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RESUMO 

Costa, Ricardo Pereira do Protestantismo Terena: Do Protestantismo 

de Missões ao Protestantismo Étnico, um estudo sobre a Igreja 

UNIEDAS (União das Igrejas Evangélicas da América do Sul). São 

Paulo, 2015. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Religião. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

 Desde o início de nosso projeto tínhamos a certeza da dificuldade em adentrar um 

universo tão intrínseco. Buscamos pesquisar este grupo pelo desafio de entender um 

pouco da fé protestante em um ambiente étnico. Queríamos entender se o evangelho que 

temos aqui na cidade de São Paulo é o mesmo dos índios terena e, além do mais, buscar 

elementos de fé que demonstrassem unicidade por exemplo: dogma da trindade, 

batismo, ceia litúrgica, canto pregação e mensagem evangelística entre outras questões. 

Saímos da pesquisa bastante influenciados pelas belas imagens e leituras prazerosas; a 

certeza é que o cristianismo ensinado e praticado pelas igrejas primitivas do livro de 

Atos dos apóstolos está bem vivo no século 21 entre os terenas. Entendemos que 

mudam os povos e suas respectivas culturas, mas o evangelho e suas práticas são 

trabalhadas da mesma forma. Conhecemos a Igreja UNIEDAS na Aldeia do Bananal e 

nos reunimos com a liderança: cacique, ex-caciques além de pastores indígenas... 

muitos pastores, pudemos perceber que eles têm uma gratidão imensa a Deus pelo fato 

de serem “crentes” por terem uma bela história e sentirem-se determinados a levar este 

processo de evangelização para outros “patrícios”. A UNIEDAS está presente em solo 

brasileiro desde o início do século XX. O processo inicia-se com os pioneiros da 

ISAMU e com homens da SAIM. Houve confronto no início da formação protestante 

dos Terenas, e o caso do cacique Marcolino Wollily é bem relatado de questões 

políticas envolvendo o SPI, Cardoso Oliveira e Altenfelder Silva mostram isto em suas 

obras na década de 50 e 60. 

Palavras-chaves:  

UNIEDAS, aldeia,cacique,fé,protestante,terena,pastores,patrícios,ISAMU,SAIM. 
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ABSTRACT 

 

In this research we looked to study the Protestant faith among the Terena ethnic 

group. Since the beginning of our project we were aware of the difficulty entering in 

such a unique universe, but we sought this goal as a challenge to understand a little 

more of the Protestant faith in an ethnic setting.We wanted to understand if the gospel 

we have here in the city of São Paulo is the same as the Terena Indians have. And 

beyond, we sought for more elements of faith that could demonstrate uniqueness 

between these two very different communities geographically and sociologically 

speaking eg: the dogma of Trinity, baptism rites, liturgy, singing and preaching 

evangelistic message among other issues. We concluded the research strongly 

influenced by the beautiful images and pleasant readings and convinced that the 

Christianity taught and practiced by the early church as we can see in the book of Acts 

of the Apostles is very much alive in the 21st century between the Terena. We 

understand that the people and the cultures aren’t the same, but the gospel and their 

practices are worked the same way. We found the Church UNIEDAS in the village of 

Bananal and we met with its leadership, the current cacique and former chiefs. Besides, 

we talked to many indigenous pastors. In doing that we realized that they have an 

immense gratitude to God because they are "true believers" of have a beautiful history 

and felling that they are determined to lead this process of evangelization to other 

"fellow countrymen". The UNIEDAS is present on Brazilian soil since the early 

twentieth century. The process began with the pioneers of ISAMU and SAIM men. 

There was conflict at the beginning of the Protestant formation of Terenas and the case 

of the chief Marcolino Wollily is well reported by Cardoso Oliveira e Silva Altenfelder 

in his work in the 50s and 60s showing some political issues involving SPI. 

 

 

Keywords: UNIEDAS Village Chief, Faith, Protestant, Terena, Pastors, 

Patricians, ISAMU, SAIM. 
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Introdução   

 

O Brasil tem assistido a ascensão de classes do estrato pobre da sociedade. 

Nesse mesmo período, o último censo demográfico aponta um número crescente de 

brasileiros que se declaram índios. Uma das hipóteses para explicar tal crescimento são 

as políticas do governo, federal, estadual e municipal, que tem dado aos índios 

brasileiros a possibilidade de conseguirem recurso para moradia, estudo e saúde. Essa 

mesma fonte nos afirma que uma grande porcentagem dessa população pratica a fé 

protestante e está contribuído para a disseminação da mesma entre povos indígenas 

sendo semeadores da doutrina protestante entre outras etnias. Em uma nação conhecida 

pelo seu fervor católico romano dados do Censo mostram que o crescimento evangélico 

é algo recente no Brasil. Isso é ainda mais notável se considerarmos que há 100 anos 

atrás havia um panorama bastante hostil a pregação evangélica protestante nas cidades e 

nas zonas rurais. Queremos entender como está nova fé vai fincar raízes entre o povo 

indígena tendo em consideração a exploração sofrida deste povo pelos brancos 

escravizando-os e roubando suas terras.  

 

 

 

Censo 2010: número de católicos cai e aumenta o de 

evangélicos, espíritas e sem religião 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento 

da diversidade dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de 

católicos seguiu a tendência de redução observada nas duas 

décadas anteriores, embora tenha permanecido majoritária. Em 

paralelo, consolidou-se o crescimento da população evangélica, 

que passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Dos que se 

declararam evangélicos, 60,0% eram de origem pentecostal, 

18,5%, evangélicos de missão e 21,8 %, evangélicos não 

determinados. A pesquisa indica também o aumento do total de 

espíritas, dos que se declararam sem religião, ainda que em ritmo 

inferior ao da década anterior, e do conjunto pertencente às outras 

religiosidades. Os dados de cor, sexo, faixa etária e grau de 

instrução revelam que os católicos romanos e o grupo dos sem 

religião são os que apresentaram percentagens mais elevadas de 

pessoas do sexo masculino. Os espíritas apresentaram os mais 

elevados indicadores de educação e de rendimentos. (censo 2010) 
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O Censo Demográfico 2010 também constatou que, entre a 

população indígena com cinco anos ou mais de idade, 37,4% 

falavam uma língua indígena e 17,5% não falavam português. 

Esses percentuais aumentam, respectivamente, para 57,3% e 28,8% 

entre aqueles que viviam em terras indígenas. Já a taxa de 

alfabetização dos indígenas com 15 anos ou mais de idade está 

abaixo da média nacional (90,4%). Nas terras indígenas, 32,3% 

ainda são analfabetos. 

Através do Censo foi possível verificar, ainda, a distribuição 

espacial das 896 mil pessoas que se declararam ou se consideraram 

indígenas. Como podemos ver no mapa abaixo (um dos sete que 

integram a publicação), a população indígena está presente em 

todas as regiões do país, demonstrando que a diversidade cultural é 

uma característica marcante da sociedade e do território brasileiro. 

(censo 2010) 
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Ser índio terena no Brasil não é ser apenas um "bugre". Hoje os mesmos estão se 

graduando em Universidades e sendo convidados a sentar nas mesas para discutir os 

destinos de nossa pátria. Este trabalho ira discorrer sobre a vida dos índios Terenas sua 

ascensão social sua busca pelo conhecimento e performances em um pais conhecido 

pela divisão social. Queremos analisar sua trajetória e para tanto nada melhor do que 

fazer uma leitura no que já foi escrito deste povo. 

Bittencourt e Ladeira escreveram um livro com o sugestivo título “A História do 

Povo Terena” este livro foi realizado pelo Centro de Trabalho Indigenista - CTI e 

Faculdade de Educação – USP é retratado o povo Aruák  que dão origem ao povo 

Terena . No livro encontramos o relato de como viviam os Terenas em Miranda e 

Aquidauana e como era sua vida no Império Brasileiro.  Temos na referida obra o relato 

da Guerra do Paraguai e a participação dos Terenas no armistício, encontra-se 

informações das Leis da Terra de 1850. No período do Governo Republicano 

encontramos referências a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Informações 

sobre a criação pelo governo federal do SPI- (Serviço de Proteção ao Índio) e 

posteriormente sua extinção e o novo órgão que o sucede a FUNAI (Fundação Nacional 

do Índio) na obra são retratados o cotidiano das aldeias os seus costumes sua moradia 

sua culinária, cerâmica, tecelagem, sua roça, pesca, coleta, caça e criação. Suas autoras 

buscaram fazer do livro uma enciclopédia de conhecimento para as gerações Terenas 

futuras o livro é didático: tem a função de ensinar os próprios índios sua história e 

cultura patrocinado pelo MEC. 

A citada obra tem apoio do MEC, através de sua Secretaria de Educação 

Fundamental, com a Coordenadoria Geral de Apoio as Escolas Indígenas, Universidade 

de São Paulo USP e com o Centro de Trabalho Indigenista- CTI E Governo Popular do 

Mato Grosso do Sul através do Núcleo de Educação Indígena (Bittencourt, 2000) 

Graziele Acçoni escreve um artigo mostrando o cotidiano de uma igreja 

protestante entre os índios Terenas na aldeia Bananal neste artigo a pesquisadora vai 

mostrar como é vivida a religiosidade na aldeia e a manutenção de identidade étnica. 

Sua tese vai indagar o sincretismo, pois os adeptos da fé protestante recorrem aos xamãs 

e com isto existe sobrevivência do xamanismo em uma aldeia protestante. Nossa 

indagação os Terenas continuariam a praticar o xamanismo (ACÇOLINI, 2004). 

Claudionor do Carmo Miranda um engenheiro agrônomo Terena, morador da 

aldeia Água Branca em sua tese de dissertação de mestrado trabalha o seguinte tema: 
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Territorialidade e Praticas Agrícola. Entre os anexos encontramos referência aos jovens 

Terena da aldeia Água Branca do município de Nioaque, preparados para dançar o Putu- 

Putu e Bate Pau; temos também a presença de um vereador Terena discutindo projetos 

para as comunidades indígenas na sessão da Câmara Municipal de Nioque, alem da 

assinatura de convenio na área da saúde entre a Funasa e aldeias Terena. (Miranda, 

2006) 

Noêmia dos Santos Pereira Moura trabalha em sua dissertação de mestrado a 

forma como os Terenas “crentes” apropriam- se do protestantismo norte americano e 

defende a ideia que dos anos de 1970 a 1990 a UNIEDAS (União das Igrejas 

Evangélicas da América do Sul), primeiramente usam a conversão como meio de 

ascensão social para participar da sociedade civilizada. Eles vão mudar a maneira da 

pregação para ter um discurso brasileiro. Nesse processo as propriedades da missão 

norte americana acabam, sendo apropriadas pela igreja indígena Uniedas (Moura, 

2001). 

Muitos outros pesquisadores de várias matizes de conhecimento: antropólogos, 

historiadores, pastores, missionários, entre outros estão relacionados em nossa 

bibliografia; Elas trazem informações valiosíssimas para entendermos o Universo do 

povo Terena. 

Neste trabalho pretendo  contribuir para elucidar o processo de conversão e 

manutenção do rito religioso, ensinado e praticado por povos estrangeiros (brancos 

protestantes) à comunidade indígena Terena que vivia isolada do centro das decisões do 

país. Almejamos mostrar como se dá a conversão entre índios Terenas. Buscaremos 

entender se a conversão ao protestantismo e suas regras cristãs mudam seus hábitos 

religiosos, e como uma igreja de missão torna-se detentora do status-quo da igreja que 

envia missionários à outras etnias indígenas compondo se assim uma igreja étnica. 

Queremos compreender como os índios Terenas conseguem manter um projeto da 

dimensão e envergadura que é a Igreja Uniedas. Busco analisar sua forma de governo 

seus dogmas e rituais. 

Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica consultando trabalhos 

acadêmicos e sites de pesquisa especializada tanto no campo da Religião, História e 

Antropologia, além de sites oficiais e “blogs” relacionados à comunidade Terena e a 

igreja UNIEDAS. Isso nos auxiliou a construir um panorama da religiosidade dos povos 

terenas e da comunidade em que eles estão inseridos no Mato Grosso do Sul. Entramos 
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em contato com a igreja UNIEDAS, através de sua liderança e visitamos o local de culto 

da comunidade terena.  
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Capitulo I - Os Terena 

 

 O Mito da Criação e Surgimento do Povo Terena 

 

Temos duas histórias distintas para explicar como surgem os Terenas para tanto 

é necessário termos a consciência que um grupo étnico cria mitos ou lendas para dar 

conta de sua fundação ou de seu aparecimento não é diferente com os Terenas: 

 

Havia um homem chamado Oreka Yuvakae. Este homem ninguém 

sabia de sua origem, não tinha pai nem mãe, era um homem que não 

era conhecido de ninguém. Ele andava caminhando no mundo. 

Andando num caminho, ouviu um grito de passarinho olhando como 

que com medo para o chão. Este passarinho era o bem te vi. 

Este homem, por curiosidade, começou a chegar perto. Viu um feixe 

de capim, e em baixo, num buraco, havia uma multidão, eram os 

povos terena. Estes homens não se comunicavam e ficavam trêmulos. 

Ai Oreka Yuvakae, segurando em suas mãos tirou todos eles do 

buraco. 

Oreka Yuvakae, preocupado, queria comunicar-se com eles e não 

conseguia. Pensando, ele resolveu convocar vários animais para tentar 

fazer essas pessoas falarem. Aconteceram várias tentativas, e nada. 

Finalmente ele convidou o sapo para fazer a apresentação na sua 

frente, o sapo teve sucesso pois todos esses povos deram gargalhada, a 

partir daí eles começaram a se comunicar e falaram para Oreka 

Yuvakae que estavam com muito frio“.  (Bittencourt, 2000,p.22) 

 

Esta citação é dada pelos professores da Aldeia Cachoeirinha em 1995, portanto 

é sua tradição e a maneira de explicitar o surgimento do seu povo.  

Bittencourt e Ladeira, (2000, p. 22) ao mencionar o antropólogo Herbert Baldus, 

conhecedor dos Terenas dá a seguinte versão do mito criador. 

 

“Diz que antigamente não havia gente. Bem-te-vi Uítuka, descobriu 

onde havia gente debaixo do brejo, Bem-te-vi marcou o lugar aos 

Orekajuvakái, que eram dois homens, e estes tiraram a gente do 

buraco. Antigamente, Orekajuvakái era um só e quando moço sua mãe 

ficou brava, pois Orekajuvakái não queria ir junto com ela à roça. Ela 

foi a roça tirou a foice e cortou com ela Orekajuvakái em dois 

pedaços. Cada pedaço virou uma pessoa diferente. Orekajuvakái 

sempre pensaram em como fazer essa gente falar. Mandaram-na entrar 

em fileira um atrás do outro. Orekajuvakái chamaram lobinho (Okué), 

para fazer rir a gente. Lobinho fez macacada, mordeu no próprio rabo, 

mas não conseguiu fazer rir. Orekajuvakái chamaram sapinho, aquele 

vermelho (Kalaláke). Este andou como sempre anda e a gente 

começou a dar risada. Sapinho passou ida e volta ao longo da fila três 

vezes. Ai a gente começou a falar e dar risada. Ouviram que cada um 

da gente falou diferente do outro. Aí separaram cada um a um lado. 
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Eram gente de toda raça. Como o mundo era pequeno. Orekajuvakái 

aumentou o mundo para o pessoal caber. Orekajuvakái deu uns 

carocinhos de feijão e milho e deu mandioca também e ensinou como 

se planta. Deu também semente de algodão e ensinou como tecer 

faixa. Ensinou fazer arco e flecha, ranchinho, roçar e plantar”. 

(Relato oral de Antônio Lulu Kaliketé, traduzido para o Português por  

(PAREDES, 2008) 

 

Existe uma marchinha de carnaval muito antiga que diz assim: “Recordar é viver 

eu hoje sonhei com você” como diz o refrão da música é bom lembrar-se do passado. 

Olhar para o passado é viver o presente e caminhar para o futuro. No livro a História do 

Povo Terena pg.25 encontramos o gráfico abaixo que descreve os três acontecimentos 

mais marcantes de suas vidas. 

