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Viajando poderás encontrar cidades sem muralhas, sem 

literaturas, sem reis e sem casas, sem riquezas e sem o uso 

de moedas, desprovidas de teatros e de ginásios. Mas uma 

cidade sem templos e sem deuses, que não pratique nem 

orações, nem juramentos, nem adivinhações, nem sacrifícios 

para impetrar o bem e deprecar os males, ninguém jamais a 

viu, nem nunca a verá.     
 

Plutarco (c. 50 – c. 125). 
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

Entre o final da década de 30 e os primeiros anos da década de 40, do século 

passado, uma crise foi, lance a lance, se instalando no seio da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil (referida doravante também como IPIB). O motivo: uma 

acirrada disputa de caráter doutrinário envolvendo a compreensão acerca da 

doutrina referente às penas eternas. O episódio entrou para a história com o título de 

Questão Doutrinária. Desse acontecimento resultou a saída de um grupo de 

membros da IPIB, que se desdobrou em dois outros, bem específicos: um de linha 

conservadora ou ortodoxa que, liderado pelo pastor Rev. Bento Ferraz, daria origem 

à Igreja Presbiteriana Conservadora, ainda existente. O outro grupo, composto na 

sua maioria de intelectuais de orientação dita progressista ou liberal em sua doutrina 

religiosa, tendo como líder o Rev. Othoniel Motta1, organizou a Igreja Cristã de São 

Paulo (também referida doravante como ICSP), instituição que não mais existe. Os 

componentes deste grupo, nesse tempo e no seu transcurso, foram detentores de 

reconhecível prestígio no meio acadêmico e cultural: Theodoro Henrique Maurer Jr., 

Isaac Nicolau Salum, Lívio Borges Teixeira, além do próprio Motta, entre outros.  
 

Em face dessa bifurcação, de que nasceram duas igrejas, o capítulo inicial 

desta pesquisa (A origem da Cristã de São Paulo), notadamente quanto à polêmica 

teológica que deu lugar à Questão Doutrinária,  acerca das penas eternas –  vale-se 

dos estudos realizados por este autor em conjunto com o acadêmico Flávio Antônio 

Alves da Costa, colega de estudos na atualidade.  Por necessário, registra-se que 

vários dos dados coletados por aquele acadêmico são tomados em sua íntegra, no 

âmbito do citado Cisma, seus elementos precursores, principais envolvidos e 

resultados. Sua dissertação2, que igualmente toma como marco central o Cisma da 

IPIB verificado em 1942, consagra-se, no entanto, ao surgimento da Igreja 

Presbiteriana Conservadora do Brasil.  Do episódio conflagrado na IPIB  fluíram as 

duas igrejas que se fazem objeto de nossos estudos, em paralelo apenas, porque os 

                                                 
1 Neste trabalho, em atenção a critérios acadêmicos, à fidelidade à documentação examinada, são 
respeitadas as formas e grafias de nomes próprios e pessoais, especialmente. Por isso, anota-se que  se  
encontram tanto o nome Othoniel Motta quanto Otoniel Mota, em seus livros e papéis. Adota-se 
manter a forma constante do documento que se tenha examinado. O critério é observado para outros 
nomes aqui e ali.       
2 A Igreja Presbiteriana Conservadora  do Brasil: uma questão doutrinária, dissertação apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
sob orientação do Prof. Dr. Antônio Gouvêa Mendonça, primeiro semestre de 2007. 



 6 

fatos apreciados vão por rumos que, se não chegam a ser diametralmente opostos, 

muito diferem em importantes concepções, iguais embora nas crenças essenciais, 

como não é raro nos segmentos centrais e/ou adjacentes do Cristianismo. A 

contribuição de Costa junta-se àquele que é fruto da pesquisa do autor do presente 

trabalho, de que resultaram modificações no texto recepcionado.   

Sendo o epicentro das duas pesquisas aquele conflito doutrinário e o cisma 

dele surgido, vão as citadas pesquisas com profundas conexões, como - por 

razoável – seria difícil não ocorrer. Mas o fato tem, senão uma justificação, ao 

menos, uma explicação. No dizer metafórico de nossos nativos ou caipiras, é o tirar 

do mesmo couro duas correias, como bem lembra o Prof. João Baptista Borges 

Pereira, cultor dos costumes e tradições de nossa brava gente. 
 

- - - o  - - - 
 

O interesse pelo assunto ora pesquisado nasceu em mim no final da década 

de 80 e anos seguintes, gerando certa curiosidade acerca da presença de 

professores evangélicos atuando na Universidade de São Paulo (referida adiante 

como USP, também) já um pouco antes e em meados do século anterior. Essas 

primeiras informações me chegaram pela leitura da biografia de Othoniel Motta, 

Nicolau Salum e Theodoro Henrique Maurer Jr. no Jornal de Filologia, produzido na 

década de 50 por Francisco Silveira Bueno. Essa publicação me veio às mãos 

durante as então freqüentes visitas às livrarias de usados – os sebos – existentes no 

bairro central desta cidade. Todavia, os fatores decisivos para a opção por esta 

pesquisa neste programa de Mestrado foram dois. A uma, a descoberta de interesse 

análogo do Prof. Dr. João Batista Borges Pereira; durante aula de Estudos Histórico-

Sociais do Campo Religioso Brasileiro, nesta Universidade –  argüia seus alunos 

acerca dos temas que pretendiam desenvolver em suas pesquisas. Declarado meu 

interesse, afirmou o Professor ter o tema certa relevância, estimulando-me a 

escolhê-lo. Prontificou-se o docente para oferecer subsídios documentais e 

informações.  E o fez, quase à profusão. Um dos aspectos da pesquisa pretendida,  

a presença de evangélicos na Universidade de São Paulo, revelou-me depois, 

apresentara em conferência realizada na Universidade Metodista em 2001.3  O outro 

fator que enseja esta pesquisa foi meu contato com os  Cadernos Espinosanos 

editados por Marilena Chauí, em que a filósofa reuniu, no seu dizer, “quase a 

                                                 
3 Texto inédito, conforme depoimento recente do Prof. Dr. João Baptista Borges Pereira.  
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totalidade dos textos dispersos” de Lívio Teixeira que foram publicados entre 1936 e 

1965, ele ainda nos estudos de graduação em Filosofia. E, na apresentação desse 

livro, Chauí assinala o espírito que nos parece ter norteado os fundadores da ICSP, 

bem como os guiado, qual estrela, ao caminho do magistério na USP. No caso 

específico de Lívio Teixeira, ministro evangélico, suas inquietações intelectuais e  

até religiosas, ladeados por um sensível interesse pelo conhecimento, o levaram a 

se tornar em um importante estudioso da História da Filosofia no Brasil.4  E é 

precisamente esse envolvimento igreja-sociedade por parte de ministro evangélico, 

professor e, admitindo-se a teor de pesquisa, alguém com nítida postura de filósofo, 

que alia a fé ao conhecimento e este àquela que bem se harmoniza com o interesse 

central que se pretende atingir neste trabalho.          
    
