Foi de grande importância o trabalho da RORIP no Sudoeste do Paraná, para
o qual destacam-se Milton Rickli, citado em documento da RORIP às Igrejas do vale
do Piquiri, onde

figura como evangelista em Foz do Iguaçu PR, Evangelista

Nicodemos Emerich, posteriormente ordenado ao pastorado em Barracão PR,
Evangelista João Sobjak, ordenado ao ministério pastoral em 1985
Em conversa com a viúva do Pioneiro Presbiteriano no Sudoeste, Srª. Oda
Rickli e com o terceiro filho do Casal, o Rev. Marcos Rickli, foram relatados pontos
importantes e marcantes da vida e obra do pregador Presbiteriano.
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Milton Rickli iniciou seu ministério em 1966, tendo pregado na cidade
Medianeira-PR, e efetivamente, anos depois, na cidade Paranaense de Guarapuava,
na Igreja Presbiteriana Bom Sucesso.
No Início de seu ofício pastoral, no ano de 1966, o Evangelista da RORIP,
Milton Rickli, trabalhava com distribuição de folhetos e realizava cultos em terrenos
vagos na cidade de Cascavel, deste trabalho inicial, surgem os primeiros resultados,
no Bairro Alto Alegre onde, mais tarde, é organizada uma Igreja Presbiteriana. Marcos
Rickli relata que foi profundamente marcado neste tempo, pois juntamente com suas
irmãs mais velhas ajudavam o pai na distribuição de panfletos de casa em casa e, na
atividade para montar e desmontar a tenda, que funcionava como uma espécie de
Igreja Móvel.
As vindas ao Sudoeste aconteciam seguindo uma rota, o então evangelista
Milton Rickli seguia um caminho por onde estavam implantando a religião
presbiteriana, partindo de Cascavel ia a Matelandia; Medianeira; Capanema; Planalto
Francisco Beltrão; Pato Branco; Coronel Vivida. Nas cidades onde passava, levava
em seu Fusca folhetos que continham partes de Textos Bíblicos os quais distribuía.
Enquanto conversava com as pessoas que se mostrassem receptivas as convidava
para os cultos, que eram celebrados em tendas de circo, compradas com a finalidade
de ter à disposição uma cobertura móvel e de fácil montagem, para facilitar na tarefa
de pregação.
Os cultos celebrados eram simples, dispostos em duas partes; a primeira com
canções à capela de músicas evangélicas com letra apropriada à situação, contendo
mensagens sobre os pontos defendidos pelos Presbiterianos, tais como: A Salvação
por meio da fé, a entrada gratuita no céu por meio do favor divino, não merecido pelo
ser humano, etc.. A segunda parte era a pregação da Bíblia, tendo por finalidade a
conversão dos ouvintes à fé evangélica. O proselitismo dos católicos para a fé da
Reforma Protestante não se mostrava tarefa fácil. A Srª Oda relata que
frequentemente ouvia seu marido falar que considera o povo do Sudoeste paranaense
como sendo muito carola14.

14

Carola: Pessoa muito devota ou frequentadora habitual de igrejas. = BEATO; Que ou quem é muito
apaixonado por uma ideia, sistema ou religião. = FANÁTICO (DICIONÁRIO PRIBERAM, 2014).
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O Rev. Rickli era uma pessoa dinâmica. Aprendeu a difundir a fé presbiteriana
através de um método de ensino aplicado a um número máximo de duas pessoas por
vez, denominado pelos propagadores de Discipulado. O discipulado consistia no
ensino de pontos considerados essenciais para a compreensão da mensagem bíblica,
sob a ótica presbiteriana deste pioneiro, segundo seu filho Marcos Rickli, consistia em
ensinar o ser humano como chegar ao céu e como viver os ensinamentos de Jesus.
O empenho de Milton Rickli pela evangelização se evidenciava, não somente
pelos longos dias de viagens pelo sudoeste paranaense, mas pela constante busca
de encontrar maneiras de “levar luz” ao povo desta região, que vivia em trevas
espirituais do catolicismo popular, que segundo Oda Rickli, “se percebia pela devoção
a diversos santos, em procissões e da identificação da pessoa com a igreja católica,
que era como um elo agregador, e sair da igreja católica era o mesmo que abandonar
ou mesmo trair um familiar”.
O padre possuía uma autoridade quase inquestionável, como se fosse um
santo ou guardião. Suas palavras eram cumpridas a risca, pois ele era considerado o
mediador entre Deus e o Homem, diziam os habitantes locais em seus relatos. Nesse
contexto, o protestante era visto como inimigo do povo, com uma bíblia falsa,
incompleta, tendo uma igreja sem santos, sem rituais elaborados.