 

Linha do tempo dos povos terenas: 

 

 
 

Fonte: (BITTENCOURT e LADEIRA, 2000 p. 25). 
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O Período dos Tempos Antigos o Êxiva  

 

Quando os índios terenas ocupam o atual estado do Mato Grosso do Sul no 

século VXIII a migração faz com que se relacionem com outra etnia os povos Guaicurus 

e com os portugueses eles eram agricultores, a barreira natural que tiveram que transpor 

era o Rio Paraguai.  

A Guerra do Paraguai é o momento marcante de mais expressividade na vida 

dos Terenas, pois a luta travada neste cenário belicoso tem como pano de fundo três 

nações o Brasil, o Uruguai e a Argentina a história dá o nome desta união de Tríplice 

Aliança, entre os soldados recrutados temos negros escravos com a promessa de D. 

Pedro II de serem libertos após a guerra, os índios Guaicurus e os Terenas lutaram junto 

com os brasileiros. 

 

O Período  do Tempo da Servidão  

 

Com o término da guerra entre as mudanças havidas no cenário do mato-

grossense, temos a destacar as perdas territoriais que os índios terão, pois, os brancos 

apoderam-se das terras para plantar e criar.  Foi um esforço do governo para povoar e 

ter a presença de homens brancos na fronteira os que lutaram e derramaram sangue pela 

causa maior. A conquista e preservação do território brasileiro acabaram perdendo seus 

espaços e o que vai sobrar é o trabalho para os brancos como mão de obra barata nas 

fazendas. 

Os Tempos Atuais  

 

O Marechal Rondon, foi incumbido pelo governo brasileiro de levar as Linhas 

Telegráficas para o sertão inexplorado do país. Seu lema era “se preciso morrer, mas 

atirar em um índio jamais”. Nesta fase da vida dos Terenas temos a demarcação das 

terras e a diminuição de seus territórios e também a assimilação cultural dos hábitos e 

costumes dos brancos. 
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Quem são os Terenas hoje? 

 

Existe descriminação aos Terenas pelo fato de serem índios, mas como eles têm 

acesso às inovações tecnológicas, ao estudo, as políticas governamentais, sua 

participação na comunidade brasileira é sentida, haja vista o fato de buscarem ter 

documentos que todo cidadão brasileiro tem obrigatoriamente, como o título de eleitor e 

certificado de reservista; eles são aceitos nos quartéis do exército e são ótimos soldados. 

Tiram o documento de identidade, frequentam escolas públicas e escolas missionárias 

eles buscam aproximar-se da competição pelo mercado de trabalho em pé de igualdade. 

Se antes eram apenas mão de obra barata para os fazendeiros hoje com dificuldades 

buscam mudar este padrão de vida. 

 

...e muitas das vezes sem nenhum auxilio do órgão tutelar, 

conseguiram internalizar padrões de comportamento e de 

conhecimento bi culturais, que lhes permite acender socialmente do 

ponto de vista da sociedade neo-brasileira sem, contudo perder sua 

identidade étnica, identificando-se e ainda sendo identificados pelo 

“civilizados”  como terena. (Terena - Ministério da Justiça) 

 

Como consequência a isso os latifundiários reclamam, pois, a demarcação das 

terras tem trazido conflitos com grupos poderosos. A nação brasileira é constituída de 



24 

 

variadas etnias e os Terenas têm consciência desta realidade são minoria étnica, apesar 

disso eles lutam por seu espaço na sociedade, no mundo civilizado e buscam preservar 

sua identidade étnica nas artes, alimentação, religião, dança e música, e cultura em 

geral. 

 

A Comunidade Étnica Terena  no Mato Grosso do Sul 

 

O que define a identidade dos Terenas? É este o propósito inicial deste capitulo 

entender seu modo de viver, o grego usa a palavra ethnos para definir um grupo 

humano. A palavra no português é povo, assim o grupo de conhecimentos adquiridos 

por este povo os fará diferentes dos demais no agir, no pensar e falar conscientemente, 

isso os tornará únicos para o conceito de povo étnico.  

Os índios terenas : localização geográfica. 

 Os Terenas vivem em Mato Grosso,Mato Grosso do Sul  e São 

Paulo  segundo a Funasa (2009) a população é de 24.776 

habitantes. Os terenas são um grupo indígena brasileiro que 

pertencem ao subgrupo dos guanás.   Vivem principalmente no 

estado de Mato Grosso do Sul (Áreas Indígenas Aldeinha, Buriti, 

Dourados, Lalima, Limão Verde, Nioaque, Pilade Rebuá, 

Taunay/Ipegue e Terras Indígenas Água Limpa e Cachoeirinha, a 

oeste da Reserva Indígena Kadiwéu, na Área Indígena Umutina e a 

leste do rio Miranda).  (Povos Indigenas no Brasil) 

O Mato Grosso do Sul abriga uma das maiores populações indígena do país . Os 

terenas, por contarem com população bastante numerosa e manterem um contato intenso 

com a população regional, são povos indígenas cuja presença no estado se revela de 

forma mais explicita, seja através das mulheres vendedoras nas ruas de Campo Grande 

ou das regiões de cortadores de cana-de-açúcar. Eles vivem atualmente em um território 

descontinuo fragmentado em pequenas "ilhas'' cercadas por fazendas e espalhadas por 

sete municípios sul-mato-grossenses: Miranda, Aquidauana, Anastácio, Dois irmãos do 

Buriti, Sidrolândia, Nioaque e Rochedo. 

 



25 

 

 

(Trilha do conhecimento) 

 

Os índios Terena constituem um subgrupo dos Guaná, habitantes da região do 

Chaco no período colonial. As primeiras informações sobre os Guaná vêm do século 

XVIII, através dos cronistas e, utilizavam o termo Guaná como um designativo 

espanhol para os Txané, índios de língua Aruak que habitavam a bacia do rio Paraguai. 

A denominação Guaná englobava diversos subgrupos Aruak-Txané, inclusive os que 

migraram para o lado oriental do Rio Paraguai, na atual região do Mato Grosso do Sul. 

Os cronistas estimaram que os Terena, no final do século XVIII, eram 

aproximadamente 3.000 pessoas. É um dos únicos subgrupos que resta no século XXI, 

na região de Aquidauana e Miranda. 
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Capitulo II - Modelos de Protestantismo 

 

São três a formas de protestantismo que iremos abordar de forma a entendermos 

o tipo de fé protestante que chega às aldeias e índios terenas.  

1-Protestantismo de missão.  

2-Protestantismo de exílio. 

3-Protestantismo indígena. 

 

Neste contexto para que possamos entender a religiosidade atual dos Terenas do 

Mato Grosso do Sul, faz necessário retomar momentos históricos do protestantismo no 

Brasil. 

Protestantismo De Missões   

 

O protestantismo do século XIX vindo dos EUA tinha uma concepção bem 

definida de trabalho eram evangelizadores, expansionista e civilizadores, os estudos no 

Brasil subdividem-nos em dois grupos “protestantes de imigração” (luteranos alemães) 

e protestantes de missão (presbiterianos, metodistas e batistas), ao chegarem ao Brasil, 

tinham como meta implantar escolas e igrejas. 

Os imigrantes alemães, no sul do Brasil tinham como particularidade serem 

grupos étnicos exclusivistas a religião e a nacionalidade eram uma só unidade; no 

luteranismo a língua germânica e as tradições andavam bem próximas. 

 Grazielle Acçolini (pg.102). A Igreja Uniedas da Aldeia Bananal,é fruto de um 

longo processo de inserção do chamado protestantismo de missão. O protestantismo 

proselitista inglês e principalmente norte-americano que no século XIX percorria o 

Brasil, mas que se disseminou mesmo a partir do início do século XX, no contexto 

republicano. No rastro destas missões está a teologia dos avivamentos que nada mais é 

do que falar e promover o evangelho a toda criatura em toda sociedade terrestre. A 

distribuição de bíblias foi algo que denotou esta preocupação antes mesmo de 

missionários chegarem a determinadas regiões. Os colportores¹ (vendedores ambulantes 

de Bíblias e literatura evangélica que atuavam também como missionários das 

Sociedades Bíblicas Britânicas e Americana.)(Lyndon.pg.19) já haviam passado e 

deixado bíblias que os padres procuravam descaracterizar dizendo serem falsas por não 

terem o selo da igreja romana, temos que pensar que as populações eram em sua maioria 
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analfabetas o ensinar partia do estudo secular para poderem ser alcançados pela leitura 

da palavra sagrada. 

Os índios tinham um bom número de cavalos e gados. Como aqueles 

que vimos nos arredores de Nioaque, eles pareciam bastante diligentes 

e tiravam sustento do seu próprio trabalho. Eles estavam ansiosos em 

ter suas crianças educadas e estavam prontos para levantar uma escola 

no Bananal para este propósito. O chefe nos assegurou que se nós 

viéssemos e ficássemos com eles, eles nos concederiam terra para 

construirmos uma casa para a missão, ajudariam na construção da casa 

e proveriam alimentos para o professor. (Whittington. 2012, p.123) 

 

Podemos perceber por este relato missionário primeiro os terenas contactados 

100 anos atrás eram providos de certa estabilidade social, pois está relatado o fato de 

terem cavalos e gados. Eram trabalhadores não dependiam de esmolas ou caridade para 

se manterem, tinham em suas aldeias crianças, preocupavam-se com o ensino secular a 

língua falada dos homens brancos.  Vislumbravam a dificuldade que seus filhos teriam 

na sociedade sem ter o idioma e o conhecimento das letras, queriam uma escola e não 

mediriam esforços para construí-la, a leitura não fala de ajuda governamental para a 

obra de construção. Diz que eles, os índios, construiriam até mesmo a casa da missão, 

dariam a terra necessária e o alimento estava no pacote garantido. 

A análise é que as missões protestantes tinham o caráter de formar cidadãos com 

o conhecimento escolar e a posteriori convesionista a nova fé.  Podemos assim entender 

que o convite era para o ensino secular, mas o missionário teria a possibilidade de 

proclamar sua fé protestante, não vemos neste relato a presença do estado constituído 

para alfabetizar estes homens, tínhamos assim a entrada da área educacional junto com 

elementos da saúde. O missionário neste relato é convidado por uma aldeia e tem como 

segurança a proteção física entenda-se ele sua esposa estariam protegidos em um 

ambiente sem as leis da cidade o cacique com sua autoridade garantia sua estadia sua 

alimentação e sua moradia, isto era o que um pregador mais precisava para ensinar o 

evangelho um ambiente sem hostilidade.  

Para (SILVA, SANTOS, & ALMEIDA, 2013):   

 

 O chamado protestantismo histórico inclui as principais Igrejas e 

denominações protestantes que chegaram ao Brasil durante o século 

XIX (Anglicanos, Metodistas, Congregacionais, Presbiterianos e 

Batistas). Esse conjunto de igrejas foi diferenciado do pentecostalismo 

que começou no Brasil 1910/11 com as Assembleias de Deus e a 

Congregação Cristã do Brasil, e caracterizou-se pela manifestação 

carismática das línguas e uma experiência litúrgica sem rigor do culto 
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reformado. Em sua dinâmica histórico-institucional, foi classificado 

em clássico (1910-1950), (Santos, 2004) 

 

Marcos do início de trabalhos Missionários em solo brasileiro 

 

Vamos elencar alguns marcos importantes para o trabalho missionário no Brasil. 

Para D. João VI a presença brasileira no sul do pais seria alcançada com a imigração e 

os povos escolhidos para residir nesta área do pais são os imigrantes alemães, mais 

precisamente os Luteranos no início da década de 1800, os súditos da coroa inglesa 

como bons Anglicanos.  E tiveram liberdade de construir Templos no período de 1810 

na corte brasileira e nas províncias. O que houve foi o princípio de tolerância citação de 

Lyndon de Araújo Santos As Outras Faces do Sagrado (DREHER,1993,133) , entre 

(1836-1841) o pregador Fountain E. Pitts e o missionário Justin Spaulding, tentaram e 

não consequiram instalar uma igreja Metodista no Brasil sem sucesso 

(REILY,1984,p.80-94) o metodista  Daniel Parish  Kidder chegou ao rio de Janeiro 

como emissário das Sociedades Bíblicas Unidas e passou pelo Maranhão em 

1841(CALDEIRA,1991). 

 Em 1850, um médico e missionário escocês funda a primeira Igreja 

Congregacionalista na área central do Rio de Janeiro, 1855 chega ao Rio de o Dr. 

Robert Kalley e no ano de 1858 organiza a Igreja Evangélica Fluminense. O 

missionário Ashbel Green Simonton chega ao Brasil em 1859 e funda a Primeira Igreja 

Presbiteriana, no Rio de Janeiro, no ano de 1862 estas comunidades evangélicas 

situaram-se no contexto urbano da sociedade brasileira, no entanto os Presbiterianos 

seguiram a rota do café e das estradas de ferro para o interior de São Paulo 

(MENDONÇA, 1990, p.35). 

 No ano de 1886 temos o trabalho metodista finalmente restaurado e 

restabelecido no país com a ajuda dos seguintes personagens missionários: Junius E. 

Newman,John J. Ransom, J.W Koger e James L. Kennedy e os batistas tem sua história 

iniciada com os missionários William Bagby e Zacarias Taylor, fundaram a primeira 

igreja em 1882 (MENDOnÇA, 1990).  (Santos**) 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwi6kaD8mJTGAhWIy4AKHSObAIc&url=http%3A%2F%2Fbase.repositorio.unesp.br%2Fbitstream%2Fhandle%2F11449%2F103180%2Fsantos_la_dr_assis.pdf%3Fsequence%3D1&ei=5BOAVbqPGYiXgwSjtoK4CA&usg=AFQjCNHoTvdeUjW87E7TGAPHvki1UryHcQ&sig2=PVrn1lDDDoL5dUYbKCHmJQ&bvm=bv.96041959,d.eXY
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O Protestantismo de Exílio 

 

O exílio (do latim exilium banimento, degredo) é o estado de estar 

longe da própria casa (seja cidade ou nação) e pode ser definido como 

a expatriação, voluntária ou forçada de um indivíduo. Também pode-

se utilizar as palavras, banimento, desterro ou degredo. Alguns autores 

utilizam o termo exilado no sentido de refugiado. Refugiados é assim 

chamado o que migra para um pais que não o de sua nacionalidade ou 

residência por causas alheias a sua vontade. A origem destas causas 

pode ser econômica,política, social, desastres naturais, busca de 

sobrevivência. (http://dicionario.sensagent.com/Ex%C3%ADlio/pt-

pt/) 

 

A Igreja denomina a estes migrantes de “refugiados de fato” que pode ser 

definido como: ”toda pessoa que devido a fundados temores de ser perseguido por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, pertença a determinado grupo social ou 

opiniões políticas, se encontre fora do pais de sua nacionalidade e não possa ou, por 

causa de ditos temores, não queira valer-se da proteção de tal 

pais”.(MARQUES,2006,p.104). 

A ONU criou um organismo somente para tratar desta causa chamado de Alto 

Comissariado das nações Unidas para refugiados, este organismo criado em 1950, tem 

sede em Genebra e tem representação em 115 países membros. 

Para esta escrita iremos reportar-nos  ao trabalho de dissertação e mestrado em 

Ciências da Religião  do Gilmar de Araujo que fala sobre o Tema: Protestantismo de 

Exílio: Kalley e os Refugiados da Ilha da Madeira em Illinois, nos informa que Dr. 

Kalley foi o pioneiro na inserção do protestantismo no Brasil. Mesmo sendo pouco 

conhecido e valorizado na historia da igreja e na historia as missões, umas das causas 

encontradas neste processo é o fato da perseguição encontrar neste caso motivações as 

mais variadas. Podemos destacar a perseguição política em face das discordâncias com 

sistemas de governos e oposição de etnias divergentes, outras características é a 

perseguição religiosa em estados absolutistas. A religião da maioria esmaga as demais 

não havendo espaço para a pratica da religião do grupo minoritário. A luta e seus 

desdobramentos dão- se no âmbito político, eclesiástico social. 