A par disso, esta pesquisa tem outro propósito: o registro e alguma análise 

acerca da participação docente e científica desses professores na consolidação dos 

cursos oferecidos e à estruturação da USP, na área de Filologia Românica e 

Filosofia, cooperando genericamente a toda aquela área de humanidades. Os 

requisitos para essa presença ali – em face do contexto em que surgiu aquela 

instituição de  ensino superior – é também parte deste estudo. 
 

Focando os professores mais restritamente focados neste trabalho,  toma-se 

ainda em conta o que parece ser certa carga de ideais reformistas decorrentes de 

sua fé, ainda que sua crença não se tenha patenteado como bandeira de sua 

profícua atuação docente. A despeito dessa condição de ordem marcadamente 

subjetiva, os resultados da presença dos professores evangélicos nacionais e dos 

professores europeus estão ainda a apontar uma rica contribuição a que o livre 

pensamento se firmasse como uma das colunas permanentes daquela Universidade, 

que se constituiu em uma referência internacional no pensamento até os nossos 

dias.   

Mais que evidências, há fatos e elementos indicadores de que a presença de 

professores evangélicos (da linha protestante reformada, como apontado mais 

adiante) na USP não tenha sido casual. Com efeito, diante das condições de 

organização inicial da grande Academia de São Paulo, uma das possibilidades 

parece ter sido a realização de um esforço para evitar a tomada do seu pensamento 

                                                 
4 Marilena Chauí é professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP. Cf. Cadernos Espinosanos,  p. ix e seguintes.   
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inicial pelo tomismo5 e escolasticismo6 (católico-romanos). O Estado de São Paulo 

sempre se caracterizou por seu espírito leigo, embora fomentador da liberdade de 

religião.  A visão avançada de Júlio de Mesquita aliada à postura independente que 

caracterizava Armando de Salles Oliveira7 – parecem ter norteado a idéia de um 

Estado sem “religião oficial” em São Paulo. Estes são fatores fator que reforçam 

aquela hipótese.       
 

Para o suporte teórico fundamental, orientador aos textos históricos, lidos 

pelos manifestos, estatutos, atas e registros dos órgãos de notícia da época, são 

adotados os pensadores que, na nossa compreensão, melhor analisam a 

implantação e desenvolvimento da denominada Fé Evangélica  em território 

nacional.  Recorremos à lavra de pensadores ligados aos assuntos da pesquisa, 

quais sejam: Émile-Guillaume Léonard – O protestantismo brasileiro; Antônio 

Gouveia de Mendonça e Prócoro Velasques Filho – Introdução ao Protestantismo no 

Brasil;  Boanerges Ribeiro – Protestantismo e Cultura Brasileira; de David Gueiros - 

O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Também são 

examinadas, e tidas por valiosas fontes, diversas obras acerca da Universidade de 

São Paulo, com foco na sua fundação e trabalho de alguns de seus professores; 

nesse sentido, examinam-se livros, cadernos de estudos, catálogos, além de 

referências obtidas indiretamente.  
 

Na análise da possível influência dos vínculos religiosos dos membros da 

ICSP para sua atuação na Universidade de São Paulo, adotamos a obra A Pesquisa 

Lingüística no Brasil, de Cristina Altman, ainda que em pequena fração da obra.  
 

 

 E, uma vez que esta pesquisa se propõe a examinar as condições de 

formação da Igreja Cristã de São Paulo e a seqüente ida de alguns de seus 

                                                 
5 Em síntese, por Tomismo pode entender o conjunto doutrinário filosófico e, principalmente, religioso 
que tem lastro no pensamento de Tomás de Aquino (c.1227-1274), principal teólogo do Catolicismo. 
Sua obra de referência é a Summa Theologica. O tomismo se caracteriza por fomentar a junção do 
pensamento aristotélico e neoplatônico aos textos cristãos Bíblia, na busca de um sistema teologia de 
ordem similar ao científico.  
6 Escolasticismo:   difere do tomismo, embora muito relacionado com ele. Teve seu surgimento com a 
recepção da filosofia de Aristóteles na Europa, embora desde os primeiros séculos da Igreja Cristã se 
tenha visto alguma semente desse pensamento em  Isidoro.Chegou ao ápice com Tomás de Aquino. 
7 Interventor nomeado que governou o Estado de São Paulo, cujo decreto criou a Universidade de São 
Paulo, em 25 de janeiro de 1934. A cidade universitária que abriga o campus principal da instituição 
leva o nome de seu notável idealizador. Nessa iniciativa, contou com a cooperação de outros homens 
de visão desenvolvimentista, dentre os quais o sociólogo Prof. Fernando de Azevedo, que se destacou 
no estudo da cultura paulista e brasileira, também idealizador dessa instituição universitária.     
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membros ao exercício da docência na Universidade de São Paulo, tanto a fundação 

da citada igreja quanto o ingresso e participação dos indivíduos pesquisados na 

referida instituição educacional têm como fator subjacente a liberdade de religião.. 
 

Em paralelo, o trabalho colhe alguma relevância acadêmica por tratar de três 

temas pertinentes às Ciências da Religião, revelando aspectos de determinado 

momento do universo protestante, a saber: 
 

1) o valor histórico, ao debruçar-se sobre o Cisma ocorrido na Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, do qual surgiram duas novas 

igrejas, a Igreja Presbiteriana Conservadora e a Igreja Cristã de São 

Paulo; 
 

2) a presença e o efetivo envolvimento de protestantes na vida educacional e 

cultural da sociedade brasileira, notadamente por via da FFLCH-USP; 
 

3)  o fator subjacente a todo o processo, que é o direito fundamental à 

liberdade religiosa, nas feições de liberdade de crença e de culto. 

 

Como pano de fundo geral, o que se pretende verificar é a presença, 

participação e possível influência dessa "força oculta dos protestantes".8, tomando 

por empréstimo a expressão de André Biéler, da Universidade de Genebra, nos 

eventos e desdobramentos considerados nesta pesquisa.  
 