6.3.1 IPB em Pato Branco-PR
O pioneiro em Pato Branco-PR foi o Rev. João Sobjack15, nasceu em
Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, em 1952, e foi ordenado na cidade de
Coronel Vivida, na igreja que iniciou, em 1985. Ao ser questionado sobre sua vida
ministerial, o pastor recorda que:

Carola é uma gíria, usada na linguagem coloquial brasileira, para descrever uma pessoa muito ligada
às práticas religiosas. Também serve, pejorativamente, para caracterizar uma pessoa hipócrita, que
se diz seguidora de práticas religiosas severas, mas não as segue efetivamente; uma pessoa "falsa
beata”.
15 Entrevistado em 28 de abril de 2014.
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Designado, para a plantação de igrejas com os holandeses para pato branco
em 1979, após 3 anos como evangelista atendendo o campo paraguaio de la
paloma de 1975 a 1978 (o primeiro trabalho no Sudoeste foi em Pato Branco.
Dionísio Cerqueira entre 1974 ou início de 1975, fazendo levantamento de
pesquisa com intuito de estudos bíblicos na casa da irmã Jurema Onde esta
lhe cedia hospedagem. Com outras famílias, entre eles um policial federal.

O Rev. Sobjack destaca ter conhecido os missionários holandeses por volta
de 1982-1983. Dentre eles, Nicolau Van Eksel (pastor em Cascavel e coordenador do
trabalho missionário no sudoeste, pareceria RORIP e IPB), sendo que o holandês
Frans Leonard Schalkwijk batizou toda a família do pastor João em 17 de fevereiro de
1972.
O Rev. Sobjack atuou mais efetivamente na região de Cascavel, Francisco
Beltrão, onde exercia o papel de mentor junto aos obreiros que, na região Oeste, eram
pelo menos 10 evangelistas. Tinham uma escola de discipulado e evangelismo em
Cascavel denominada Timóteo, juntamente com o Pastor Pedro Guillios e com o Pr.
Klas Kuiper.

Milton Rickli fazia o treinamento para os obreiros na JPM, abordagem, plano
de salvação e foi o discipulador do Pr. João. Nesse tempo era realizado um trabalho
evangelístico com abordagens pessoais realizadas corpo-a-corpo e as igrejas foram
iniciadas assim.
O Reverendo destaca que a Igreja Reformada da Holanda foi grande parceira,
para com a qual a Igreja tem grande gratidão, pois sua ajuda financeira possibilitou a
manutenção das igrejas na região.
A mensagem presbiteriana veio ao Sudoeste via Cascavel16, que era sede do
Presbitério, cabendo a Nicolau Van Eksel a responsabilidade de coordenar a abertura
de campos. O Rev. Sobjack lembra que: “No oeste... Foz de Iguaçu, veio de

16

. Em conversa com Rev. Adão Evilásio Vieira, que participou dos projetos missionários da RORIP,
que havia um acordado entre os Pastores Brasileiros e Holandeses, que ao limite para separar o Oeste
do Sudoeste paranaense, seria o Rio Iguaçu, sendo então o rio usado como referencial. Acima do Rio
é OESTE, abaixo é SUDOESTE.
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Guarapuava Roberto Rickli; de Medianeira, Milton Rickli; de Cascavel veio Martinho
Rickli; Elias Kintans e Martinho Rickli vieram de Guarapuava.
Ao falar do trabalho desenvolvido pela RORIP na região, o Reverendo relata
que:

Era composta de pastores e evangelistas e faziam parte os pastores
missionários holandeses e brasileiros... a evangelização do sudoeste do
paraná... alcançou seu objetivo sim, pois foi planejada para aquela época e
naquela época exerceu seu papel e com sucesso, na região oeste...

O trabalho realizado pelos pastores e evangelistas foi árduo, sempre houvera,
resistências e, muitas vezes, hostilidade.

No primeiro momento, observação... Pato Branco, ambiente extremamente
hostil, resistência exacerbada... fanatismo católico, viravam a cara, batiam a
porta na cara, em Beltrão não foi diferente... em Dionísio Cerqueira foi mais
fácil, em Coronel houve uma outra situação... Um conservadorismo das
origens, até hoje, o trabalho é muito difícil...

O maior desafio que os pioneiros encontraram foi o de receber a tarefa de
plantar uma igreja sem o preparo devido, sem ter assessoria de outros plantadores,
além da falta de contexto. Sendo assim, aproximar-se das pessoas e ganhar a
confiança delas era verdadeira provação.
O Reverendo acredita que para difundir a mensagem presbiteriana ao povo
do Sudoeste do Paraná se torna necessária uma visão missionaria para a seus
membros como razão de existência da igreja, olhar as cidades com paixão
missionária, investindo tempo e dinheiro, evangelizando a partir do que já existe.