As características do “Protestantismo de Exílio” (MARQUES, 2006 p.35) são 

observadas ao longo da história e a expressão foi utilizada pelo Rev. Manuel P. Cardoso 

Ministro na Igreja Presbiteriana de Portugal, em seu livro “Por Vilas e Cidades: Notas 

para á História do Protestantismo em Portugal” ele sita o caso de João Ferreira de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
http://dicionario.sensagent.com/Ex%C3%ADlio/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Ex%C3%ADlio/pt-pt/
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Almeida (1628-1691), que nasceu em Portugal e converte-se ao evangelho aos 14 anos 

de idade na Ilha de Java em 1658 torna-se ministro da igreja Reformada Holandesa e faz 

a primeira tradução da bíblia para a língua portuguesa.  

Temos também no século XVIII Francisco Xavier de Oliveira (1702-1783) 

convertido ao protestantismo que escrevia da França onde se encontrava exilado para o 

solo português textos sobre a fé protestante. 

 

Calvino 

 

Exemplo clássico deste tipo de protestantismo é a época de 1538 a 1541 período 

em que João Calvino trabalha em Estrasburgo, como pastor para os refugiados 

franceses, sendo que o próprio Calvino já era exilado em Genebra, neste caso por ter 

abraçado a fé protestante, e em Estrasburgo será por motivação políticas, doutrinárias e 

eclesiásticas. Neste período ele traduz salmos e hinos para serem usados na liturgia 

francesa, produz a segunda edição das Institutas e casa-se com Idelete de Bure seu 

relacionamento só é rompido pela morte da mesma em 1549.   

 

 Os Metodistas  

 

Movimento metodista, sobre a liderança do John Wesley, tinha como 

características a preocupação com os pobres; sua marca distinta era a filantropia sua 

meta era estabelecer escolas (Marques, 2006) conquistas foi a difusão da bíblia barata 

através da formação da Sociedade Bíblica Britânica no ano de 1804. 

O alicerce em que repousava o metodismo eram os preceitos do Arminianismo, 

o Puritanismo e o Pietismo com isto em mãos foi formado o Metodismo suas 

características eram a falta de formalidade. Pregadores leigos que tinham mobilidades 

para chegar na frente em regiões que estavam sendo exploradas ou conquistadas. Sua 

liturgia simples em muito auxiliava na plantação das comunidades de fé, pois qualquer 

solo se tornava propicio para o culto, podia ser uma clareira na floresta ou um 

descampado sem a presença do templo, os pregadores eram pessoas sem muita instrução 

leigos na forma da palavra com um vigor evangelístico enorme não eram nada formais. 
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 John Knox e os exilados ingleses 

 

Em 1554 assume o trono da Inglaterra Maria Tudor ela inicia a perseguição aos 

protestantes uma de suas ordens foi para que os sacerdotes casados se separassem de 

suas esposas. 288 pessoas foram queimadas em suas perseguições, muitas iriam morrer 

em celas de prisão e muitos seriam exilados em consequência de sua fé. Na Escócia 

neste cenário de perseguição John Knox muda-se da Escócia em função da perseguição 

em 1554 passando pela França e fica um curto período em Frankfurt, e, em Genebra 

assume o pastorado de ingleses refugiados, por ordem de Calvino. 

 

No dia 10 de junho de 1555, o pouco numeroso, mas resoluto grupo de 

emigrados anglos encaminhou a Calvino formal petição a que se lhes 

provesse um lugar de culto.O Reformador Genebrino acedeu de 

pronto e John Knox foi indicado pastor da incipiente congregação 

(LUZ,2001, p.79) 

 

Com a leitura podemos analisar a forma como os exilados buscavam meios de 

praticar a sua fé em um cenário de perseguição neste período é confeccionada a Bíblia 

de Genebra. 

 

 Noite de São Bartolomeu e os Hunguenotes 

 

Em 1681, Luiz XVI, procurou de todas as formas acabar com o protestantismo 

na França, o momento crucial para a perseguição foi à revogação do Édito de Nantes. O 

edito não funcionou da maneira perfeita, mas pôs fim às guerras religiosas. Foi 

revogado em 1685 por Luís XIV, o que ocasionou um grande êxodo de huguenotes 

(cerca de 300.000) para outros países da Europa e para os Estados Unidos. A Igreja 

Reformada ficou conhecida como a "igreja no deserto." 

 O que dizer dos Huguenotes, um grupo que em função da noite de São 

Bartolomeu quando um massacre na França os obriga a buscar refúgio na Inglaterra, 

neste cenário o clero romano lança-se em perseguição aos mesmos depois de um longo 

período de prosperidade protestante. Em 1659 o governo obriga-os a confessar a fé 

católica romana quatrocentos mil huguenotes fugiram da morte certa na França, pois 

muitos morreram de maneira cruel outros foram torturados e presos. 
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O sino do Palácio da Justiça deu o sinal às três da manhã. Para manter 

a ordem, os portões de Paris foram fechados, isolando as tropas dos 

huguenotes que estavam fora da cidade. Um dos líderes das milícias 

reais, ligado a Henrique, duque de Guise, anunciou aos seus homens 

que o rei havia ordenado a morte de todos os hereges. Listas de nomes 

foram providenciadas para facilitar um massacre metódico. Os 

desprevenidos huguenotes foram mortos ainda em suas camas, a 

começar de Coligny, cujo corpo foi lançado pela janela do seu 

apartamento e mutilado. Cerca de 6.000 foram mortos em Paris e 

milhares em outras cidades. No fim, cerca de 20 mil foram eliminados 

em toda a França. 

 

A marca deixada pelos exilados foi a sua capacidade técnica, pois eram artesões 

e faziam parte da liderança de trabalhadores em várias profissões. Podemos entender 

como esses artífices ajudaram os locais que chegaram com seus conhecimentos 

técnicos. Suas contribuições foram sentidas na indústria e no comercio eles foram para a 

Inglaterra, Holanda, Alemanha protestante e América. A marca de sua fé era o que 

norteava suas vidas como grupo minoritário sendo levada a repressão e a tentativa de 

extermínio tinha como sustentáculo a sua fé somente ela os dava noção de grupo. 

Temos ao longo da história outros grupos perseguidos, podemos destacar os 

puritanos ingleses em Plymouth, eram refugiados nos Estados Unidos da América e o 

ponto de partida foi no século XVI. Tinham como meta tirar os traços da igreja inglesa, 

pois os mesmos achavam que não havia sido completada a reforma no reinado de 

Elizabeth onde tinham adquiridos alguns benefícios. Acontece que os sucessores da 

rainha não levaram avante suas ambições reformadoras e em função disto separaram-se 

da Igreja Anglicana. 

 Neste grupo saíram os “Peregrinos” que rumaram para a Holanda e em seguida 

estabeleceram a Colônia de Plymouth em 1620 no estado de Massachusetts, na 

América, são por este motivo colocados entre os protestantes de exílio. Sua 

característica principal era a simplicidade da liturgia deixando de lado o pesado fardo 

anglicano em função disto em seus cultos estava ausente quase toda tradição litúrgica. 

Outra forma de protestantismo de exílio foi à presença dos Morávios o conde de 

Zinzendorf os acolheu em sua propriedade na Saxônia. Eram um grupo da Boêmia 

discípulos de João Huss, em função da perseguição tiveram que deixar a Morávia ,o ano 

era 1772 e o nome sugestivo era “Abrigo do Senhor” traduzido do “Hernhut”, sua 

característica era a obra missionária no globo terrestre. 
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Neste momento procuramos mostrar ao longo da história como grupos humanos 

em função das perseguições tornaram mártires da fé. Com isto acreditamos que a 

definição da palavra protestantismo de exílio ira nos ajudar a compreender o universo 

religioso. A definição dada pela ONU é que exilados e refugiados são pessoas que 

merecem a proteção do mundo civilizado e para tanto os signatários de sua carta de 

intenções deve proteger os cidadãos; seus escritórios diplomáticos estão em 115 países e 

seu trabalho é prestar apoio jurídico internacional e buscar soluções junto a governos e 

repatriar o povo perseguido. 

 

O Protestantismo Indígena 

 

[...] Graças a Deus, hoje é diferente, e, conforme o Censo de 2010, um 

quarto da população indígena brasileira pertence a uma igreja 

evangélica levando a mensagem aos outros da sua tribo. 

(VIRAÇÃO,2013, p.11) 

 

Com respeito ao trabalho indígena vamos encontrar o relato da vinda do 

missionário Sr. Ernesto Wootton, de nacionalidade inglesa, enviado pela “Maranham 

Cristian Mission” estabelecendo se no Maranhão na cidade de Carolina residindo em 

Couto Magalhães e Vila Goiana no Araguaia. Igrejas independentes surgiam no interior 

do estado em função do trabalho dos missionários com os índios, temos o relato escrito 

do Pr. Abdoral Fernandes como historiador da Aliança das Igrejas Cristãs. Ele nos 

informa da influência inglesa do protestantismo na cultura protestante maranhense e 

norte–americana. 

Os primeiros [missionários] foram ingleses, [Perrin Smith] veio do 

Canadá. Mas em 1909 veio o 2º missionário inglês, Ernest Gunther, 

também foi trabalhar, ele servia de apoio. Em 1938 chegaram os 

primeiros missionários norte-americano. Em 1945 os ingleses 

recuaram, por questões políticas aqui no Brasil. Eles trabalhavam 

entre índios. Então os missionários americanos começaram com mais 

força. 

 

Encontramos também relatos de proselitistas protestantes a partir do ano de 1898 

e 1899. Eram constantes as visitas nas tribos de pregadores e evangelizadores na ânsia 

de converter os selvagens, os presbiterianos nesta empreita eram Dr. James A. Graham e 

Angus Mackenzie, Perrin Smith era canadense. Missões com sede na Inglaterra e 

Canadá envolveram-se no esforço missionário no interior do maranhão como a 

Maranham Christian Mission. 
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Nos esforços missionários entre os índios também atuaram no Maranhão a 

Sociedade Missionária Heart of Amazonia Mission (HAM- Missão para o coração do 

Amazonas), pertencente à Worldwide Evangelization Cruzade (WEC- Cruzada Mundial 

de Evangelização). Seu fundador foi o inglês Mr. C.T Studd em 1913 a ideia de seu 

fundador era evangelizar onde não houvesse o trabalho protestante e para isso ele 

aliciava jovens de várias nacionalidades e os mesmos motivados por Studd fundaram a 

missão para o Amazonas, em 1923(ROSSI,1938, P. 120,121). 

Missionários da Heart of Amazonia tinham como base doutrinaria o apelo 

cristocêntrico seus adeptos ao cargo eram voluntários não exigiam a ordenação dos 

obreiros pelas denominações eclesiásticas com isto foram à base de igrejas 

independentes no Maranhão. 

O propósito da WEC (Worldwide  Evangelization  Cruzade),eram os índios da 

América Latina mesmo não sendo o Brasil o alvo preferencial, alguns missionários 

vieram residir no Maranhão mais precisamente no rio Madeira no Amazonas para 

trabalhar com os índios.  Em sua Conferência em 1930 encontramos a seguinte leitura 

do trabalho: “Grandes progressos registrados entre os Guajaras [Guajararas, tribo 

indígena maranhense], que se encontram ás bordas do Rio Pindaré Grajaú e 

conseguiram a transladação de alguns índios para Sapucaia e Gurupi-Mirim, onde 

mantém 4 missionários e uma escola. Fundaram também uma outra estação entre os 

mesmos na ilha Bananal. Embora os Tembés vivam disseminados e não se queiram 

agrupar, quase toda a tribo ouviu a pregação do Evangelho” (ROSSI,1938, p. 122). 

Observamos no documento uma alegria com a pujança do trabalho. A presença 

de 4 obreiros entre os índios é algo que não pode passar despercebido; a presença de 

uma escola entre os nativos. E pensar que nestes rincões do Brasil, missionários vindo 

de outra realidade se embrenhassem em matas fechadas navegando por rios imensos 

para os padrões de seus países de origem, é fantástico! E além da bagagem evangelística 

servindo as suas crenças como evangelizadores, ajudavam ao governo brasileiro 

alfabetizando o povo. A realidade era de uma porcentagem imensa de analfabetos no 

Brasil. 

Indios alcançados pela HAM (Heart of Amazonia Mission): 

 

Ano de 1925; Guaiapós, sobre o rio Araguaia e índios Craos, sobre o rio 

Tocantins 
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Ano de 1924; Guajajaras, sobre o rio Pindaré 

Ano de 1926; Parintintins sobre o rio Ipixuna 

Ano de 1926; Karaias na ilha Bananal e em Manaus onde estava a expedição 

missionária. 

(SANTOS 2006. P.46) 

 

A Maranham Christian Mission (MCM) foi outra Sociedade Missionária que 

funcionou no Maranhão nos anos de 1903 e teve suas atividades paralisadas em 1923, 

sendo que neste ano uma comissão brasileira assume a o comando em São Luiz. 

 

Era uma vida muito primitiva. Nessa região do centro do Maranhão, 

não tinha quase estrada, quase todos eram lavradores, e como Barra da 

Corda foi o primeiro centro de atração para o evangelho, por 

influência dos missionários, então todo mundo ia para aquelas 

reuniões, a cavalo, andando dias, e se reunia ali para festa de oito dias 

e ouvia mensagens, se fortalecia e voltava para pregar o evangelho, 

cada um em seu lugar. E assim, pelo menos na nossa igreja, o 

evangelho começou assim como resultado daqueles que pregaram. (...) 

Tanto a Igreja Assembléia de Deus, Batista, Cristã Evangélica, o povo 

se convertia era na maioria um povo simples, lavrador, esse era o 

perfil... 

 

Há realidade do trabalho missionário entre norte do país foi que eles, os 

missionários, alcançaram os índios e em contrapartida evangelizaram a classe mais 

pobre da sociedade: os que viviam a margem pelas condições impostas pelo grande 

proprietário. O protestantismo alcançou o interior do estado, um outro processo iniciou-

se com a formação de obreiros nacionais pois os estrangeiros encontravam dificuldades 

para tanto foi criado institutos bíblicos e escolas.  

A formação da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas, só foi possível com os 

nativos tendo funções eclesiásticas e o local do aprendizado teológico foi em Recife e 

em Barra da Corda. 

O mundo anglo-saxão foi um celeiro missionário, pois a visão que eles tinham 

era de enviar missionários para áreas que apresentassem sinais de primitivismo dentro 

do pensamento da época, Canadá, Austrália e Inglaterra foram estes países antes dos 

Estados Unidos da América, que enviaram missionários. 
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Capitulo III - Igreja Uniedas 

 

Dados sobre a primeira igreja indígena em solo brasileiro 

 

A primeira igreja indígena em todo o Brasil nasceu e foi fundada no meio de 

uma forte tempestade de oposição. (WHITTINGTON, pg.155) 

A presença terena é forte, se analisarmos o seu processo de evangelização, são 

índios que levam a fé cem anos após a evangelização a outros estados do país e estão 

através do CONPLEI visitando países da América do Sul. 

Consta como constituição da primeira igreja indígena do Brasil o sacramento e 

batismo em 31 de dezembro de 1915 de cinco pessoas selecionadas entre muitos 

candidatos convertidos. É relatado que um teria sido um forte oponente a causa do 

evangelho entre os terenas proibindo a entrada dos missionários na aldeia do Bananal. 

Acontece que neste momento o homem perfila como um nobre seguidor da causa que 

perseguia anteriormente, dentre eles um vai desistir e motivado pela perseguição de seus 

patrícios. O relato deste início da igreja indígena dá-se através de testemunhos dos 

conversos, é a prova de fé na religião. A luz acesa entre os índios terena jamais seria 

apagada, destes 5 pioneiros que se batizaram em um sábado, hoje a igreja Uniedas 

caminha com mais de dois mil seguidores. 

O adversário da evangelização era nada menos do que a igreja católica através 

de seu representante, o padre que exercia influencia na aldeia do Ipegue e muito pouca 

na Aldeia de Bananal.  