Para tanto, algumas inquietações se apresentaram, o que baliza o andamento 

e o conjunto final desta pesquisa:  
 

 A identificação de um motivo central ou de motivos relevantes à agregação 

dos fundadores da ICSP, a ponto de organizarem especificamente uma igreja.            

Pode ter havido alguma influência do pensamento positivista sobre os evangélicos 

fundadores da ICSP. 
 

            Verificar se o fato da IPIB constituir-se em uma instituição nascida de um 

processo de divisão eclesiástica, em julho de 1903,  se tal fato teria - de algum modo 

-favorecido ou influenciado a ocorrência do Cisma havido em 1938, gerador da ICSP 

e da IPCB.  A existência de alguma relação entre os Cismas de 1903 e 1942 se nos 

parece como eventual, ainda que não determinante. 
 

                                                 
8 Consta da bibliografia básica desta pesquisa a obra homônima, desse autor, publicada  em 1999. 
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 Interessa a este estudo, ainda, o verificar se a existência de uma instituição 

religiosa que congregava pessoas de declarada opção pelo desenvolvimento  

intelectual aliado à prática de sua fé causou algum impacto social na localidade em 

que se instalou. Nesse sentido, teria sido despertado o interesse de outros 

indivíduos do mesmo estrato social. Teria havido conversões a esse ramo de fé? 
 

            Paralelamente, pretende-se verificar se esses protestantes, que – 

concomitantemente às suas atividades eclesiásticas - claramente se dedicaram às 

ciências humanas em sociais, tiveram consciência de seu papel social, sob uma 

perspectiva religiosa.  
 

É aspecto relevante desta pesquisa a identificação do contexto histórico e da 

efetiva razão para terem sido contratados professores de formação evangélica por 

ocasião do início dos cursos de Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. O 

que se procurava com tal medida e os resultados alcançados. 
 

E, paralelamente, procura-se apresentar, dos agentes observados, a sua 

concreta contribuição à Academia Paulista. Assim, tenta-se registra o seu período de 

magistério, produção literária, organização de grupos de estudos e pesquisas, 

formação de discípulos, exercício de outros cargos. Tais informações são citadas ao 

longo do registro das biografias de cada um dos pesquisados, principalmente.  
 

Por isso, subjazem (porque nem sempre declarados) ao presente estudo os 

resultados das contribuições à religião (e à Ciência que a estuda) em todo esse 

processo.   
 

Quanto à relevância social, elegi esse tema por entender que os estudos 

desta podem vir a ser uma contribuição objetiva aos estudos religiosos, aos também 

praticantes da religião e a outros. Se, por um lado, a liberdade religiosa é uma 

garantia a que ninguém do povo fique refém de quem quer que seja, por outro a 

atuação e os frutos trazidos até nós pelos pastores fundadores e membros da Igreja 

Cristã de São Paulo - estudados nesta pesquisa – é um vivo testemunho de sua fé e 

consciência de uma vocação ao serviço para a glória de Deus.     
 

  Quantos às conexões desta pesquisa com as disciplinas do presente 

curso, três destas foram mais diretamente tomadas ao desenvolvimento do suporte 

teórico desta pesquisa, a saber: (1) Estudos Histórico-Sociais do Protestantismo 

Brasileiro, com enfoque provável na vertente Etnia e Religião no Brasil e  (2) 
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Religião, Identidade e Sentido de Pertencimento. Além destas, os saberes 

trazidos nos estudos dos (3) Clássicos da Sociologia da Religião, ainda que nem 

sempre mencionadas, subsidiarão alguns dos temas ora estudados. 
 

Ao fim, apresenta-se um não denso, mas objetivo estudo sobre a liberdade 

religiosa. Na compreensão deste autor, é esta um contínuo fator subjacente ao 

objeto desta pesquisa, considerada a predominância de determinado ramo religioso 

neste país, efetivamente no período dos fatos em foco. Por isso, nesse capítulo 

específico, procura-se assinalar o valor do direito à liberdade religiosa para que os 

acontecimentos observados nesta dissertação se dessem. 
 

Porque oportuno, cabe o registro de  que a documentação sobre a ICSP é 

rarefeita, limitando-se praticamente ao Manifesto A Questão Religiosa e à 

Declaração publicada quando da instalação da referida instituição.9 As várias 

referências a ela – notadamente em publicações de nossa época – vêm por via 

indireta, no mais das vezes por referências aos seus membros que obtiveram 

proeminência sócio-cultural, nisso inclusas as suas atividades religiosas. 
 

Um último registro de que me vejo devedor nesta introdução é assinalar o 

propósito que esta pesquisa tem: o de conferir visibilidade ao trabalho dos atores 

dos fatos aqui relatados, em contribuição ao universo cultural de nosso país. Por 

serem eles protestantes, de origem calvinista, na sua maioria, ao menos quanto às 

igrejas a que estiveram vinculados como membros e ministros. Assim, tenta-se, 

neste trabalho, quando possível, identificar a influência velada ou patente dessa 

concepção doutrinário-religiosa de cada agente ao seu desempenho na sociedade. 

Mas mantém-se ao longo desta produção, porque se pretende acadêmica, a 

intenção de fugir ao discurso apologético.  
 

Tampouco, ao estudar os professores oriundos da ICSP, tenciona-se, nesta 

pesquisa, abonar suas concepções teológicas, notadamente as que contrariaram os 

princípios e  os cânones de fé esposados pelo Presbiterianismo histórico. Estes se 

encontram nas Escrituras Sagradas dos Testamentos Antigo e Novo, assim como 

nos símbolos de fé adotados: Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e 

Breve Catecismo.   
 

                                                 
9 Cf. os Anexos  I e  II. 
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À luz destas considerações iniciais, emprestando as palavras de 

Schwartzman, o eventual interesse deste trabalho não reside, assim, em dados e 

informações inéditos, que são poucos, mas nas propostas de organização dos 

conhecimentos e de interpretação dos fatos que apresenta.10  
 

Mãos à obra, pois.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

A ORIGEM DA IGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULOA ORIGEM DA IGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULOA ORIGEM DA IGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULOA ORIGEM DA IGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULO    

                                                 
10 Cf. São Paulo e o Estado Nacional, p. 30. 
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    Para  que se compreenda o surgimento da Igreja Cristã de São Paulo, 
derivada de um Cisma, faz-se imprescindível a apresentação da instituição de que 
era se originou, a saber, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É do estudo 
do contexto em que esta se encontrava, o das crises naturais a que se sujeitam 
todas as humanas organizações, que se torna possível visualizar e mesmo entender 
tanto a cisão havida, como o surgimento das duas novas igrejas. 