6.3.2 A IPB em Dionísio Cerqueira/Barracão17
17

. A Igreja Presbiteriana de Dionísio Cerqueira/Barracão, é conhecida como: Igreja Presbiteriana
Ebenézer, fica no Estado de Santa Catarina, a uma quadra do Paraná e a 200 metros da Argentina,
Todavia não faz parte do PROC (presbitério do Oeste Catarinense), mas esta Jurisdicionada ao PSPR
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Cerqueira/Barracão constante nos Anais da Igreja Presbiteriana de Dionísio Cerqueira
SC/Barracão PR, datados de o trabalho em Barracão, como o de Francisco Beltrão e
Pato Branco, é fruto de um plano desenvolvido pela Junta Presbiterial de Missões,
pertencente ao Presbitério do Iguaçu e a missão evangélica reformada do Brasil,
visando levar a mensagem presbiteriana ao sudoeste paranaense. Em princípio de
1979, vieram para Dionísio Cerqueira o evangelista Nicodemos Emerich e Família.
Num ato de fé, foi comprado um terreno e iniciou-se, por iniciativa do próprio
evangelista, o templo que fora inaugurado e, julho de 1979.
Pregando na ocasião, o Rer. Irany Marques, então pastor da Igreja
Presbiteriana de Cascavel PR, acompanhou-o na época o Presbítero Pedro Luciano
da Silva, da mesma igreja do pregador convidado. O Evangelista Nicodemos,
procurava, através da insistente pregação, motivar a construção de uma comunidade
cristã. Assim se formou a Escola Bíblica Dominical e, através dela, vai se criando uma
comunidade espiritual.
Ao lado da Igreja, Nicodemos Emerich construiu uma casa, destinada ao
pastor local. Foi responsável pelo setor Pastoral do Campo o Rev. Guilhermino
Antunes dos Santos, residindo à época em Francisco Beltrão.
Em 10 de outubro de 1983, a igreja recebeu uma comissão de pastores à
então congregação Presbiterial Ebenezer de Dionísio Cerqueira SC, da qual fazia,
parte Rev. Irany Marques (Secretário Executivo do Presbitério do Iguaçu); Rev.
Hendrik Last (Presidente da Missão da Igreja Evangelica Reformada); e do Presbitero
Rien Jacobi e do Presbítero Paulo Naiwerth (Presidente da Junta Presbiterial de
Missões. Neste dia foi licenciado em nome do Presbitério do Iguaçu, Nicodemos
Emerich, que findo o período de licenciatura, foi ordenado ao ministério pastoral em
11 de Janeiro de 1984.

(Presbiterio do Sudoeste Paranaense). A localidade é conhecida como TRI-FRONTEIRA, pois demarca
os limites entre Santa Catarina (Dionísio Cerqueira); Paraná (Barracão) e Argentina (Bernardo de
Irigoyen).
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Em Ata de 24 de março de 1985, o holandês Leonardo de Gues Los, cedido
pela Igreja Evangelica Reformada assume a Igreja, substituindo o Pastor Nicodemos
Emerich. O pastor Gues Los foi ordenado em 1981 e atuou no Presbitério do Iguaçu
(PRIG) como pastor Missionário junto à igreja de Dionísio CerqueiraSC/Barracão PR.
Também se registra nesta ata, vinda de um Evangelista de nome David Charles Nunes
Pereira, que residia na casa pastoral e auxiliava o pastor em diversas funções
eclesiásticas, que iam desde a pregação até a visitação dos membros da igreja.
Ata de registro 12, de 23 de março de 1986, registra que a igreja foi visitada
por uma comissão Igreja Evangélica Reformada composta por: Rev. Frederik Kool
(Presidente da Missão da IER - Igreja Evangelica Reformada); Rev. Bastian
Osterbroek e o Rev. Isak Jansen.
Ata de registro 15, de 04 de janeiro de 1987, registra nesta ata a saída do
Rev. Leonardo de Gues Los da Igreja Presbiteriana Ebenézer de Dionísio cerqueira
SC/BarracãoPR para retornar aos campos missionários jurisdicionados pela (IER), e
a saída do Evangelista David Nunes Pereira para o Seminário Presbiteriano do Rio de
Janeiro, seminário que leva o nome de Seminário Simonton, em homenagem ao
primeiro missionário presbiteriano no brasil dos tempos modernos. Também registra
que Alfredo Terras assume a igreja, até que seja encontrado um substituto. Assim
Alfredo Terras começa seu trabalho como evangelista e, posteriormente, como pastor,
fruto do trabalho evangelístico entre os paranaenses do sudoeste, num esforço
conjunto entre JPM (Junta Presbiterial de Missões) do PRIG, (Presbitério do Iguaçu).
Após esse período a igreja Presbiteriana de Dionísio Cerqueira/Barracão, é
assumida pelos seguintes pastores:
- Rev. Walder Rickli - final do ano de 1987 a 1991.
- Pastor Odair Dias - início de 1992 a 2006.
- Pastor José Roberto - 2007- 2008.
- Pastor Alexandre Ribas - 2009-2011.
- Pastor Oséas Ribas - 2012 – 2013.
- Pastor Geremias Vale – 2014....
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7 CONCLUSÃO