“Note bem o que eu vou falar a vocês. Em pouco tempo (ele não disse quando e 

nem como) “Deus castigará eles para mostrar a vocês que eu sou o verdadeiro servo, e 

eles são servos de satanás cujas enganosas heresias eles querem que vocês acreditem. ” 

(WHITTINGTON, pg.155) 

Passados 15 dias das palavras proferidas pelo padre um raio vai atingir a família 

do missionário.  E neste meio tempo a casa da aldeia Ipegue estava sem a celebração do 

culto pois soou nos ouvidos dos terenas como maldição, as palavras do padre e não 

havia dúvidas que estavam tomados de pânico. Neste contexto de lutas religiosas o raio 

terá uma demonstração de castigo divino na vida do missionário.  

A literatura com o título “NO CAMINHO DOS INDIOS no Paraguai e no 

Brasil” foi escrito para comemorar o centenário do trabalho entre os Terenas. A missão 
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Terena continua a obra iniciada pelo Rev. Wittingtons é a Missão Indígena-União 

Missionária Indígena Evangélica da America do Sul- M.I.UNIEDAS. 

O primeiro contato com os índios foi no dia 21 de agosto de 1912 em Nioaque, 

uma pequena cidade do estado de Mato Grosso. O chefe da comunidade que os 

receberam chamava-se capitão Vitorino da Silva acompanhado de seu filho João 

Vitorino. Após se despedirem continuarão rumo a aldeia do Bananal a principal aldeia 

dos Terenas. Nesta época a população de Bananal tinha aproximadamente 300 almas e 

era próxima a aldeia do Ipegue com mais umas 150 almas. O propósito inicial era 

construir uma escola e os índios achavam isto excelente estavam muito animados. 

Um destes: Patrício Lili, enquanto ensinava seu próprio povo em outra aldeia, 

ajudou o Wycliff Translators em sua importante missão (WHITTINGTON, 2012 

pag.138). 

O relato escrito da conta de ajuda para uma editora internacional através de Lili, 

após a conversão a nova fé, encontramos ela ajudando na escola que funcionava para as 

crianças diurnamente e com os adultos na parte noturna. O mecanismo usado para a 

aproximação foi o ensino tanto é que os opositores da presença do missionário entre os 

índios vão prometer através do governo, escola e professores para minar a ação 

evangélica protestante entre os terenas. “O trabalho escolar foi, porém o recurso usado 

por Deus para avançar sua causa entre as pessoas que nunca tinham ouvido a 

proclamação do evangelho” (pag.138) 

Outra frente de trabalho foi o atendimento aos enfermos tarefa dado a esposa do 

missionário, e o fato é que em um ambiente inóspito um profissional com conhecimento 

de enfermagem tem muito trabalho a fazer. Alem dos cuidados com crianças e adultos 

houve uma epidemia de varíola em que 80% dos habitantes foram castigados. A 

epidemia visitou todas as casas exceto a moradias em que estavam os missionários com 

isto a frequência a escola teve uma queda  

“Apesar das rejeições e desapontamentos, nós nos firmamos em nossos 

caminhos, determinados em prosseguir, procurando aliviarmos sofrimento dos enfermos 

e aflitos, ensinar as crianças durante o dia e os jovens a noite, pregar o evangelho do 

reino, e clamar a vitória Dele que nos chamou para seu importante serviço no campo” 

(p.140) 
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O Trabalho escolar foi, porém, um recurso usado por Deus para avançar sua 

causa entre as pessoas que nunca tinham ouvido a proclamação do evangelho segundo o 

próprio pastor comenta em seu livro. 

 

Trabalhos acadêmicos com os terenas 

 

Paulo Baltazar em seu Mestrado em Ciências Sociais pela PUC-SP disserta 

sobre “O Processo Decisório dos Terena”. 

A chegada dos missionários Protestantes a Aldeia Bananal deu-se em 1912, por 

meio de Alexander Rattray e Henrique Whittington, respectivamente diretor e 

missionário da britânica Inland South America Missionary Union (ISAMU) 

(BALTAZAR, 2010, p.58). 

A proposta da missão estrangeira era a construção para os índios da escola para 

o ensino e consequentemente a alfabetização dos indígenas terena, neste processo o SPI, 

que não tinha trabalho com este foco vai colocar entraves burocráticos para a 

permanência dos missionários entre os indígenas. 

Como Baltazar quer mostrar a decisão dos terenas ele vai mostrar que após os 

desenlaces da burocracia e a aceitação dos missionários entre os índios, os líderes da 

aldeia terena também irão dar o seu aval. O conselho tribal discutiu, aprovou e deu sua 

resolução. 

Com este início a convivência de mundos diferentes e a troca de experiências 

começará a conviver dentro da aldeia. No fim da rua principal uma casa é doada para o 

início da escola. Baltazar citando Altenfelder informa que em 1936 havia matriculado 

na Escola da Missão 120 alunos indígenas com dois professores ministrando aulas em 

português sendo auxiliados por um nativo que tinha sido preparado e capacitado para a 

tarefa. (SILVA, 1946/1947, P.339). 

É um período bem conturbado, pois surge nos cenários o grupo de sacerdotes 

redentoristas da igreja católica apostólica romana, eles começam a vir uma vez na 

semana catequizar. Com isso surge uma divisão religiosa entre os grupos que se 

identificam como católicos e protestantes. 

Havia da parte dos missionários protestantes uma eficiência comprovada, pois os 

mesmos angariaram simpatias dos terenas ainda que o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI), através de seus funcionários alegaram que os missionários estavam causando 
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perturbações no cotidiano da aldeia o progresso foi crescente, pois o sistema 

educacional e atendimentos na área de saúde eram necessidade básica e o estado e a 

igreja católica nada disto tinha oferecido aos índios a estratégia de alcançar os indígenas 

através do ensino e área de saúde para na sequencia mostrar o evangelho da salvação em 

Cristo Jesus foi perfeita, projeto de homens ou estratégia de Deus? 

Temos também que registrar o fato da conversão do capitão Marcolino Lili a fé 

protestante como um marco para a confirmação da fé protestante entre os terenas. 

Temos no trabalho a seguinte citação (BALTAZAR, 2010, p.60) em 2004, 

Evanilson Campos Gonçalves após coletar os dados no campo mostrou que na Aldeia 

Bananal foco e início do trabalho protestante entre a população terena havia as seguintes 

preferências religiosas 84,67% protestantes e 15,33% de católicos (GONSALVES, 

2006, p. 52). 

Grazielle Acçolini em sua tese de doutorado pela UNESP Trabalha o tema 

PROTESTANTISMO À MODA TERENA, em seu resumo ela parte do olhar da igreja 

Uniedas, na Aldeia Bananal. Para ela sua referência é a incorporação da crença 

protestante pelos terenas e a continuidade e atualização do sistema xamânico como 

contraponto para ancorarmos nossa hipótese, o processo de terenização do 

protestantismo. 

 

Para entendermos como surge a Missão Uniedas 

 

Em 1972 foi fundada a missão UNIEDAS, com um ministério formado pela 

SAIM e pelos quadros nativos, além do auxílio a partir de 1978 de outra denominação 

de origem alemã, a MEU (Missão Evangélica Unida). A sede da Junta da Missão 

Uniedas passa a ser Aquidauana e a partir desse momento (pós 1972), as lideranças 

nativas começaram a se fortalecer frente a (SAIM). Foi constituída a Comissão de 

Interligação formada pela SAIM, UNIEDAS. E pela MEU. (ACÇOLINI,2002,p.117) 

A posição teológica da Igreja Uniedas é bíblica conservadora e para alguns 

fundamentalistas. Os missionários destruíram outras importantes partes da cultura 

indígena, por exemplo, a Missão Uniedas (de cunho protestante fundamentalista) 

ensinou que o exercício do pajé é uma "maldade contra Deus”. (1504)  
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Este texto está disponível no site. O Programa Povos Indígenas No Brasil é 

herança mais solida que o ISA recebeu do CEDI (Centro Ecumênico de Documentação 

e Informação). 

Como podemos atestar neste site a organização dos Povos Indígenas do Brasil 

traz um relato da presença dos missionários da Uniedas entre os povos indígenas e na 

evangelização ensina a não confiarem nos pajés e devem buscar recursos para a saúde 

com a medicina. Para o observador a presença missionária é negativa, pois o indígena 

terá que desembolsar valores em dinheiro para curar a saúde. 

Através de pesquisa bibliográfica chegamos aos dados que falam da constituição 

da Igreja UNIEDAS. O livro “No caminho dos Índios no Paraguai e no Brasil”, 

encontramos o relato da Celebração do Centenário da Missão Evangelística entre os 

Terenas. Consta que no livro de ata da União das Igrejas Evangélicas da América do 

Sul, registra em sua fundação o ato da chegada de Henrique Whittington em 1912 este 

missionário escocês teve um longo e profícuo trabalho e após três anos de evangelismo 

houve o batismo da Georgina Lili (Tâti), Honório Massi e Henrique Pereira.  

O Rev. Whittington aportou no Paraguai em 1907, e seu trabalho foi buscar a 

conversão dos índios a fé protestante. Estes índios, não tinham sido subjugados nem 

mesmo pelos Incas que foram os grandes conquistadores desta região da América do 

Sul, não tenham dúvidas que eram fortes ágeis e guerreiros.  

Em sua busca por campo missionário o Rev.Wtingtosn vislumbrou sua ida até 

Mato Grosso na reserva da aldeia Bananal. O primeiro contato com os índios foi no dia 

21 agosto de 1912 em Nioque uma pequena cidade no estado de Mato Grosso. O chefe 

da comunidade era o Capitão Vitorino da Silva que acompanhado de seu filho João 

Vitorino, houve certa facilidade inicial, pois, a discussão do projeto era para colocar 

uma escola na tribo e os índios não tinha a presença da igreja católica e seus 

ensinamentos no local e o desejo era ter um professor morando entre eles. 

Neste tempo a aldeia do Bananal contava com aproximadamente 300 pessoas e 

ao lado havia a aldeia de Ypeque com aproximadamente 150 pessoas. Estas duas aldeias 

estavam dentro de uma reserva do governo, outras aldeias visitadas foram 

Cachoeirinhas e Passarinho em todas o missionário colocou o plano de ensino e foi 

muito bem recebido. 

A vida neste tempo sem as facilidades do século 21, sem os apetrechos 

tecnológicos que usamos diariamente ex: celulares, internet, aviação campos de pouso e 
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leis internacionais claras para viagens internacionais, escrevo isto pensando que uma 

missão desta envergadura era algo para pessoas com disposição acima da média e não 

era a aventura de enriquecer com descoberta de minas de ouro ou diamante e nem 

mesmo a busca por um tesouro. Não era algo para enriquecer e sim para se doar o tempo 

a vida e a saúde em prol de um sonho da mensagem da salvação, a fé deste homem em 

Jesus Cristo era o seu combustível, pensar que havia pouco contato com europeus. 

A Igreja responsável pelo envio do pastor era de origem europeia e sua crença 

reformada era de origem calvinista escocês. 

Associando educação e piedade, a Igreja da Escócia exerceu grande influência 

sobre o cristianismo mundial, bem como sobre a comunidade reformada. Suas 

universidades têm sido uma fonte de erudição sólida e eficaz. Imigrantes e missionários 

escoceses difundiram o presbiterianismo em muitos lugares do mundo. A Igreja da 

Escócia é mãe das Igrejas Presbiterianas da Irlanda, Canadá, Austrália e África do Sul, 

bem como de vários ramos do presbiterianismo americano e de igrejas em campos 

missionários (nos anos 1970, havia trabalho em 21 campos no exterior). Ela produziu 

maior número de grandes pregadores, eruditos e escritores que qualquer outro grupo 

presbiteriano no mundo. Hoje essa grande e histórica igreja passa por dolorosa crise, 

enfraquecida pelo secularismo e pelo liberalismo teológico. www.mackenzie.com.br 

acesso 15:16 hs 26/05/15 

 

Minha visita ao campo de pesquisa e contato com o  Pr. Jader Jorge de 

Oliveira 

 

Consultamos o Pr. Jader Jorge de Oliveira, pastor da Igreja, sobre a extensão e 

polos da Igreja UNIEDAS, ele nos informa da existência de 32 templos; 

aproximadamente 90 pastores e missionários quase dois mil membros em quatro 

estados: Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 

A Igreja Uniedas de Anastácio foi criada em abril de 1933, é uma igreja onde a 

maioria dos membros são índios, é pastoreada por Jader Jorge de Oliveira.   

Tivemos a oportunidade de visitar a referida igreja e participar do culto onde 

testemunhamos do Senhorio de Jesus Cristo e explicamos nosso projeto de pesquisa 

acadêmica, o culto iniciou às 19hs com leitura e comentários do texto. Houve 

apresentação de um grupo de danças com jovens. O púlpito é bem alto e uma banda 

http://www.mackenzie.com.br/
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tocou músicas em estilo gospel antes do pregador da noite trazer a mensagem principal. 

O Rev. Robson nosso companheiro de viagem à igreja é dirigido pelo Terena Pr. Jader 

que nos recepcionou com muito afeto. Nesta noite também foi apresentado o 

missionário Lindomar com o projeto de Inclusão Digital. 

O templo é amplo aproximadamente 300 metros com duas fileiras. Para nós foi 

um acontecimento marcante vermos índios e brancos mulatos e negros se 

confraternizando não é um culto no estilo pentecostal, não notamos glossolalia (oração 

em línguas) e palavras proféticas que são marcas de igrejas neopentecostais não foram 

percebidas. Diria que é um culto reformado ao estilo das igrejas históricas. 

Observamos desde a chegada muito respeito e concentração das pessoas em toda 

a liturgia as músicas foram acompanhadas de um grupo musical com guitarra órgão e 

bateria entre os presentes estava um pastor terena recém chegado dos EUA, juntamente 

com sua mãe idosa e esposa pudemos notar também que a esposa do pastor terena com a 

idade aproximada de 40 anos era branca e loira. 

Após o culto fomos a uma pizzaria e ficamos sabendo que o pai do Pr. Jader foi 

vereador. Um índio que chegou a um alto grau de representatividade na cidade com isto 

entendemos que ser evangélico é uma forma de alcance social.  

Abaixo transcrevemos a agenda de trabalho da IGREJA UNIEDAS; 

ATENÇÃO: AGENDA DE TRABALHOS 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO 

Segunda-feira 27/04 

Terça -feira 28/04 

Reunião com a lideranças da igreja e dos departamentos 

Quarta-feira 29/04 

Culto de oração ás 19: h. 

Dir. Cinthia Raquel e mensagem: Diác. Timóteo Delgado 

Quinta-feira 30/04 

Culto da Sociedade Senhoras ás 19: h na residência da irmã. Maria Pedrosa 

Sexta- feira 01/05- preparação para a viagem á Sidrolândia 

Sábado 02/05Domingo 03/05 

Ás 8:00 E.B.D. Café da Manhã com a participação de todos 

Ás 19:h Culto de louvor, mensagem e Santa Ceia 

Dir. Pr. José M. Mens. Pr. Josias Paulo 

SANTA CEIA: Diác. Samuel e Josiel 
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PROJETO 30 DIAS DE ORAÇÃO: ESCALA 

''Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó.Salmos 

84:8'' 

Segunda feira 02/03 

Pr. Jader- Arely- Dário e Josiane 

Terça Feira 03/03 

Pr. Josias- miss. Telma- Denílson e Paulicéia 

Quarta Feira 04/04 

Pr. José- Sarita- Edmilson George e Angélica 

Quinta Feira 05/03 

Diác. Timóteo Delgado- Raquel M.- Élbio e Maristela 

Sexta Feira 06/03 

Diác.Edemilson Delg.-Ana- Kaly e Thainara 

Sábado -7/03 

Pr. Adalberto- Rute- Everson e Thiara 
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Domingo 08/03 

Diác. Hamilton F.-Francine- Edson Filho e  Tisa 

Grupo de danças que pudemos assistir quando de nossa visita ao templo da 

UNIEDAS; 
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Capitulo IV - Organizações missionárias que trabalham para a manutenção do 

evangelismo indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONPLEI 

 

Questão das agencias missionárias e sua atuação entre os indígenas sofrendo 

perseguições os fez tornarem-se ousados e partirem para o enfrentamento colocando 

suas opiniões em assuntos que eles os índios eram o objeto de disputas sem ser ouvido o 

que acontece a partir dai é que igreja, mídia, acadêmicos e outras esferas da sociedade 

brasileira e até mesmo internacional percebem no cenário  uma nova proposta de 

evangelização a qual os índios irão colocar o nome de terceira onda o conceito parte do 

pressuposto de duas maneiras usuais de pregação e conversão a fé cristã reformada  a 

estrangeira e a nacional . 