 

FORMAÇÃO E AMADURECIMENTO DA IGREJA PRESBITERIANA 

INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

Ao longo deste capítulo, serão abordados os seguintes tópicos: o tecido social 

dentro do protestantismo brasileiro, o ambiente eclesiástico e teológico em terras 

nacionais. Igualmente, são tratadas as resoluções conciliares da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil nos anos de 1938 a 1943, com objetivo de ter uma 

compreensão mais abrangente das razões que culminaram com organização de 

duas novas igrejas, nascidas daquela: a Igreja Cristã de São Paulo e a Igreja 

Presbiteriana Conservadora.  
 

Apesar de ter sido construído ao longo de um tempo maior, o cerne do 

processo – intrigas, decisões, reagrupamento e reorganização eclesiástica – ocorreu 

num prazo aproximado de dez anos. Por inevitável, esse processo resultou em 

tristezas, lágrimas e ressentimentos para as partes envolvidas (conservadores, 

tolerantes de centro e os liberais).  
 

E, embora a IPIB tivesse uma unidade orgânica administrativa e idealizada a 

partir da liderança do Rev. Eduardo Carlos Pereira e outros seis Ministros do 

Evangelho, havia também as marcas do personalismo entre os seus líderes. A 

fragmentação administrativa da IPIB se reproduziu não com as mesmas razões e 

termos de 1903, mas dali parece ter recebido o gérmen do separatismo; ele se 

tornou patente quando do Cisma Doutrinário, de cujos desdobramentos esta 

pesquisa se ocupa. Esse personalismo não parece ter determinado a ruptura. Pode, 

no entanto, ser visto como um elemento que contribuiria para a cisão.11  

                                                 
11 Conforme o seu site oficial, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil surgiu em 1903 como uma 
denominação totalmente nacional, sem vinculação com igrejas estrangeiras. Resultou do projeto 
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Necessário se faz aqui se ter em conta o fato de ter a própria IPIB ser o 

resultado de uma divisão. Com efeito, essa instituição surgiu em 1903, quando um 

grande grupo de seus membros deixou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, 

mostra-se relevante pontuar um certo espírito aguerridamente combativo daquilo que 

julgava ser um desvio e erro que precisavam ser corrigidos: desacordo com a 

ingerência estrangeira e suas concepções, especialmente a norte-americana, na 

igreja nacional; e, uma alegada incompatibilidade do Cristianismo e a Maçonaria. 

Essa herança histórica – de resolver graves problemas por meio de rupturas – à luz 

do que subjaz de todo o processo ensejador do surgimento da ICSP da IPCB tem 

como testador a IPIB, que fez escola.    
  

Sobre isso, pondera Leonard: ”(...) há igrejas calmas e, assim, podemos dizer 

que se desenvolvem normalmente e realizam sua missão sem que as preocupe 

problema algum. Como a Igreja Independente pode ser desse tipo, ela que nasceu 

da meditação de problemas eclesiásticos e espirituais? ”12  

 

E, citando o Rev. Isac Gonçalves do Vale, lembra Flavio Antônio Alves da 

Costa, em dissertação há pouco defendida que, após três meses da morte do Rev. 

Eduardo Carlos Pereira, sua denominação já “sofre de pequenas desinteligências e 

mal-entendidos entre seus dirigentes; isto não pode continuar sem grande ofensa e 

grande prejuízo para a causa em que nos empenhamos de corpo e alma”.13   

 

Esse mesmo pastor, Rev. Vale, considera o que Lessa afirmara e, dando voz de 

praticidade às suas declarações, amplia o seu pensamento ao dizer:  

Gastamos um tempo enorme em nos metermos na vida de 
outras denominações, em discussões estéreis, nas quais se vê o 
maldito “homem velho” querendo pegar este e aquele pela gola.  

 

                                                                                                                                                         
nacionalista do Rev. Eduardo Carlos Pereira (1856-1923), ao entrar em conflito com o Sínodo da 
Igreja Presbiteriana do Brasil em torno das questões missionária, educacional e maçônica. Em 1907, a 
IPIB tinha 56 igrejas e 4.200 membros comungantes. Em 1908 foi instalado o seu Sínodo, inicialmente 
com três presbitérios; em 1957, organizando-se, ao depois, o Supremo Concílio, com três sínodos, dez 
presbitérios, 189 igrejas locais e 105 pastores. O Estandarte, fundado em 1893, é até hoje o jornal 
oficial. Conta com três Seminários Teológicos, nas cidades de São Paulo, Londrina e Fortaleza.  
Disponível em http://www.ipib.org.br  (Site oficial da IPIB), acesso em 13 de julho de 2007. 
12 Léonard, op. cit., p. 313. 
13 A Igreja Presbiteriana Conservadora  do Brasil: uma questão doutrinária, apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no primeiro 
semestre de 2007. Cf. p. 84.  
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Cerremos fileiras em torno de nossa gloriosa bandeira. 
Levemos as cargas uns dos outros e perdoemo-nos, conforme nos 
ordenou o Senhor Jesus.  

 

Cessem, pois, as inimizades, os rancores e as emulações, em 
nossos arraiais; e unamo-nos em uma colaboração franca na 
realização de nosso ideal.14  

 
Tais observações são significativas, pois, salta dessas palavras que tanto 

Lessa como Vale queriam que sua Igreja fosse norteada não mais pelas discussões 

e intrigas internas ou externas, pessoais, porém se ocupasse de sua ‘nobre’ razão 

de ser: ter o Evangelho pregado por brasileiros aos brasileiros. 

 

Aliás, é oportuno que se registre uma dessas desinteligências e mal-

entendidos entre os líderes.  Ocorreu entre Rev. Eduardo Carlos Pereira e o Rev. 

Bento Ferraz, então membros da IPIB. Eles eram os articuladores e aliados na 

Plataforma para a Igreja brasileira. É importante salientar que eles a defenderam 

diante dos demais pastores brasileiros influenciados pelos norte-americanos e na 

sua maioria maçons; eram amigos e tinham os mesmos ideais eclesiásticos. 

Contudo, isto não seria suficiente para impedir as diferenças pessoais e condutas 

inadequadas durante os seus respectivos ministérios. Esse desencontro ideológico 

entre então “cabeças” da IPIB estava relacionado com ciúmes, invejas e articulações 

de púlpito quanto ao pastorado da Primeira Igreja de São Paulo. Se não, vejamos. 