Ao concluir este estudo pôde-se verificar que a Região do Contestado se
tornou um espaço profícuo de lutas e forças com características históricas e culturais
de grandes complexidades, nascidas da questão da delimitação das fronteiras
estaduais dos Estados do Paraná e Santa Catarina e do jogo de interesse que
envolveu a empresa norte-americana Southern Brazil Lumber Colonization, contrada
para construir a última etapa da ferrovia que ligaria os estados do sul do Brasil.
O resultado foi a desapropriação de toda uma população que já vivia em
condições mínimas de sobrevivência para passarem a viver no desamparo e na
miserabilidade. Somando-se a isso, a empresa concessionária condenou à própria
sorte os trabalhadores contratados que foram trazidos para a região. Esses somaramse à multidão de desabrigados.
O caboclo, indivíduo nascido e forjado na rudeza das matas e terras da região,
era o resultado da miscigenação do índio, negro e homens vindos dos vizinhos latinos,
que nessa época haviam recentemente estabelecido suas fronteiras e ainda o
imigrante pobre que foi atingido pela desapropriação. Ainda houveram os que
simpatizaram com a luta e com as reivindicações do povo simples, que viram nas
mensagens proferidas pelos monges, considerados homens bons, homens de Deus,
o amparo negado pelo Estado brasileiro e pelas autoridades estaduais.
O imaginário das batalhas gloriosas vencidas pelas forças do bem, a
santidade atribuída às figuras mitológicas, despertaram no povo humilde a esperança,
a força e a crença de que estavam protegidos, que seriam invencíveis. A luta somente
foi um passo a mais, a consequência lógica do desenrolar dos acontecimentos.
Assim, a Guerra do Contestado, além de ter se tornado o palco de uma
sangrenta batalha que vitimou milhares de pessoas que viviam na região, além dos
soldados, foi um evento que influenciou social e culturalmente as populações que ali
viviam. Sua religiosidade, se tornou carregada de simbolismo e misticismo.
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A realização deste trabalho teve como objetivo geral caracterizar como se deu
a legitimação da realidade socioreligiosa no sudoeste do Paraná a partir da difusão e
do recebimento da mensagem presbiteriana. Para sua concretização, buscou-se
verificar junto aos pioneiros das igrejas implantadas nesta região, como se deu o
processo de implantação das mesmas, assim como responder ao problema proposto:
Como se deu a consolidação do Presbiterianismo no Paraná e especificamente na
região Sudoeste paranaense, quais suas nuances e distinções? Como sobrevive?
Que nuances adquiriu?
As entrevistas foram gravadas no período de julho a setembro de 2014, assim
como foram analisadas atas e livros históricos das igrejas pioneiras. Os pioneiros
entrevistados, assim, como seus familiares, destacam a dificuldade enfrentada
durante o processo de estabelecimento, uma vez que consideram a população repleta
de fanatismo religioso, o que vem ao encontro do que se observa na questão da
religiosidade herdada pelos descendentes dos povos envolvidos nos conflitos do
contestado.
A questão do simbolismo religioso e do mito criado sobre a santidade dos
monges, frutos de um catolicismo rudimentar, tornou-se ratificada pela crença do
catolicismo popular que endossa a procissão realizada e a visitação aos ditos “lugares
santos”.
Esses elementos foram dificultadores do trabalho missionário e da efetivação
das IPs tanto na região Sudoeste do Paraná, quanto em outros lugares do Estado. Os
eventos decorrentes do Contestado influenciaram o modo de vida e de ser dos povos,
quando o sagrado é apreendido como algo que salta para fora, das rotinas diárias ao
imaginário, e deste à cultura, onde se funde numa realidade por vezes anormal e
perigosa, é onde a luta armada toma ares de guerra santa. Dessa maneira, os
pioneiros enfrentaram o sagrado da religião dos caboclos, não mais diretamente,
como o fizeram os soldados do exército, mas numa realidade poderosa e
inconscientemente presente através da seletividade do cosmos sagrado, preservado
e cultuado pela religiosidade popular, onde emerge com força quando o profano
protestante surge em cena.
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ANEXO A - RELATÓRIOS RORIP
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Neste mapa fica claro como a RORIP dividia o campo de trabalho e a rota que
traçou, tendo o Rio Iguaçu como uma das divisas.
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