Com esta visão o CONPLEI traz à baila as duas primeiras ondas missiológicas 

1-estrangeira, os missionários que vem de outras terras além mar 2-nacional, os 

brasileiros e suas igrejas tomam a frente dos trabalhos e evangelizam o Brasil: e agora 
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3- terceira onda os índios evangelizando os seus pares outras tribos tomando a frente na 

formação e divulgação do evangelho entre os índios e para outras etnias indígenas. 

Em sua página eles convidam igrejas a juntar-se com eles no esforço da 

evangelização das tribos do Brasil, o entendimento é que eles os índios tem o 

ferramental para trabalhar não são coadjuvantes e sim os atores do cenário evangélico 

brasileiro quando o assunto é conversão de índios em nossa visita em Aquidauana- MS, 

pudemos observar que uma parcela significativa de membros era formada por 

brasileiros não índios cores parda, escura e branca misturada ao vermelho do índio 

muito legal pudemos participar de um culto multicolorido. 

Transcrevemos abaixo os dados coletados no site do CONPLEI  

 

Visão,missão e objetivo. 

 

Sempre priorizando o cumprimento do mandamento Bíblico de anunciar o 

Evangelho a todos os povos, nações e línguas, são estes os objetivos estatuários do 

CONPLEI: 

 

1.Coligar e promover a união e a confraternização dos pastores e demais lideres 

evangélicos indígenas. 

2. Representar igrejas evangélicas indígenas e assessora-las em assuntos 

pertinentes junto a sociedade civil e aos poderes públicos constituídos. 

3. Resguardar, defender e pleitear os direitos indígenas. 

4. Avaliar, emitir pareceres e formular orientações sobre a atividade missionária 

em área indígena. 

5. Desenvolver a conscientização nas Igrejas Evangélicas Brasileiras sobre seu 

papel na evangelização e na ação social junto aos povos indígenas do Brasil. 

6. Promover reflexão sobre uma teologia de missões adaptada á complexidade 

cultural e a realidade indígena. 

7. Programar e promover curso de treinamento para obreiros indígenas em 

evangelização transcultural. 

8. Promover intercambio entre igrejas indígenas e as demais igrejas evangélicas 

do pais. 
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http://www.conplei.org.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id

=2&Itemid=3 acesso dia 28/04/2015 09:49 hs 

 

 Em função do crescimento vertiginoso o Complei atualmente trabalha 

regionalmente estão presentes na região norte a base fica na cidade de Iranduba-AM, 

coordenador Alceris Dias Terena, na região sul Pr. Luiz Bittencourt 

 

Mesa diretora da CONPLEI nacional: 

Diretor Presidente- Henrique Dias,Terena 

Diretor Vice-Presidente-Eli Leão Catachunga, 

Ticuna- Diretor 

Secretario- Luiz Bittencourt Terena 

Diretor Vice-Secretario- Leonizia Firmo Jutzi,Tucano 

Diretor Tesoureiro- Edson Oliveira Santos, Bakairi 

Vogal-Jayson de Souza Morais, Guarani 

 

 Podemos observar a diversidade étnica entre os membros diretores temos 

Terena, Catachunga, Ticuna, Tucano, Bakairi e Guarani. A estatística demonstrada 

através do Conplei traz a data de 1500 com uma população indígena de 5 milhões de 

índios hoje no século 21 a estimativa é de 360 mil, o Conplei através de suas lideranças 

parte do princípio que tem que ser feito alguma coisa para preservar o povo restante que 

trabalha a favor é a taxa de natalidade anual de 3,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conplei.org.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
http://www.conplei.org.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
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Fotos retiradas da página do faceboock dia 07/04/2015 11:13 hs 

https://www.facebook.com/187266291482600/photos/a.187950934747469.1073741829

.187266291482600/187949691414260/?type=1&the 

 

Movimento da terceira onda missionaria 

 

 O movimento da Terceira Onda Missionária é a forma como os indígenas 

entendem a atuação da missão evangélica entre os índios, ou seja, a classificação fica 

assim: 

1º Onda: Chegada dos missionários estadunidense e europeus. 

2º Onda: Brasileiros de igrejas locais evangelizando os índios. 

3ª Onda: Igrejas Indígenas evangelizando outros índios em missões nacionais e 

transculturais. 

Como podemos observar na propaganda a liderança do II Congresso Regional da 

CONPLEI, da Terceira Onda, têm como meta em cada povo uma igreja indígena, os 

números disponíveis mostram a seguinte configuração 250 etnias e 181 línguas faladas 

o movimento é no sentido de líderes atocnes pastores, evangelistas, diáconos, 

presbíteros da nação indígena. 

Um Movimento Chamado  Três Ondas.  

 

A força missionária ao longo dos séculos tem ganhado espaço muito grande 

porque não se trata de operação humana e sim uma força propulsora gerada por Cristo 

Jesus. 

Embora sofrendo muitas perseguições registradas pelas escrituras sofridas pelos 

seus discípulos e reforçadas pelas biografias dos chamados heróis da fé, chega ao nosso 

continente por meio de missionários estrangeiros convictos de sua fé e compromisso em 

servir ao Senhor. Estes não mediram esforços em meios as intempéries da vida certos de 

que a seara estava pronta para serem colhidas. Entre os povos indígenas essa força 

missionária seguiu-se por meios de plantações de igrejas, fortalecimento de líderes 

escolas, hospitais, tradução das escrituras, seguindo pelos esforços dos chamados 

nacionais ou mestiços dando continuidade a esses trabalhos desenvolvidos. 

Com o passar dos anos outra força missionária nasce para juntos erguer  essa 

bandeira do evangelho entre as nações indígenas a que foi chamado de terceira onda 
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missionária munida por capacitação e treinamento participativo das chamadas primeiras 

e segunda onda missionária seque com expectativa de ver as mais de 400 tribos serem 

alcançadas pelo evangelho nessa região amazônica e chamada terras baixas. 

http://www.conplei.org.br/v2/ ACESSO 28/04/2015 10:47 hs 

 

 

http://www.conplei.org.br/v2/
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 Foto é do reverendo Henrique Terena, presidente do CONPLEI. 
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Libertação do Alcoolismo 

 

 Chamada do projeto do CONPLEI, que visa a libertação do alcoolismo, 

segundo a ONU uma parcela significativa da população mundial é alcoólica não seria 

demais dizer que entre os índios este trabalho também tem sua importância pois o 

alcoolismo tem destruído vidas a mensagem do evangelho tem libertado a muitos. 

 Segundo o relatório OMS, cerca de 4% das mortes ocorridas no mundo estão 

relacionadas com o álcool e, na sua maioria, essas mortes são provocadas por lesões, 

cancro, doenças cardiovasculares e cirrose hepática. A nível mundial, 6,2% do total de 

mortes de indivíduos do sexo masculino está relacionada com o álcool, em comparação 

com 1,1% das mortes de mulheres. Estima-se que o consumo nocivo de álcool mate 2,5 

milhões de pessoas no mundo inteiro por ano, afirma a Organização Mundial de Saúde 

(OMS)   

http://www.unric.org/pt/actualidade/30528-oms-pede-medidas-para-reduzir-

consumo-nocivo-de-alcool-e-o-numero-de-mortes-relacionadas-com-o-alcool  acesso 

28/04/2015 11:33 hs 

 

 

 

http://www.unric.org/pt/actualidade/30528-oms-pede-medidas-para-reduzir-consumo-nocivo-de-alcool-e-o-numero-de-mortes-relacionadas-com-o-alcool%20%20acesso%2028/04/2015%2011:33
http://www.unric.org/pt/actualidade/30528-oms-pede-medidas-para-reduzir-consumo-nocivo-de-alcool-e-o-numero-de-mortes-relacionadas-com-o-alcool%20%20acesso%2028/04/2015%2011:33
http://www.unric.org/pt/actualidade/30528-oms-pede-medidas-para-reduzir-consumo-nocivo-de-alcool-e-o-numero-de-mortes-relacionadas-com-o-alcool%20%20acesso%2028/04/2015%2011:33


54 

 

 

 

 

 

Cantor Asaph Borba, de grande destaque entre os evangélicos do Brasil, parceiro 

do CONPLEI. 
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Seminários e Institutos Bíblicos 

 

 Em sua dissertação de mestrado Paulo Cézar Duarte de Oliveira, coloca o 

tema de Educação Teológica Indígena no Centro Oeste do Brasil como objeto de 

pesquisa e podemos nas pagina dedicadas aos Institutos Bíblicos acompanhar a filosofia 

e os parâmetros que norteiam as instituições que preparam os pastores, missionários e 

líderes espirituais dos povos indígenas entre eles os terena. 

 Podemos aprender já no início do Capítulo I com um breve histórico do 

Instituto Bíblico, são essas as informações contidas neste belo trabalho de pesquisa. 

Desde 1978 segundo o autor muitas escoas de formação teológica surgiram para 

capacitarem lideranças evangélicas indígenas e três delas como instituto bíblico 

merecem nossas observações: 

 

1-Instituto Bíblico Rev. Felipe Landes em Mato Grosso do Sul 

2-Instituto Bíblico Cades Barneia em Mato Grosso do Sul 

3-Centro de treinamento AMI no Mato Grosso 

 

São estas as organizações que trabalharam para fornecer capacitação e estrutura 

teológica pedagógica. 
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Instituto Bíblico Cades Barneia 
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Em seu mestrado Paulo César Duarte de Oliveira, dissertando sobre o seguinte 

tema “EDUCAÇÃO TEÓLOGICA INDIGENA NO CENTROOESTE DO BRASIL”, 

nos informa as origens do Instituto Cades Barnéia remonta as aspirações e inspirações 

da South America Indian Mission (SAIM), une se com a União das Igrejas Evangélicas 

da America do Sul (UNIEDAS) e com a Missão Evangélica Unida (MEU).  

IBCB significa Instituto Bíblico Cades Barnéia, uma escola bíblica da Missão 

Uniedas, que treina indígenas. 

Deste acontecimento e ajuntamento de forças evangelizadoras vai nascer o 

Cades Barnéia que significa “Lugar de decisão” em seu nascedouro a proposta é dar aos 

indígenas condições teológicas bíblicas, para exercerem liderança e preparo pastoral 

este preparo é para as igrejas locais ou mesmo para exercerem trabalhos missionários 

em outras localidades sendo plantadores de igrejas. 

A liderança do Instituto é exercida pelos terenas no ano de 1981 a primeira 

turma formada constava de terena e guaranis alem de não indígenas da região forma 

formados aproximadamente 20 alunos. 

Etnias contempladas com os estudos podemos destacar algumas como os; 

“Nambiquara,Gavião,Suruí,Bakairi,Kadiwéu,Guarani,Pariri,Xavante e Terena” 

Contempla-se o estudo de missões, a média estudada é de três anos, dividida em 

dois semestres.  
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Os perfis postados pelos alunos formados em suas páginas no faceboock são: 

1-Jader Gabriel Campos 

Estudou na Universidade Católica Dom Bosco,mora em Sindrolandia, natural de 

Sindrolandia,é professor de matemática e também tecladista da banda Atitude. 

2-Eliziel Campos 

Estudou na Universidade católica Dom Bosco, natural de Sidrolandia, trabalha 

na prefeitura de Sidrolândia. 

3-Eber Reginaldo Vitorino 

Estudou no Seminário Instituto Missionário  e Linguístico Shekinah, mora em 

Dois Irmãos Mato Grosso do Sul, trabalha na prefeitura Dois Irmãos. 

4-Ener Vitorino 

Estudou na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,Trabalha no SESAI-

Secretaria Especial de saúde Indígena, natural de campo Grande e mora atualmente em 

Dourados-MT,nasceu em 1982. 

5-Gidão Reginaldo,trabalha como professor,estudou na UMS- Colégio e 

Universidade,mora em Dois Irmãos Buriti,nasceu em Buriti em 1967. 

6-Eunice Poqui,mora em Campo Grande-MT, nasceu em 1946. 
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Temos a grata satisfação de convidamos irmãos, amigos e familiares para a 

formatura do CTBP - Centro de Treinamento Bíblico Líderes e Pastores. Polo: 1a Igreja 

Uniedas Aldeia Água Azul no dia 11 de abril de 2015 ás 19:00h. 

 

 

 

 

Reunião com lideranças para tratar sobre curso de Bacharel em Teologia entre os 

indígenas da Missão Uniedas, oferecido pelo Seminário de Miami-MINTS. Realizada 

na Igreja Uniedas na Aldeia Água Azul. 11/04 04 2015. Com Pr. Jader Jorge de 

Oliveira. Pr. Jonas Reginaldo Pr. Gideão Cabral Pr. Winfield Laurence Buckman 

Filho Pr. Edimar Lili Pr. Daniel Poquiviqui Pr. José Aristides Pr. Onésimo Pr. Jonathan 

José e outros líderes. http://www.mints.edu/  acesso em 16/04/2015 17:07hs 

 

Seminário Internacional MINTS 

 

 Lideranças da igreja Uniedas reunidas em função da proposta de parceria de 

estudo teológico oferecido a Missão Uniedas pelo Seminário Internacional MIINSTS, 

fundado em 2000, em Miami. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400998853552621&set=a.1398209317164908.1073741831.100009275592370&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400998853552621&set=a.1398209317164908.1073741831.100009275592370&type=1
https://www.facebook.com/jader.jorgedeoliveira
https://www.facebook.com/jader.jorgedeoliveira
https://www.facebook.com/pr.jonasreginaldo
https://www.facebook.com/drgideao
https://www.facebook.com/WLBuckman
https://www.facebook.com/WLBuckman
https://www.facebook.com/edimar.pereiralili
https://www.facebook.com/daniel.poquiviqui
https://www.facebook.com/jose.aristides.52
http://www.mints.edu/
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As informações em sua página, informam sobre as parceiras de estudo 

oferecidos em todo o mundo, atualmente existem mais de 515 destes centros de estudo 

escola em 68 países com mais de 13.000 alunos em programas de graduação. 

Os programas que eles oferecem de graduação são Certificados pela, Associate 

Of Arts,Bacherlor of Arts, Mestre em Divindade e para aqueles que querem usar sua 

educação para outros existem mais de 3.035 graduados servindo a igreja e ministérios. 

MINTS incentiva uma abordagem "escola sem paredes" onde as aulas são 

realizadas nas igrejas, parques, residências e restaurantes nas comunidades onde as 

pessoas vivem. Defendemos a tomar a educação para o povo, por ter os professores ir e 

estabelecer novas escolas em um círculo cada vez maior de comunidades, em vez de 

uma localização central. MINTS fornece currículo, padrões acadêmicos, software 

administrativa e treinamento para as crescentes escolas, propriedade e operados 

localmente. Procuramos parceiros entre os crentes das igrejas nacionais para iniciar 

essas escolas com o entendimento de que eles vão multiplicar regionalmente.  MINTS 

não cobra por qualquer coisa que faz, mas os centros locais podem cobrar uma pequena 

taxa de matrícula regionalmente apropriada para ajudar a sustentar o seu centro e para 

ajudá-los a plantar novas. Todo o pessoal deve levantar seu próprio sustento e estar 

envolvido neste ministério de treinamento em todo o mundo. O MINTS está registrado 

com o advogado na Flórida sobre Educação Independent, CIE, e autorizada a conceder 

graus religiosas. (MINTS 2015). 

      Os objetivos perseguidos pelas lideranças de Institutos Bíblicos Teológicos 

foi sempre o de preparar a mão de obra indígena para ser usada pelas igrejas indígenas 

existentes e preparar para futuros trabalhos de plantação de igrejas, a ideia é índios 

evangelizando índios. (Evangelizadores) autóctones para a as tribos do Brasil e outros 

países limítrofes. 