 

O Rev. Bento Ferraz conta que, no ano de 1907, após viagem de mais 

de três meses ao Norte, a instâncias do Rev. Eduardo, foi pastorear a IPIB carioca, 

cujo templo ele mesmo inaugurara, havia pouco. Tempo de sacrifícios pessoais 

exigidos a prestar tal serviço. Para tanto, pedira licença de um ano, sem 

vencimentos no Ginásio, fechei o escritório de advocacia, cuja renda vinha 

aumentando a cada dia. Diz que, para tanto, tivera de confiar a amigos a 

administração de suas propriedades (fábricas, banco, empresas etc), e, 

lamentavelmente, a escolha de seus substitutos não correspondera à sua 

expectativa.  

E prossegue:  
 

Em 1913, por instancias ainda do Rev. Eduardo, regressei de 
novo ao Rio, onde assumi, outra vez, o pastorado da pequena e 
humilde Igreja carioca.  Lá estava, à testa da pequena e humilde 

                                                 
14 O Estandarte, nº. 51, de 20 de dezembro de 1923, p. 7. 
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Igreja, empenhado em pastoreá-la, quando recebo uma carta do 
Rev. Eduardo, comunicando-me seu propósito de fazer à velha 
Europa uma viagem demorada, em 1914, e convidando-me para 
substituí-lo no pastorado da Primeira Igreja. Com alguma 
relutância, aceitei o convite e vim para São Paulo; mas explodiu, 
em 1914, a primeira conflagração e o Rev. Eduardo não pode 
fazer aquela viagem projetada. Fiquei avulso ou descolocado, 
porque, de antemão, tudo se havia providenciado: designou-se um 
pastor para o Rio e outro para Campinas, e São Paulo não podia 
ou não desejava manter dois pastores. Houve, então, a luta, de 
todos conhecida, que foi um dos maiores escândalos da época, 
seguida por tristes repercussões dentro e fora de nossos arraiais, 
cuja responsabilidade, em absoluto, não me cabe, digo-o diante de 
Deus, na sua qualidade de Juiz de vivos e mortos. O que sofri, as 
desilusões por que passei, e passaram minha esposa e filhos, são 
coisas que não se descrevem numa simples autobiografia. Uma 
coisa, em toda essa tragédia ou catástrofe, conforta-me e alegra-
me até hoje: o Rev. Eduardo, afinal, procurou a minha família, 
confessou-lhe os seus erros e pediu-lhe perdão. Fez o mesmo 
comigo e veio à Segunda Igreja, onde eu era já pastor, para 
celebrarmos juntos a Sagrada Comunhão, trazendo consigo o 
nosso grande e saudoso amigo Joaquim Alves Corrêa, e junto à 
Mesa do Senhor, reatamos a nossa prístina amizade, tão íntima, 
que chegavam a dizer, numa frase popular bem conhecida: “O 
Rev. Eduardo constipa e o Rev. Bento espirra...”.15  

 

O assunto não ficou apenas na autobiografia de Ferraz, mas veio à baila por 

ocasião da morte de Pereira, em 2 de março de 1923. A IPIB, juntamente com todos 

os seus líderes, lamentava profundamente a perda do “Príncipe de Israel ou de 

Moisés”, como fora chamado nas diversas publicações do jornal Estandarte no 

restante de 1923. Em um artigo (e outros mais foram escritos nas demais edições do 

órgão oficial da Igreja) lamentando a perda do colega de ministério, o Rev. Bento 

Ferraz  declara o seguinte: 
 

Companheiro inseparável de Rev. Eduardo, amigo seu; como 
ninguém mais o fora, seu colaborador incondicional em todas as 
magnas empresas que ele tomou a peito e o levou a cabo, e 
constituem o pedestal de sua glória, houve ultimamente entre nós 
uma grave desinteligência, mais ou menos conhecida da Igreja 
Independente. Convém assinalar desde logo duas coisas: essa 
desinteligência em nada prejudicou o alto conceito em que sempre 
tivemos este eminentíssimo servo de Deus, e terminou 
inteiramente antes da sua partida para o estrangeiro. (...) Nossa 
velha e maciça amizade, após uma troca de visitas, em que nos 
perdoamos e nos reconciliamos perante Deus em oração, tivemos 
providencialmente o selo dessa restauração de nossa 
antiqüíssima e sólida amizade, junto à Mesa do Senhor, 

                                                 
15 Apud  Costa, op. cit., p.86. 
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distribuindo ele o pão e nós o vinho na Segunda Igreja de São 
Paulo.16  

 
Mais tarde, Bento Ferraz seria um dos líderes do grupo que deixou a IPIB, a 

partir da Questão Religiosa, tornando-se o nome de referência da IPCB. É, por isso, 

interessante observar que, quando se lê tal parte dessa autobiografia do Rev. Bento 

Ferraz, compreensível se torna ter ele se envolvido em algumas dificuldades de 

relacionamentos com outros colegas de ministérios. 
 

E, ainda que se possa entender o grave desentendimento havido os líderes 

da IPIB, todavia não foi caso isolado. Houve outros desencontros e entreveros, 

embora de menor impacto no seio daquela igreja. São os casos ocorridos com o 

Rev. Epaminondas Melo do Amaral17 e Rev. Dr. Thomas Pinheiro Guimarães.  Estes 

certamente opinariam diferentemente do Rev. Eduardo Carlos Pereira quanto às 

novas estruturação e administração da IPIB nas décadas seguintes.   
 

Um ano antes de sua viagem de descanso na Europa e Estados Unidos da 

América18, em 1921, o Rev. Pereira publica uma série de artigos em que cuidava de 

muitas questões importantes19; estas seriam debatidas no Sínodo do ano seguinte. 