 

Instituto Bíblico Reverendo Felipe Landes 

 

O Instituo foi organizado em 1978, quando a Missão Caiuá completava 50 anos 

de existência em Dourados, o curso tem duração de dois anos e após formado o aluno 

sai com um diploma de evangelista. 
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Centro de Treinamento Ami 

 

Havia uma propriedade comprada na década de 1980, em Cuiabá que deveria ser 

usada pelas igrejas fundadas pelos missionários da South America Indian Mission 

(SAIM), os missionários aproveitaram o fato de este local estar disponível sem uso e 

iniciaram os preparativos para no ano de 1994 na Chapada dos Guimarães para iniciar 

esta escola teológica.  

 A primeira turma era formada por índios e não índios sendo que o objetivo 

primordial era preparar evangélicos indígenas. 

 O tempo de curso é de três anos divididos em quatro bimestres e bimestres 

com duração de seis semanas o espaço de um bimestre ao outro existe aulas práticas em 

áreas indígenas. Existe também um curso supletivo de dois anos os diretores do instituto 

dizem que muitos dos alunos irão passar pelo supletivo para aprender a ler e escrever o 

português para depois começarem o estudo. 
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Capitulo V - Análise da entrevista – visita de campo 

 

Relatório da viagem para implantação do projeto de inclusão digital para o 

povo terena em Aquidauana Mato Grosso do Sul. 

Chegamos na sexta-feira dia 26 por volta das 9:00hs em Campo Grande - MS e 

fomos recebidos pelo Sr. André diretor da Fathel e pelo Sr. Lísio responsável pelo ponto 

cultural Terena, primeiro local que fomos conhecer onde nos foi apresentada a 

responsável pelo local a Sra. Sandra. O ponto cultural indígena está localizado num 

bairro onde se encontra uma comunidade indígena urbana. Há um prédio que precisa de 

pintura e adequações internas para utilização de uma sala de informática contando já 

com seis computadores.  

Em seguida o Sr. André nos levou para conhecer a Faculdade Teológica Fathel 

de onde viajamos posteriormente para a cidade de Aquidauana sendo recebidos pelo Sr. 

Baltazar. Reunimos após o almoço com o Rev. Sérgio pastor da Igreja Presbiteriana 

para apresentarmos o Projeto de Inclusão Digital. Fomos levados para o Hotel Beira Rio 

onde permanecemos até o dia seguinte. À noite nos reunimos com o missionário Sergio 

e família no instituto Cades Barnéia, local esse que nos foi disponibilizado como estadia 

para o restante de nossa viagem. 

No sábado dia 23 reunimo-nos com o Cacique da aldeia do Bananal no hotel 

Beira Rio, estando presente à diretoria da Associação e o diretor da escola da aldeia do 

Bananal, almoçando após a reunião e seguindo para uma segunda reunião na aldeia de 

Bananal com o conselho da aldeia e para uma vistoria do prédio cedido para a 

implantação do projeto de inclusão digital. No início da noite nos reunimos com o Rev. 

Marlon pastor da IPB Miranda para a apresentação do projeto e estabelecimento de 

parceria, onde permaneceram para mobilizar a igreja na escola dominical do dia 

seguinte os reverendos: Robson e Ricardo, seguindo para Aquidauana o Sr. Baltazar e o 

casal de missionários Lindomar e Nádia para mobilizar na escola dominical da IPB 

Aquidauana, sendo os missionários hospedados no instituto Cades Barnéia. 

Na noite de domingo dia 24 de agosto, todos fomos mobilizar a Igreja 

UNIEDAS na cidade de Anastácio, onde foram apresentados os missionários e o projeto 

de inclusão digital, ficando todos, no Instituto Cades Barnéia. 

No dia 25, fomos até a prefeitura de Anastácio e no gabinete do prefeito 

realizamos uma devocional com a presença de secretários e funcionários a convite do 
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Pr. Jader e apresentamos o projeto de inclusão digital ao chefe de gabinete. Depois nos 

dirigimos para uma reunião com o Dr. André Beta em seu escritório em Aquidauana 

para a apresentação do projeto e levantamento de informações para melhor realização 

do projeto, conhecendo ainda o Vereador e retornando para almoçar no Instituto Cades 

Barneia. Na parte da tarde nos reunimos com os pastores da Comunidade Cristã de 

Aquidauana onde apresentamos o projeto e nos reunindo no início da noite com a 

missionária Onilda e seu esposo no Instituto Cades Barnéia. 

No dia 25 participamos do culto de oração as 06h00minhs da manhã na igreja 

em Aquidauana, para apresentação do projeto seguindo posteriormente para Campo 

Grande para uma reunião com o Sr. Lísio e a Sra. Sandra e lideranças no ponto cultural 

indígena, retornado para São Paulo. 

Gostaríamos de agradecer aos Srs. André, Lísio, Baltazar e Jader pela atenção, 

tempo e recursos dispensados nessa segunda viagem. Aos reverendos Sérgio e Marlon 

pela acolhida e disposição em ajudar na implantação do projeto. Aos missionários 

Sérgio e Bete e sua filha. Gabriela pela acolhida hospitaleira a nós oferecida no instituto 

Cades Barnéia. Ficou agendado a realização de um curso intensivo de capacitação para 

os professores indígenas nos dois últimos sábados de novembro a ser realizado na 

Escola Estadual da aldeia de Bananal, tendo como expectativa a presença de 

aproximadamente 25 a 30 professores. 

 

Capitulo VI - A tradução da Bíblia na língua Terena 

 

       Temos várias maneiras de preservar a identidade de um povo e a palavra escrita 

permite as novas gerações manter o dialeto, com a saída dos índios para outros locais de 

trabalho e a necessidade de deslocar-se no universo do branco seja para adquirir novos 

conhecimentos afeta significativamente suas origens e a língua é que perde o sentido 

das palavras a juventude acaba em algumas aldeias quase não falando a língua materna. 

          O povo terena é na sua maioria bilíngue, pois falam a língua nativa e o português, 

quem pode e está ajudando na preservação da língua materna é a Tradução da Bíblia e 

para tanto as agencias missionárias empenham esforços neste sentido existe o trabalho 

de conversão a fé evangélica como objetivo primaz, “e conhecereis a verdade e a 

verdade vos libertara. ” João 8.32, mas não temos dúvida que junto a possível conversão 
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o povo terena ganha em poder ter acesso a preservação de sua identidade étnica através 

da língua preservada. 

 Transcrevemos abaixo esforços da Sociedade Bíblica do Brasil  

Desde 2001, a Sociedade Bíblica do Brasil passou a 

intensificar seu programa de cooperação com instituições que 

têm o objetivo de traduzir a Bíblia para línguas minoritárias – 

aquelas que contam com um menor número de falantes –, em 

especial as faladas entre os povos indígenas do Brasil. Com 

isso, a entidade pretende contribuir para a preservação da 

cultura desses povos e reforçar mais uma vez a sua missão de 

levar a Palavra de Deus para todos os brasileiros.  

 Dependendo dos critérios adotados pela entidade, o número 

de línguas indígenas faladas no Brasil varia. Conforme o 

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 2010, são faladas 274 línguas indígenas 

por 305 diferentes etnias no País. O IBGE tende a qualificar 

línguas que apresentem pequenas variantes de uma 

comunidade para outra como uma nova língua. Já para outras 

entidades, como a SIL Brasil (Associação Internacional de 

Linguística), a Associação Linguística Evangélica 

Missionária (ALEM) e a própria SBB, o número de línguas 

indígenas faladas no Brasil gira em torno de 180.  

 Seja como for, as comunidades indígenas brasileiras ainda 

estão longe de ter acesso às Escrituras em suas línguas 

maternas. De acordo com o site Scripture Earth 

(www.scriptureearth.org), http://www.scriptureearth.org/00p-

Escrituras_Indice.php?sortby=country&name=all)  

 

Quarenta grupos indígenas brasileiros contam com tradução do Novo 

Testamento e cinco com o Antigo Testamento. Algumas dezenas de línguas contam 

com trechos da Bíblia traduzidos. Além disso, algumas traduções feitas em outros 

países sul-americanos servem a comunidades linguísticas que vivem em território 
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brasileiro. Mesmo assim, estima-se que cerca de um terço das comunidades indígenas 

brasileiras não tenham qualquer trecho das Escrituras em sua língua.  

 O processo de tradução do texto bíblico para esses idiomas é bastante 

complexo. Em geral, a língua indígena é ágrafa. Ou seja, não tem representação gráfica. 

Com isso, as equipes que se envolvem nesse trabalho têm de conviver, durante décadas, 

diretamente com essa população a fim de aprender e normatizar a língua para qual 

pretendem traduzir as Escrituras Sagradas. Além disso, eles têm que conhecer a 

realidade cultural em que está inserida a população, para buscar dentro da língua formas 

de explicar o conteúdo das Escrituras.   

http://instituto.antropos.com.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=4

90&catid=35&Itemid=3 Tradução da Bíblia para línguas indígenas do Brasil. Sex, 20 de 

fevereiro de 2009 13:36. 

 

Esse é apenas um exemplo das dezenas de projetos de tradução bíblica que já 

foram e estão sendo desenvolvidos entre grupos indígenas em solo brasileiro: 

“.... Seguindo por uma trilha, logo avistei, no sopé de uma pequena 

montanha, na outra margem do riacho, uma palhoça bem rudimentar. 

Formato retangular, cobertura e paredes de capim, sendo a metade 

bem fechada, sem janelas, e a outra metade totalmente aberta. De 

longe parecia não ter ninguém. Atravessei o riacho, de águas 

cristalinas e pouco profundas. Subi o barranco e então avistei a figura 

de um ancião indígena à minha espera. Na parte aberta da palhoça um 

fogo aceso. Uma criança engatinhando brincava nas proximidades. A 

imagem era singela. A simplicidade material e a riqueza cultural ali se 

misturavam. Aproximei-me e rompi o silêncio com uma das poucas 

expressões que conhecia naquela língua: “may xeka!” – “Olá! ” 

(Literalmente “muito bom! ”). Ao que o ancião prontamente me 

respondeu. Logo descobri que se tratava de Totó Maxakali, um dos 

anciões mais antigos daquele povo. Comecei a conversar e me 

apresentei, enquanto vasculhava o local com um olhar discreto. De 

repente ele me perguntou, com um português muito limitado, se eu 

conhecia “Aroldo”. Entrou na palhoça e saiu com um livro 

cuidadosamente embrulhado num saco plástico. Desembrulhou com 

cuidado, mostrou-me orgulhosamente e disse: “amigo Aroldo”. Na 

capa estava escrito “Topa Yõg Tappet” – “O Livro de Deus”. Era um 

exemplar do Novo Testamento Maxakali, cuja tradução havia sido 

concluída vinte anos atrás. “Aroldo” é a forma aportuguesada que 

usam para referirem-se a Harold, o tradutor”. 

 

 Harold e Frances Popovich são americanos, missionários da SIL – Sociedade 

Internacional de Linguística, que vieram para o Brasil em março de 1958. Depois de 

alguns meses estudando o português, seguiram para o nordeste de Minas Gerais, para 

trabalhar com os Maxakali, chegando ali em fevereiro de 1959. Sendo o povo falante 

http://instituto.antropos.com.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=490&catid=35&Itemid=3
http://instituto.antropos.com.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=490&catid=35&Itemid=3
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quase que exclusivamente da língua materna, o primeiro passo foi aprender a língua 

Maxakali. Foram os primeiros a fazer um estudo sistemático dessa língua. 

Desenvolveram um alfabeto para a mesma, criaram cartilhas de alfabetização e 

traduziram o Novo Testamento, concluindo o mesmo em 1981, após 22 anos de árduo 

trabalho. Esse processo muito contribuiu para a valorização da língua e revitalização da 

cultura. Dos oito grupos indígenas de Minas Gerais, os Maxakali é o único que 

preservou de forma efetiva a língua e suas instituições culturais. Mas o trabalho dos 

Popovich contribuiu também para a preservação étnica do povo, dando assistência na 

área de saúde e coibindo invasões das terras por parte de fazendeiros da região. Quando 

ali chegaram, os Maxakali estavam em acelerado processo de extinção, reduzidos a 197 

pessoas! Hoje somam mais de mil indígenas.  

O que já foi feito e quem fez 

 

Temos atualmente no Brasil 2 Bíblias completas e 32 Novos Testamentos 

traduzidos para línguas indígenas. Resultado do esforço de dezenas de igrejas 

enviadoras, 7 agências missionárias, 66 tradutores e mais de 150 falantes nativos 

diretamente envolvidos no processo de tradução. Vejamos o que os números indicam 

sobre todo esse trabalho. 

 

Tradutores 

Os 66 tradutores são oriundos de 6 diferentes países: 40 americanos (sendo 2 

desses com nacionalidade brasileira, por serem filhos de missionários), 12 ingleses, 7 

canadenses, 3 brasileiros, 3 alemães (sendo 1 com nacionalidade brasileira) e 1 

colombiano. Deste quadro, 24 são solteiros, dos quais 23 são mulheres e um único 

homem (padre). Dos 42 tradutores casados, 34 trabalharam como casais e 8 homens se 

dedicaram sozinhos ao trabalho direto de tradução, via de regra estando a esposa 

envolvida em algum outro ministério igualmente importante como educação e saúde. 

No total, foram 41 mulheres e 25 homens. 

 Transformando estes números em percentuais, pode-se perceber que, quanto 

à nacionalidade 95,4% são estrangeiros, dos quais 63,5% são oriundos dos Estados 

Unidos da América. Quanto ao estado civil 51,5% são casados e quanto ao sexo 60,7% 

são mulheres. Isto nos mostra que os projetos de tradução até então concluídos foram 
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feitos quase que exclusivamente por força missionária estrangeira, com uma 

participação relativamente equilibrada de missionárias solteiras e casais missionários. 

Organizações 

 

Das 7 organizações missionárias envolvidas, 1 é internacional (SIL) e as demais 

nacionais ou nacionalizadas: MNTB – Missão Novas Tribos do Brasil, MEVA – Missão 

Evangélica da Amazônia, MICEB – Missão Cristã Evangélica do Brasil, ALEM – 

Associação Linguística Evangélica Missionária, JAMI – Junta Administrativa de 

Missões da Convenção Batista Nacional e a missão católica Salesiana. Entretanto, 26 

das 34 traduções foram gerenciadas pela SIL, seguidas de 3 traduções da MNTB, 2 da 

MEVA, 1 da parceria MICEB e SIL, 1 da parceria ALEM e JAMI e 1 dos Salesianos. 

Portanto, 76,5% vem de força estrangeira. Entre as agências nacionais há uma saudável 

tendência a parcerias.            

Tempo investido nas traduções.  

 

Das 34 traduções de Novos Testamentos, 2 foram feitas entre 8 e 9 anos, 8 entre 

11 e 20 anos, 10 entre 21 e 29 anos, 11 entre 31 e 38 anos e 3 entre 41 e 46 anos. 

Contando da chegada do primeiro missionário tradutor ao campo até o momento da 

publicação, a média geral é de 26,5 anos de trabalho. Estão incluídos aqui os intervalos 

no processo de tradução, por motivos como férias, licença por problemas de saúde e 

ausências do campo por proibições políticas. O Novo Testamento mais rapidamente 

traduzido foi o Nheengatu (8 anos) e o que gastou mais tempo foi o Xavante (46 anos). 

Isto não reflete a habilidade ou falta de habilidade dos tradutores, mas sim, outros 

elementos como a complexidade da língua, a disponibilidade de falantes nativos com 

facilidade em tradução e a quantidade de intervalos no processo. Desses Novos 

Testamentos, 2 são adaptações: do Kaxinawa do Peru (25 anos) e do Tukano da 

Colômbia (9 anos).  

As 2 Bíblias completas representam esforços continuados às traduções dos 

respectivos Novos Testamentos. Com a tradução do Antigo Testamento Wai-Wai, 

concluído em 2002, essa língua tornou-se a primeira entre as indígenas do Brasil a ter 

uma Bíblia completa. Foram 28 anos para traduzir o Antigo Testamento somando um 

total de 53 anos de trabalho para traduzir toda a Bíblia. Já o Antigo Testamento 



70 

 

Guarani-Mbyá foi concluído em 17 anos, que somados aos 12 anos investidos na 

tradução do Novo Testamento totalizam 29 anos de trabalho.  

Todos esses números nos mostram que o trabalho de tradução bíblica para 

línguas indígenas tem sido árduo, exigindo muita perseverança, paciência e dedicação. 

Inclusive as adaptações, que no pensar de muitos é trabalho fácil, mostram-se não tão 

fáceis assim.  

Esses são alguns exemplos dos significados encontrados para transmitir o 

conceito bíblico de Deus a diferentes povos indígenas, de maneira que entendessem sua 

magnitude dentro do contexto linguístico e cultural em que vivem: Criador antigo Aquele 

que nos fez; O que existe eternamente; Um herói supernatural moralmente bom; Nosso pai 

verdadeiro.  

Além de possibilitar que esses povos tenham acesso às Escrituras Sagradas, o 

trabalho de tradução da Bíblia para esses idiomas contribui para a preservação e 

valorização cultural desse segmento da população.  

Veja no link http://www-01.sil.org/americas/brasil/index.html o mapa as tribos 

indígenas que já têm Escrituras traduzidas para o seu idioma. 

Quem são os tradutores da bíblia 

A SIL Internacional é uma organização de vida consagrada, sem fins lucrativos, 

comprometida em servir as comunidades linguísticas ao redor do mundo, 

principalmente através de pesquisa, tradução, treinamento e desenvolvimento de 

materiais nessas línguas. 

A SIL está atuando no Brasil sob o nome de Associação Internacional de 

Linguística – SIL Brasil. 

É parte da política da SIL fazer parcerias com organizações governamentais e 

não governamentais. A SIL oferece assessoria e treinamento para programas de 

educação bilíngue e intercultural nas línguas em que há uma equipe designada. 

Os membros da SIL são voluntários cujo sustento vem de contribuições de 

indivíduos e organizações interessadas em seu trabalho. Além de brasileiros, trabalham 

com a SIL Brasil, pessoas da Argentina, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Holanda, 

Irlanda do Norte, Escócia, Suíça, Trinidad e Tobago, Estados Unidos e País de Gales 

 

 

 

http://www-01.sil.org/americas/brasil/index.html
http://www.sil.org/
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Capitulo VII- Entrevista  

Entrevistei em Campo Grande capital de Mato Grosso do Sul o Sr. André 

presidente da Fathel Faculdade Teológica ele como índio Terena pode nos trazer 

algumas informações para melhorar nossa visão do grupo estudado. 

“Eu vejo os terenas sobrevivendo a uma serie de confronto que existiu no 

decorrer da história que faz com que os terenas tenham uma situação diferenciada dos 

kaioas e dos guaranis que é esta habilidade que ele teve de sobrevivência então, por 

exemplo, os terenas se permitiram evangelização norte-americana, mas acabaram 

assumindo também a própria missão. ” 

Os terenas assimilam novas formas de vida e tira proveito, o fato é que, quando 

o missionário escocês chega com o projeto de escola e aprendizagem, eles oferecem 

ajuda para a instalação proporcionando casa e espaço e proteção física, para iniciariar o 

ensino. A atividade primordial do missionário era converter os terenas. A estratégia 

usada era a alfabetização e os cuidados de enfermagem, pois sua esposa atuou com a 

medicina curando e atendendo pacientes na tribo.  o acesso as letras e  a alfabetização 

daria a  possibilidade de ser como o branco, andar  com  desenvoltura na cidade. O 

estado brasileiro nada oferecia aos índios os missionários tinha interesse de convertê-los 

a nova fé, então nada melhor do que usar da estratégia do ensino e posteriormente 

pregar o ensino da bíblia e leva-los ao conhecimento do Deus do missionário europeu. 

A fala do André nos mostra que esta habilidade é natural entre a liderança terena 

e outros povos aqui citados, não tem este “jogo de cintura”. Lembrando que todo 

processo de aceitação de um estrangeiro entre os terena passou pela aprovação do SPI 

(Serviço de Proteção ao Índio) e posteriormente pela liderança da tribo. Por ouro lado se 

a evangelização trouxe os frutos esperado pelos missionários, e temos certeza pelas 

estáticas que deu certo, pois 80% do povo é convertido à fé do branco. Temos que 

observar a seguinte situação: os terenas “se permitiram” envolver-se naturalmente pelo 

evangelho, pois o trabalho missionário levado a cabo pelo Rev.Whittington foi soberbo; 

sua disposição e enfrentamentos foram sub-humanos.Os gastos e a coragem deste 

homem nos comovem lendo o relato de suas viagens e entendemos o espírito 

desbravador, pois enfrentou situações políticas adversas pelo estado brasileiro e lutou 

arduamente. 

 Não era desejo dos terenas ficarem relegados a um segundo plano e eles partem 

para a conquista da missão não ficam apenas como coadjuvantes.  
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“Apesar de que o processo teve consequências o fato de eles assumirem a 

liderança autóctone, não conseguiu manter toda a gestão porque não foi ensinado a eles 

como adquirir o trabalho de sustentabilidade. Existia aquela relação de poder até que eu 

acho eram impostas, de que eu te dou gerando assim o senhorio do capital “eu te dou eu 

te dou eu te dou”, mas eles sobreviveram porque eles conseguiram se relacionar neste 

modelo nesta forma de gestão. ” 

A Missão Uniedas com o processo de saída dos missionários estrangeiros, irá 

sofrer consequências de gestão: entendemos por isso a dificuldade de cuidar do 

patrimônio prédios, escolas e igrejas sem os missionários.  Não havia a capitação de 

recursos externos: dinheiro que vinha de outros países e não foi ensinado aos terenas 

negociar e buscar estes recursos. O entendimento é que havia interesse em ter uma 

gestão talvez filantrópica, em que o patrimônio era administrado por estrangeiros. 

Podemos inferir na fala: “que eu te dou eu te dou” uma forma sistêmica de atrofiar a 

busca por sua liberdade entendemos que este processo cria pessoas sem independência e 

sempre carente da gerencia de outro. A missão estrangeira neste caso não ensinou ou 

permitiu aos índios terem gerenciamento em seus bens que eram deles mas cuidados por 

brancos. 

“Com relação à cultura se segmentou também, mas se segmentou de que forma? 

Grupos mantêm, por exemplo, a dança do bate pau grupos mantém a questão da língua, 

mesmo que segmentou grupos, vai tentando manter de alguma forma o legado que diz 

respeito a sua cultura então, por exemplo, em Campo Grande tem um grupo que se 

especializou na dança do bate pau. Tem outros grupos que se especializou no canto 

terena agora qual o maior problema disso?” 

Está implícita na fala que a cultura que deve ser valorizada é a do missionário, 

então não basta converter a uma nova religião, tem que se mudar os hábitos. Tomando 

como exemplo a dança do bate-pau com a evangelização, foi deixado de lado e hoje 

busca se resgatar este legado. 

“É os segmentos religiosos que não tem na sua proposta de evangelização ou na 

sua base doutrinaria uma...” Algo que direcione este conhecimento religioso para a 

valorização cultural ora podemos ser cristão podemos trazer algo da cultura para dentro 

do cristianismo. Podemos e não é feito isso é feito ao contrário é feito toda uma pratica 

religiosa que não valoriza estes valores culturais e que no decorrer dos tempos vão se 

perdendo. Agora de um tempo para cá por conta do grande número de acadêmicos 
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indígenas queremos fazer esta discussão nas igrejas ora por que a gente não tenta fazer 

um culto contextualizado uma dança terena por que a gente não canta as músicas 

também no idioma. Então existe esta preocupação hoje eu acho que essa é uma verdade 

que o terena teve de não confrontar e tentar fazer parte, mas ao mesmo tempo fazer com 

que o meio que eles estão inseridos essa enxurrada das informações sobre eles não 

aniquilem totalmente esta questão cultural. Eu acho que esta é uma vantagem do terena 

diferente do kauyá que se isolou, não participa e está numa situação muito difícil. ”  

O André discorre sobre os religiosos não darem oportunidade para a cultura 

terena sobreviver com a introdução do evangelho, os terenas não apenas devem ter um 

Deus novo, mas, devem também praticar seus costumes tribais. A dança já não é aceita, 

a questão aqui nos parece não ser o abandono das práticas xamanicas e sim mudanças 

de hábitos arraigados, que os diferenciam de outros povos e isto para eles, os terenas, 

tem muita validade. Em contrapartida no nível acadêmico os terenas já se posicionam 

para manterem tradições, dança, língua, comida, e modo de vida social. 

“.... Nós estamos muito condicionados, por exemplo, a achar que a dificuldade 

do índio. Um exemplo a casa minha vó, ela falou assim para mim tem chão na sua casa? 

eu falei não, eu fico trabalhando de lá para cá eu coloquei piso porque você joga água e 

puxa isto é a praticidade da vida moderna. Minha vó disse: tem arvore na sua casa? Não 

tem vó o que você quer que eu faça lá? Olha que coisa linda é vida é verdade você passa 

o dia inteiro às vezes anos sem ter tempo de conversar com os filhos com a esposa sem 

ter tempo mesmo para dialogar contigo vamos tomar um tereré debaixo de uma arvore, 

vamos conversar; o mundo perdeu isso não perdeu? Ai você vai lá na aldeia você vai 

ver o povo debaixo da arvore conversando tomando terere. São vagabundos? Não, não 

são vagabundos na verdade eles não são escravos do sistema. Aqui a gente virá escravo 

do sistema compra um carro tem que se ralar para pagar o IPVA, compra uma casa tem 

que se ralar para pagar o IPTU,ai estuda ,estuda ,estuda para atender o mercado para ser 

escravo do mercado “cara” se existe céu para mim a aldeia é o céu.”  

Qual é o retorno do índio terena que estuda para a aldeia? 

“Este é outra questão: por exemplo, agora está tendo uma consciência de estudar 

qual é a proposta que a gente tem que levar da educação para o índio.  

O ensino fundamental, por exemplo, você la numa região que tem 11 aldeias 

uma escola de 2° grau e não tem uma faculdade, ai o índio tem que sair para estudar um 

curso que na sua grande maioria está sendo projetado para atender o mercado. Qual é a 
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luta do índio? Ele tem que ir lá estudar, mas trazer este estudo para dentro da 

comunidade para que a comunidade continue se mantendo autossuficiente. O mercado 

se restringe dentro da aldeia na área da educação que é o que está mais avançado, está 

discutindo uma educação voltado para a comunidade indígena, estão discutindo uma 

grade curricular voltada para a questão indígena, por exemplo, vai estudar geografia vai 

estudar história não tem como estudar isto que estão ensinando no ensino fundamental 

tem que estudar a geografia da terra indígena a importância da terra indígena com isto 

resgata-se a autoestima, tem que estudar por exemplo a questão da bilíngue “cara”, 

vocês nascem bilíngues vocês falam o idioma e o português ho! Que cultura riquíssima 

então isto tudo tem que ser feito, mas no nível superior não tem.  Por exemplo o índio 

tinha uma tradição de agricultura familiar, o governo impôs a monocultura que é 

horrível entendeu? Então tem uma série de questões assim que na educação está sendo 

discutidas já mas a nível superior ainda fica, que é a lei de mercado os custos é todos 

voltados para atender o mercado, mas tem, por exemplo, um índio que se formou em 

agronomia e está implementada na escola de ensino fundamental essa consciência de 

agricultura familiar. Lá em cachoeirinha é um resgate, meu vô mesmo não plantou nada 

ligado à monocultura meu vô criava a hortinha dele para plantar a agricultura familiar 

entendeu? O governo que veio deu o trator a e a semente, vamos plantar só milho vamos 

plantar só feijão na agricultura familiar o que era bonito! Meu vô tinha milho o outro 

tinha feijão ia lá e trocava milho com feijão cara isto é fantástico né! ” 

O governo pensou nisso quando colocou a monocultura? 

“Todas as políticas indígenas voltadas do governo não são para manter a cultura 

é para aculturar o índio e esta aculturação vai, se não for feita com muito cuidado ela vai 

aniquilando o índio; a questão é a terra é só pegar a guerra do Paraguai... porque cria-se 

as aldeias urbanas? Porque os jovens que vão crescendo já vão e puxa, aqui na aldeia 

não tem o que fazer entendeu?  Ai querem sair... está tendo em Campo Grande... tá 

tendo muita colônia muito aglomerados indígenas, tem mais de sete... todas elas tem o 

cunho religioso ...eles vem para agora... vocês vão numa região de conflito que é a 

retomada de uma fazenda, lá é um clima pesado... em Aquidauana agora eles estão 

invertendo as ações qual é a ação? ... Não vamos mais sair... vamos brigar para a terra 

nossa”.  

Qual a situação da religião e da política para os terenas? 
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“Aí quando o Marcolino² se converteu qual era a realidade histórica da aldeia? ... 

eles estavam no período militar quem era o chefe de posto comandado pelo SPI? ... era 

coronéis do exército, e os coronéis do exército tinham uma política favorável aos 

latifundiários da região que já eram remanescentes da guerra do Paraguai que quando os 

índios lutaram a favor do Brasil aquelas terra eram deles, mas o Brasil para colonizar a 

região, foi dando terra para muita gente e os índios foram perdendo terra ai na reunião 

que tinha na igreja acabava sendo o momento da assembleia deles; olha, estão fazendo 

isso estão fazendo aquilo, mudaram a nossa cerca o lago estava do lado do índio e 

amanhecia a cerca do lado do fazendeiro, ai eles iam lá e desfaziam a cerca, ai o coronel 

ficava “pe” da vida e mandava puxar para o Paraguai. Deportava para a Bolívia ... existe 

aquela Comissão da Verdade, estão fazendo levantamento de muitos índios que foram 

perseguidos e o meu avô, este Marcolino índio que era o que chamamos de “Xumonó”, 

que é um líder que não só lidera a sua comunidade como cria também condições de 

sobrevivência; hoje não tem muito isto não perseguiram ele por conta desta  questão 

religiosa e convidaram ele para sair da aldeia. E o ponto chave foi quando o irmão dele 

engravidou outra índia  e os caras falaram: “olha o que estes crentes fazem”, “olha o que 

estes crentes fazem”... ai ele resolveu sair. O que ele fez? Reuniu os gados que ele tinha 

sete famílias “falou”: “eu vou sair com você também” Meu avô é uma dessas famílias e 

saíram e compraram uma terra particular e formaram uma Aldeia Indígena chamada 

União, união destas sete famílias que não viviam sobre o governo do SPI, ali criou-se 

então a primeira igreja evangélica indígena, esta primeira igreja mandou cinco índios 

estudar teologia no “ABECAR” e um deles foi meu pai João José e o Marcolino. 

O primeiro convertido é vô do Lisio, líder em Campo Grande da aldeia urbana, 

aí chegou lá... eu fico imaginando o cara sai lá da aldeia numa simplicidade do caramba 

e você vê a foto da época né? Meu pai chegou lá em 59/60 para estudar teologia no 

“abecar” cinco anos eu acho que ele se tornou mais uma mão de obra barata do que na 

verdade um estudante 

O Marcolino hoje é nome de escola. No final da tarde, o governador entrega a 

escola para atender estudantes Terenas. A Escola Indígena Marcolino Lili, localizada na 

Aldeia Terena Lagoinha, foi construída pelo governo do estado com recursos federais 

que totalizaram R$ 268.153,72. São quatro salas de aula, cozinha, dependências 

administrativas, conjuntos sanitários e dependências para hospedar o professor, além de 

uma ampla área coberta.  
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A escola chama a atenção pelo design, que segue o padrão das moradias terenas, 

e pela qualidade do material e mobiliário. A cozinha, mobiliada com pias e balcões de 

mármore e armários embutidos em fórmica, foi equipada com fogão industrial de quatro 

bocas, geladeira, freezer e utensílios necessários. Nas salas, carteiras novas aguardam os 

210 alunos. 

O nome da escola homenageia o primeiro cacique da Aldeia Lagoinha, 

Marcolino Lili, que foi importante liderança terena de Mato Grosso do Sul. A escola 

oferece ensino do pré-escolar à 8ª série do Ensino Fundamental e os alunos são 

alfabetizados na língua terena; só depois é que o português é introduzido.  (15ma) 

Campo Grande é a única cidade brasileira que tem aldeia indígena urbana: 135 

ocas de alvenarias foram construídas pela Prefeitura Municipal, constituindo o Conjunto 

Habitacional Marçal de Souza.  