Era uma época de profundas e necessárias mudanças, o que parece justificar, 

então, que o Rev. Eduardo opinasse com objetividade, ainda que viesse a divergir 

de outros novos líderes da IPIB. É um momento de transições eclesiásticas, tanto 

quanto para os novos líderes que despontam na nova forma de administrar, levando 

à frente a causa do Pendão Real.20  Em 17 de novembro de 1921, ele faz o seguinte 

balanço: 

A nossa casa, está inacabada e ameaça ruína em sua principal 
coluna – o ministério. (...) O Colégio Evangélico vê-se ameaçado 
diante do próximo Sínodo – a má vontade. Ele não tem sido 

                                                 
16 O Estandarte, nº. 10, de 12 de abril de 1923, p. 9. 
17 O Estandarte, nº. 2, de 13 de janeiro de 1921, p. 3 e 4. O Rev. Eduardo Carlos Pereira assim se  
exprime sobre essa nova liderança, revelada por Epaminondas Melo do Amaral, “Ouviremos, pois, 
com gratidão avisos e exortações de um de nossos ministros que pela idade, inteligência, e dedicação 
será uma esperança e consolo para os membros, já combalidos da velha guarda”. 
18 Idem, 27 de abril de 1922, nº. 17.  
19 Idem. Em 25 de agosto de 1921, p. 34,  fala sobre “O Seminário I – Ministério Nacional”; em 20 de 
outubro de 1921, nº. 42, sobre “O Seminário II – Histórico”; em 27 de outubro de 1921, nº. 43,  sobre 
“O Seminário III -  Na Independência”; em 3 de novembro de 1921, nº. 44, sobre “O Seminário IV – 
Cooperação panamense”; em 10 de novembro de 1921, nº. 45, sobre “O Seminário V – A Lição dos 
fatos”; em 17 de novembro de 1921, nº. 46, “O Seminário – O rumo”; e em 24 de novembro de 1921, 
nº. 47,  sobre “Missões Nacionais e Seminário – Palavras finais”.   
20 É o lema da IPIB, até os nossos dias: “Pela Coroa Real do Salvador!”. 
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propriamente um fardo para a Igreja, antes um auxílio, fornecendo 
professores de matérias preparatórias para candidatos ao 
ministério.  O fardo são os alunos gratuitos e semigratuitos, postos 
pela própria igreja, por meio da Diretoria... 21 (grafia mantida). 

  
Restava nítido o fato de que para o Rev. Pereira era necessária a 

manutenção do sistema de formação ministerial. Esse sistema estava fundamentado 

em dois níveis: o Collégio Evangélico e o Instituto Theológico. O Colégio tinha três 

níveis: o curso Primário com duração de quatro anos; o curso Intermediário 

(matérias ministradas: português, francês, italiano, aritmética, geografia, desenho e 

história pátria) que visava ao ingresso no curso Gymnasial (português, francês, 

inglês, latim, italiano).22 Havia uma inter-relação entre os cursos, o que certamente 

resguardaria as motivações da existência dos ideais de 1903. Para o grande líder da 

IPIB, sem ensino preparatório e sem ensino teológico, não poderia subsistir uma 

igreja nacional, que se declarava independente; e sem a instrução do Colégio, não 

haveria candidatos adredemente preparados para o ministério; e sem a formação 

teológica não se veriam ministros para o trabalho.  
 

O Instituto Teológico, por sua vez,  cumpriria o pensamento do Panamá23 na 

formação de um ministério nacional na altura das necessidades gerais do trabalho 

no Brasil.  Talvez essa não fosse mais a expectativa da nova liderança; ela não 

queria uma formação única, sob a responsabilidade da IPIB, mas compartilhada com 

outras Igrejas Evangélicas.  
 

Em um escrito de 24 de novembro daquele ano, tendo por título “Missões 

Nacionais – Palavras finais”, foi mais incisivo e fulminante, pois atrairia a atenção de 

todos os leitores e especialmente dos jovens líderes da IPIB.  Vejamos a sua caneta: 
 

Elas (as Instituições: Missões e Seminário) têm atravessado 
todas as crises de nossa vida agitada, adaptando-se 
vitoriosamente... Apesar das vitórias Vigiai! A hora é de grande 
perigo, porque é decisiva. Não nos iludamos, não está ainda 
consolidada a nossa independência, e germens de morte podem 
medrar em nosso seio. Reformas, recuos, divergências, fraqueza 
moral, são névoas que podem, nesta época de transição, apagar ou 
empanar o brilho da estrela de nossos destinos, de um momento 

                                                 
21 Ibidem, nº. 46, de 17 de novembro de 1921, pp. 3-5. 
22 Ibidem, nº. 3, de 20 de janeiro de 1921, p. 14. 
23 Eduardo Carlos Pereira participou do Congresso de Teologia, promovidos por evangélicos, no 
Panamá,  em 1916,  e  de  reuniões  dele  decorrentes que se deram no Peru, Argentina, Chile e Rio de 
Janeiro. É possível que tenha recebido ali parte da inspiração para sua obra mais marcante, o livro O 
Problema Religioso da América Latina: Estudo Dogmático Histórico.  
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para outro. A inconsciência destas nossas condições de vida e 
progresso, é talvez o sintoma que mais nos deve alarmar. A hora 
parece-nos realmente séria para nós. 24  
 

 No primeiro dia de dezembro de 1921, o Rev. Thomaz Pinheiro Guimarães 

publicou um artigo que tratava do contexto da IPIB, sob o título “Nossa situação”. O 

artigo refletia uma percepção diferenciada do grande líder independente, quanto às 

mudanças necessárias, expressando-se nos seguintes termos: 
 

 

Achei demasiado carregadas as cores com que o Rev. 
Eduardo, em seu penúltimo artigo, pintou a situação de nossa 
igreja. Dificuldades temo-las, sempre as tivemos, tem-nas todas as 
denominações e não convém ignorá-las. Mas é prejudicial alarmar 
o enfermo, dando à doença uma gravidade exagerada. A situação 
de nossos campos não é pior que nos anos anteriores. (...) Pelo 
lado dos evangelistas, também nada vejo de anormal. (...) A 
questão das projetadas reformas não deve inquietar-nos, mas 
alegrar-nos (...).  As divergências quanto ao Seminário são 
pequenas e não podem causar sobressaltos. A nossa situação, 
apesar de tudo, e geralmente falando, é mais satisfatória e mais 
promissora do que em outra qualquer época anterior. 25  

  

O Rev. Eduardo Carlos Pereira era um mestre da pena26, expondo - de forma 

contundente - suas idéias pelo órgão oficial da IPIB, O Estandarte, o veículo de  

disseminação das tomadas de posição de sua liderança.  Creio que assim ele 

poderia “influenciar” seus leitores e liderados a manterem aqueles ideais. O Rev. 

Epaminondas Melo publica um artigo que trata sobre a necessidade de cooperação 

entre as denominações na formação de ministros nacionais, com excelência cultural 

e teológica; e isto só seria possível através de uma cooperação ecumênica entre as 

igrejas protestantes históricas. Acusa o Rev. Eduardo Carlos de ser incapaz de 

perdoar o passado e remoê-lo. O Rev. Pereira, em artigo, escreveu “A cooperação 

da IPIB com a Igreja Presbiteriana do Brasil, após o Sínodo de Valença (1917). (...) 

Epaminondas é filiado à corrente reacionária da cooperação incondicional. É ele 

antimaçom, mas não faz questão de seu antimaçonismo. O amor, conforme entende, 

o faz enrolar a bandeira de nossa igreja.27   

  

                                                 
24 Ibidem, nº. 47, de 24 de novembro de 1921, p. 3. 
25 Ibidem, nº. 48, de 01 de dezembro de 1921, p. 5.  
26 Sobre a figura de Pereira e sua significativa obra no campo lingüístico, em especial nos estudos e 
ensino de gramática da língua portuguesa, veja-se a obra de Arival Dias Casimiro: Eduardo Carlos 
Pereira: um mestre da gramática. 
27 Ibidem, nº. 51, de 22 de dezembro de 1921, p. 4. 
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 O Rev. Eduardo Carlos não era totalmente desfavorável à cooperação, desde 

que houvesse por parte da IPB o reconhecimento da plena liberdade antimaçônica; 

não se melindrassem quanto à festa de 31 de Julho e que  reconhecessem a 

injustiça feita pela célebre “mão de gato que serviu para tirar as castanhas do fogo”, 

na questão do Cisma de 1903.  O Rev. Eduardo Carlos chega a escrever que o Rev. 

Epaminondas Melo não recebera “procuração” dos participantes de 1903. Tal 

resposta, ao que parece, revela alguma temeridade quanto ao futuro da IPIB, ou 

seja, de que, com a cooperação proposta, viesse ela a perder sua identidade e ideal. 
 

 Outro escrito  que manifesta a diferente opinião do Rev. Eduardo Carlos 

acerca dos futuros líderes da IPIB é uma resposta ao Rev. Thomaz Pinheiro 

Guimarães.  Nela, assim se expressa o notável gramático: 
 

Acho grave a responsabilidade do impassível otimismo do meu 
colega, se bem deseje ardentemente que seja ela expressão da 
realidade. Desta vez, porem, provocando a reação de um ministro 
do Evangelho, ou fui forte de mais, ou é fraco demais o nosso 
ambiente moral, para suportar profetas de peles de camelo, cinta 
de couro, a comer mel silvestre e gafanhotos, no deserto. 

É noite, amado colega: o juízo começa pela casa de Deus. 
Lamento que aos ouvidos de meu esforçado companheiro soasse 
áspero demais o som de minha trombeta, e que, para amenizá-lo 
apenas opusesse aos quatro pontos quatro declarações 
categóricas: a saber: que o trabalho ia muito bem; que para os 
trabalhadores perfeitamente; que as divergências sobre o 
Seminário são pequenas, e cifram-se em levantar a ala do edifício 
já ou não; que as “reformas projetadas” devem alegrar-nos. 

Apenas acrescentarei que as divergências sobre o Seminário 
não são meramente questão de “ala”, mas de direção e plano. 
Quanto às “projetadas reformas”, não me impressiona pelo caráter 
reacionário e extemporâneo, desordenado e confuso, mas 
principalmente como denunciadores de uma certa inconsciência 
de nossa verdadeira situação. Reformar uma casa antes de 
acabá-la, é manifestamente uma reação prematura contra a planta 
em execução. Lastimo, finalmente, que a impassibilidade empírica 
do estimado colega lhe vedasse enxergar as correntes morais, 
que subvertem nesta hora as sociedades humanas, e que estão 
invalidando o nosso acampamento. 28  

 

Apesar das fortes opiniões do Rev. Eduardo Carlos para a manutenção de 

seus ideais administrativos, o Sínodo de 1922, que não contara com a participação 

desse importante ministro, tomou algumas novas e significativas decisões, tanto no 

âmbito administrativo como financeiro. Período de superação de antigos problemas, 

o Sínodo decidiu pôr fim ao regime de centralização administrativa. Aprovou novo 
                                                 
28 Ibidem, nº. 52, de 29 de dezembro de 1921, pp. 3 e 4. 
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estatuto, nomeando seis comissões permanentes (Educação, Beneficência, 

Publicações, Trabalho Leigo; Relações Eclesiásticas e Missões Nacionais), que 

poderiam planificar e desenvolver as atividades comuns para a expansão da IPIB. 29 
 

 No final de 1921 e início de 1922, o Rev. Eduardo Carlos era um homem 

cansado, abatido e adoentado. Pretendia excursionar pela Europa e Estados Unidos 

a fim de recobrar suas forças físicas e esquecer um pouco da tristeza pela perda de 

sua esposa (falecida em 28 de agosto de 1921). De Santos, no dia 27 de abril de 

1922, ele partia no navio Avaré. Meses antes, sentenciara: “Assim julgando, estamos 

resolvidos a obter de nossos concílios aposentadoria”. Naqueles dias, o Rev. Pereira 

contava apenas 67 anos incompletos. Sua aposentadoria precoce, certamente, era 

devida ao estado de sua saúde, já debilitada. Segundo ele, passaria a ter um ano de 

descanso e renovação de forças. Seu descanso visava também a estimular o 

avanço de seus colegas mais jovens.30  Segundo Lessa, em 1921, Pereira publicou 

o seu Balanço Histórico (um testamento político-eclesiástico), uma retrospectiva 

interessante das lutas eclesiásticas verificadas entre os anos de 1883 e 1921. Havia 

ali um líder impressionado com o problema da segunda vinda de Cristo, e que, 

conforme o texto, também andava um tanto desalentado e pessimista.31 
 

 Conforme Lima, outras discordâncias havia que, certamente, tornaram-se 

querelas pessoais entre os líderes da IPIB: Rev. Othoniel Motta e Rev. Alfredo Alípio 

do Vale; Rev. Othoniel Motta e Rev. Bento Ferraz. Esses desencontros parecem ter 

ocorrido tanto na esfera eclesiástica quanto no campo profissional.  No caso 

especifico de Motta e Ferraz, acentuou-se o entrevero em 1906. O Rev. Othoniel 

fora classificado em segundo lugar em concurso público para professor de português 

no Ginásio de Campinas, em que Ferraz concorrera.  Escreve Lima: 
 

O candidato vencedor foi Américo Brasiliense Antunes de 
Moura, embora os três candidatos que se apresentaram tivessem 
demonstrado igualdade de condições. Os concursos públicos, 
nessa época, atraíam muitos espectadores. A Banca que 
classificou Othoniel Motta em segundo lugar era composta de 
cinco membros, entres os quais contavam Ernesto Luiz de Oliveira 
(o presidente da Banca) e Bento.32 