Tudo isso aconteceu na década de 90 com a vinda de índios do interior e dos 

índios excluídos que viviam na Capital somando mais de 300 mil índios na cidade, e 

ocuparam o local na marra e a prefeitura da cidade teve de regularizar a situação. 

http://www.ilovemsoficial.com/2013/09/memorial-da-cultura-indigena-ms.html acesso 

28/05/2015 12:28 hs 

  

 

 

 

http://www.ilovemsoficial.com/2013/09/memorial-da-cultura-indigena-ms.html%20acesso%2028/05/2015%2012:28
http://www.ilovemsoficial.com/2013/09/memorial-da-cultura-indigena-ms.html%20acesso%2028/05/2015%2012:28
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“Estudaram, eles trabalhavam muito lá para os americanos, só que em vez dele 

voltar, ele conheceu minha mãe no seminário e casou e não voltou para trabalhar com os 

índios, e lá ele trabalhava muito... com restauração de igrejas... Ele foi pastor de uma IPI 

em Suzano ai restabeleceu a igreja em Suzano e sai da IPI  e foi trabalhar com um 

orfanato. Olha só rapaz! Eu fiquei admirado porque conhecendo a história de meu pai 

essas habilidades... do que ele fez em orfanato não tinham um referencial teórico... era 

dele porque ele não fez uma faculdade na área de relações sociais, era dele de meu avô, 

e de meu avô e ele ...não tinha esta coisa pois ele trabalhava com batistas com 

presbiterianos. Ai quando ele entrou no orfanato eu lembro muito bem rapaz, à gente 

entrou no refeitório e tinha coco em cima da mesa... você imagina lá em Mogi das 

cruzes três anos não ter um diretor... então meu pai entrou naquele orfanato e ele 

revolucionou aquele orfanato o lar batista, tanto que tem jovens até hoje que se lembra 

do meu pai se emociona, ri... o facebook está permitindo a gente se reencontrar e eles 

me chamam de irmão e meu pai de pai, porque meu pai quando chegou ao orfanato 

falou assim: “De hoje em diante eu não tenho três filhos eu tenho oitenta e três filhos, a 

gente ficou também dormindo no mesmo quarto dos meninos comendo as mesmas 

comidas... e regras. A instituição era batista a gestão não era americana... eu conheço o 

Sr. wulys eu trouxe ele aqui para ver o que o índio pode fazer também; nas minhas 

ações eu tava tentando mostrar isso para ele, porque rapaz, isso eu acho que tenho que 

curar eu tenho certo rancor de americano que você não tem ideia. Porque o americano 

fala “poege” você tem que ir pelo amor e pela fé e eles tendo esta missão como estilo de 

vida, criando mansão em Aquidauna... porque você tem um modelo de estado que 

permite isso.Os caras dão... lá eles podem designar imposto de renda para isso eu crio 

aqui uma demanda que é evangelizar, mas na verdade é um estilo de vida para mim não 

é uma missão... aí o cara vai e cria uma casa enorme bonita aqui no ponto mais alto da 

cidade e os índios ficam aqui acampados entendeu? Jesus não fazia isso fazia? Ia lá “pô" 

era igual estamos juntos aqui entendeu? E eu não gostava destas coisas eu não entendia 

o porquê, mas eu não gostava ai eu vendo o meu pai o meu pai era igual à primeira coisa 

que ele fez no orfanato os filhos obedeciam às mesmas regras que ele estabelecia para 

os meninos do orfanato, a gente dormia no mesmo quarto ele falou eu não tenho mais 

três filhos eu tenho 83 filhos interessante àquela proteção que deveria existir do ponto 

de vista normal que era filho do diretor não existia não. Quem acabava nos protegendo 

era os próprios meninos do orfanato, aí ele começou a programar atividades que deram 
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autoestimas para eles por exemplo: convenio com a fábrica Elgin... o que a Elgin tinha 

que fazer lá de três em três meses, o meu pai fazia um culto de aniversario festa de 

aniversário para os alunos. Os menino do internato que faziam aniversario naquele 

período tinha culto tinha presente. Fechou um convenio com a Eroles turismo... uma vez 

por mês nos fornecia o ônibus para o meu pai levar os meninos para algum lugar então 

levava para o zoológico de são Paulo... intercambio com o orfanato das meninas, play 

Center os meninos não sabiam o que era isso. Tinha a devocional, fez convenio com o 

Lyons clube então toda festa comemorativa este clube tava lá, quer dizer a fase mais 

bonita da minha infância foi no orfanato... eu lembro que um dia, eu era filho do diretor, 

a gente roubava a chave, à gente ia lá ao refeitório no deposito para comer doces ai o 

um dos líderes do meu pai que era o mais velho pegou a gente como vocês estão 

fazendo isto? Isto aqui é tudo nosso, vocês estão roubando nós mesmos. André olha que 

exemplo você está dando eu aprendi muito lá está habilidade relacional eu aprendi no 

orfanato e ai meu pai implementou o culto ele fez um convenio com a OMC para 

tratamento dentário dos meninos, tratamento psicológico. Criou um time de futebol de 

várias categorias do orfanato.Nós fomos campões de futebol de salão das igrejas batistas 

do estado de São Paulo, criou um coral e ai como a gente tem esta coisa de a gente criar 

a comunidade. O que meu pai fez, como era o único índio ele levou a maioria da família 

dele... ele levou para lá a maioria levou muita gente tanto é que os tios estão lá né? Eles 

se reunião sempre lá no orfanato e as doações que meu pai ganhava de excesso, ele 

mandava para as aldeias. 
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Considerações finais 

 

 Ao termino de nossa pesquisa podemos constatar a dificuldade do início da 

plantação da Igreja UNIEDAS entre os índios terenas no Mato Grosso do Sul a partida 

do Rev. Whittington e família se deram em outubro de 1925, havia uma multidão de 

pessoas na estação de trem para abraça-lo. O hino foi entoado e até mesmo o maquinista 

do trem aguardou mais do que o normal para dar partida, com um soar estridente do 

apito do trem eles os desbravadores se foram, havia crentes e não crentes neste dia o 

trabalho iniciado na Aldeia do Bananal iria dar frutos pois numerosas congregações 

viriam florescer entre os índios que eram desprezados pelos brasileiros agora eles 

tinham acesso ao ensino e dignidade eram neste momento livres pela pregação e 

conhecimento da palavra cristã. 

 Buscamos entender e se possível contribuir com a história pesquisando a 

Igreja UNIEDAS sabendo que muitas indagações continuarão a existir, e outros 

pesquisadores provavelmente continuarão a escrever sobre esta igreja que milita entre 

índios e mantêm templos seminário, forma pastores evangelista e obreiros com uma 

disposição forte de disseminar o evangelho entre outros índios e não índios. A máxima 

antropológica ensinada por Roberto Cardoso de Oliveira de olhar, ouvir e escrever.  

(BRAGA) 

  Procuramos atentar para esta máxima no curso de nossa pesquisa de campo 

nossos passos principalmente na entrevista com Sr. André José da Fathel, onde poucas 

perguntas foram feitas, mas o relatório escrito é extraordinário apenas ouvimos e 

catalogamos o dito. 

Se as disciplinas e os seus paradigmas condicionam o nosso ouvir e olhar (cap. 1:22), 

então não somente há que se discutir o "verdadeiro encontro etnográfico", que capta o 

"excedente de sentido" que escapa àquelas metodologias de cunho positivista, explicativas da 

realidade que se observa e se pode controlar; há também que se estar atento para a qualidade do 

encontro interdisciplinar que se tem realizado, cada vez com mais frequência, nos estudos junto 

a comunidades indígenas sobre problemas colocados pela perda de qualidade do meio ambiente 

e da saúde, estruturados, via de regra, a partir de uma profunda descontinuidade entre o "saber 

científico" e os "saberes locais". (Erthal) 

Entre os terenas existem segredos que para serem desvendados serão necessário 

muito tempo de pesquisa por exemplo a Graziele  Acçolini em seu doutorado  sob o 
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titulo de Protestantismo À Moda Terena , vai defender que os terenas incorporam a 

crença protestante e continuamente buscam no xamã e curandeiros da tribo soluções 

para seus dilemas diários sinceramente cabe mais estudos pois o que observamos foi 

uma fé e atos desta fé onde não havia espaço para praticas ditas como de feitiçaria. 
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ANEXO A: 

 

Dança do Bate-Pau 

 

Uma dança utilizada pelos antepassados Terena quando, terminada 

a Guerra do Paraguai, retornaram à aldeia. Ela espelha um combate 

dos índios durante a guerra e é relembrada até os dias de hoje, por 

ocasião das comemorações relativas à Semana do Índio, sempre no 

período da manhã. É o único ritual que os Terena conserva, 

praticada apenas  pelos homens e meninos com idades a partir de 

12 anos. Para a dança, os índios se ornamentam com, cocares, 

braçadeiras, saias e tornozeleiras, tudo confeccionado com penas 

de ema. Inicialmente eles encenam o que seria uma ida ao encontro 

dos inimigos: andam bem devagar, pé ante pé, como se estivessem 

tentando não ser percebidos pelos “inimigos”. Em duas filas 

paralelas vão até certo ponto e retornam pelos lados oposto, em 

semicírculo, sempre ao ritmo de uma flauta e de um tambor. 

Sempre há um pequeno intervalo entre cada etapa da dança para o 

descanso. A chamada ao reinício é feita com um “grito de alerta”. 

A segunda parte relata a batalha havida. Da mesma maneira, os 

índios, em duas fileiras, vão até certo ponto, portando um bastão de 

madeira e retornam, sempre batendo os bastões com o par ao lado. 

Esse rito é feito por duas vezes. Ao retornarem, abrem-se filas, em 

um semicírculo, aos pares, dessa vez com os bastões cruzados, 

dançando, significando que venceram a luta. Nessa cerimônia cada 

grupo tem o seu cacique (os comandantes da festa). Os dois grupos 

se diferenciam pelas cores verdes e vermelhas dos papéis que são 

colocados nas pontas das penas que compõem a saia. Cada cor tem 

significado diferente: a vermelha, o sangue derramado na guerra; o 

azul, a vitória. A dança se repete, indo em fila e retornando em 

semicírculo e, ao chegar ao ponto inicial, descansam 4 minutos, 

aproximadamente, e novo grito de alerta é dado. Agora os índios 

vão e vêm, dançando e, cada dupla segurando os seus bastões. 

Acontecem várias coreografias, em círculo, sem separação de 

grupos, todos juntos. Ao final dessa etapa, todo o grupo escolhe o 

cacique. O escolhido pega o bastão e dança sozinho, em linha reta, 

por diversas vezes, em várias coreografias. Ao terminar a última 

coreografia, o cacique é levantado lentamente pelo grupo, que 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://paula-paulo.blogspot.com/p/america-em-festa.html&ei=_9BlVdbnKpLRggSegYHwDA&bvm=bv.93990622,d.eXY&psig=AFQjCNE8vbmBD1A-wUC8YzvRG7VNvdwIIg&ust=1432822394880511
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continua dançando em círculo. Ao chegar ao ponto em que o 

cacique está mais suspenso, ele grita Ayna-Pu, que quer dizer 

muito obrigado. Terminado esse rito, segue-se uma festa nos 

moldes dos não-índios, com churrasco e mandioca. Comentário: 

Edson Terena, da Aldeia Bananal, Aquidauana-MS (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2008). 

 

“Kohixoti Kipâe” (Dança do Bate-pau). Homens da etnia Terena executam a 

dança do Bate-pau. Eles batem bastões de bambus no momento que os dois grupos se 

encontram no centro do terreiro. O som de uma flauta e um tambor marcam o ritmo da 

dança. (blogPaulaPaulo) 

Só o homem possui cultura. Seja a sociedade simples ou complexa, todas 

possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir, portanto, todas têm sua própria 

cultura, o seu modo de vida. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas 

sim culturas diferentes. As funções da cultura são: satisfazer as necessidades humanas 

(brasilescola)  

 

Canto Terena 

 

Avo malinga ya, avo malinga ya, avo malinga ya Nonjoti unati ya xeti 

ya, ininjoponeatikomo ukeaku Ihâroti ya indóponeamo, uhá kali 

kíxoku énomo ya ho’openo. Manirapomo itúkeovo hó’openo óvoku 

iyea kurûte Itukoamo pêno ôko ya indopóneati úkeaku ya ihâroti. Avo 

malinga ya, avo malinga ya, avo malinga ya Nonjoatimo kali unáti 

yea, kali xêti, ininjóponeati úkeaku ya ihâroti, Ininjóponeati kali 

mótoki kíxoku êno vokómo hó’openo Manirapomo itúkeovo hó’openo 

ya kurûte itukoamo peno. 

 

 Eu estou longe, eu estou longe, eu estou longe. Avisto uma 

mensagem boa, acharei fontes amanhã, alcançarei todo o sentido do 

pássaro Era um pássaro, um ninho de pomba O ninho que alcancei no 

crepúsculo da manhã. Eu estou longe, eu estou longe, eu estou longe. 

Avistarei uma pequena mensagem. Que achei no crepúsculo da 

manhã. Achei um pedacinho de couro do pássaro Era um pássaro 

pombo e seu ninho. (Canto do koixomoneti Quintino da Silva).  

(etnolinguistica)  
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ANEXO B: Fotos  tiradas pelo autor do trabalho. 

 

Foto nº 01 :placa  do ponto de cultura 

Crédito: Foto do autor 

  

 

foto nº 02 ponto de cultura – aldeia Marçal de Souza 

Crédito: Foto do autor 

Protestantismo Terena:Um 
Estudo sobre a Igreja Uniedas
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Foto nº 03 arte indígena terena 

Crédito: Foto do autor 

 

 

Foto nº 04 Cacique Liseo 

Crédito: Foto do autor 
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Foto nº 05 Sandra –candidata a Deputada Estadual – MS 

Crédito: Foto do autor 

 

Foto nº 06 – aldeia urbana Marçal de Souza 

Crédito: Foto do autor 

 



89 

 

 

 

Foto nº 07 Sala de  Informatica da Aldeia Urbana Marçal de Souza 

-Crédito: Foto do autor 

 

Foto n º 08 – Faculdade  Teologica Fathel- Campo Grande – MS 

Crédito: Foto do autor - 
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Foto nº 09 Missionario Sergio e família- Instituto  Bíblico Cades Barneia 

Crédito: Foto do autor - 

 

Foto n º 10- Liderança Terena reunida- pastores e caciques- Aldeia Bananl 

Crédito: Foto do autor 
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Foto nº 11 Liderança Terena reunida- aldeia Bananal-Crédito: Foto do autor 

 

Foto nº 12 Placa da Primeira Igreja Evangelica organizada – 100 anos atras 
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Crédito: Foto do autor 

 

 

 

 

Foto nº 13 fachada da primeira igreja evangélica organizada a 100 anos atrás-Crédito: 

Foto do autor 
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Foto nº 14 – Placa comemorativa de 100 anos de evangelização  entre os índios. 

 Crédito: Foto do autor 

 

 

 

 

Foto nº 15- Palestra da Igreja Uniedas – Pastor Jader--Crédito: Foto do autor 
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Foto nº 16-Reunião na Prefeitura de Anastacia 

Crédito: Foto do autor 

 

Foto nº 17- Mulher Terena Fiandeira- Missionarias em suas primeiras casas na aldeia 

Bananal. 
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Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nº 18- Henrique Wittington dando aulas as crianças e também adultos 

 Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 19 -Dr. João Hay com novos missionários sra. Mason e Cristina Cameron 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 20- Primeira congregação em Bananal- frente a um bar onde se converteu o 

dono- Henrique Wittngton e Alexandre Hay dormindo no caminho. 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 21- dedicação da primeira igreja indígena Terena em Bananal 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 22- Familia do Cacique Marcolino LIli 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 23- Primeiro diácono Antonio Aurélio Marcos 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 24- Primeiros pregadores do Bananal- Primeiros terenas convertidos e 

batizados. 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 25- Pastor Wittington-  

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 
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Foto nº 26- autorização para entrada e trabalho entre os terenas- Aquidauana- MS 

Credito:livro : “No caminho dos Indios no Paraguai e no Brasil” 