  

                                                 
29 Ibidem, nº. 6, de 9 de fevereiro de 1922, p.8. 
30 Ibidem, nº. 3, de 19 de janeiro de 1922, p. 3.  
31 Apud Costa, op. cit., p.  
32 Cf. Éber Ferreira Silveira Lima. Protestantes em confronto: conservadores e liberais na época de 
Vargas (1930-1945), p. 92. 
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 Ao que parece, foi o referido certame e seu resultado um fato em que se pode 

ver, mesmo que apenas em certo grau, a posição de Ferraz acerca de Motta. Sobre 

esse momento, Freitas registra que “surgiram comentários, descontentamentos e 

muito se falou sobre esse renomado concurso (...)”.33  
 

 Outro aspecto a ser aqui anotado é que, das leituras do jornal O Estandarte 

sobre esse momento conflituoso no seio da IPIB, em meio às opiniões divergentes  

daqueles que participariam da Questão Doutrinária, o amor ao argumento levava os 

partícipes a discussões cansativas e prolongadas. Além disso, a linguagem utilizada 

pelos articulistas – até pelo seu nível de educação e cultura - também despertava 

interesse especial, revelando rebuscamento. Mesmo assim, não se escapou de 

alguma aspereza e contundência no uso da linguagem, de ambos os lados, 

tangenciando o ofensivo e o descaridoso.   Essas manifestações - cabe aqui o 

registro - ocorriam nas sessões plenárias dos Concílios34 quando estes se reuniam, 

havendo, por conseqüência das posições defendidas, acirrados debates entre as 

partes envolvidas no cisma em questão. Aliás, também nesse imbróglio,  mostra-se 

bem o espírito calvinista/presbiteriano  que se vale do recurso ao debate de idéias, 

por meio do uso das palavras, por sua instrumentalidade e veio democrático.  Às 

outras armas, nunca, ao menos em casa.  
 

Entretanto, como bem registra Costa,  
 

Todas essas desinteligências, ocorridas entre os líderes da 
IPIB, marcadamente enfraqueceriam, mais cedo ou mais tarde, as 
relações pessoais entre eles; e conseqüentemente abririam 
“brechas” para novas rupturas eclesiásticas; e assim a unidade 
eclesiástica estaria suscetível à ruptura. Logicamente, tendo em 
vista que este não é o único elemento que pavimentaria o cenário 
de ruptura e o cisma dentro daquela denominação protestante. 35  

 

1903 – O movimento de emancipação dentro do Presbiterianismo 

brasileiro. 
 

                                                 
33 Apud Lima, idem, ibidem.   
34 Presbitérios são instâncias administrativas formadas por igrejas de determinada região; o Sínodo é a 
instância administrativa superior àqueles, compondo-se de Presbitérios de certa região. Há, ainda, o 
Supremo Concílio, a assembléia maior, que se constitui no último grau administrativo tanto na IPB, 
quanto na IPIB, que se compõe pelas representações de cada presbitério. Nos dias dos fatos narrados 
na presente dissertação, não havia na IPIB esta última instância, razão pela qual os assuntos eram 
resolvidos pelo Sínodo em caráter terminativo.    
35 Op. cit., pp 91-92..   
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Este tópico é muito relevante para a compreensão do pano de fundo que 

ensejou a saída do grupo de intelectuais da IPIB, liderado por Othoniel Motta, no 

início da década de 40, pois foi quando se lançaram as bases de um 

presbiterianismo com feições mais brasileiras. Essa possibilidade, embora não 

determinante do cisma, todavia parece não se contrapunha aos ideais de Motta e 

seus companheiros. 

 

Valho-me, outra vez, da pesquisa realizada paralelamente à presente, por  

Costa, dela importando a maior parte das informações desta sessão (1903 – O 

movimento de emancipação dentro do Presbiterianismo brasileiro), bem como da 

seguinte (As Penas Eternas e as escolas teológicas – as controvérsias e novas 

cisões no presbiterianismo).  Observe-se, todavia, não haver transcrição ipsis litteris 

da íntegra do seu texto, embora se mantenha muito do original.  É que se agregam 

algumas outras informações, bem como se suprimem aquelas que não se coadunam 

com os fins almejados na pesquisa ora desenvolvida. Igualmente, em boa parte do 

texto recepcionado ajusta-se a forma de redação, em vista do enfoque diferenciado 

a partir do ponto em que nossos textos se bifurcam. 

             

Tenta-se ser breve no tratamento das questões envolvidas no cisma de 1903, 

dentro do presbiterianismo brasileiro, evitando-se digressões que fujam do cerne da 

presente dissertação. 

 

Dois elementos anteriores, que melhor podem ser vistos como precursores, 

devem ser considerados quando se observa o referido episódio.  

 

a) A crise na questão educacional dentro do presbiterianismo. 

 

A questão a ser considerada neste passo é o modelo educacional a ser 

seguido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Para uma definição, os proponentes mais 

destacados eram o Rev. Eduardo Carlos Pereira e o Dr. Horacio Lane.36  

                                                 
36 Horácio Lane nasceu em 29 de julho de 1837, na cidade de Readfield, Maine-EUA. Veio para Brasil 
em 1856, tornando-se professor dos Colégios João Kopke e D. Pedro II, ambos na cidade do Rio de 
Janeiro. Médico, de confissão presbiteriana, era um humanista e um grande conhecedor do Brasil, 
praticamente um brasilianista. Dedicou-se também ao comércio no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
Demonstrava, até certo ponto, ser mesmo  herdeiro do espírito pragmático da cultura norte-americana. 
Regressou aos Estados Unidos, devido à perda de sua esposa, com seus cinco filhos, ali se doutorando 
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O primeiro tinha uma concepção educacional que bem sintetizava seu ideal: 

“a educação dos filhos da Igreja, pela Igreja e para a Igreja”.37 Essa concepção 

mostrava albergar uma visão paroquial, ao postular a existência de uma escola ao 

lado de cada igreja; na escola idealizada, haveria preparação ou, ao menos, que, 

simultaneamente, ao lado da educação geral ou secular, houvesse o preparo de 

quadros para o ministério pastoral presbiteriano. Seria um modelo educacional para 

os filhos dos crentes e se diferenciaria do Mackenzie: não haveria um elemento 

misto, como se dava naquela escola, e àquele de modo nenhum seria uma 

concorrência, como afirma Ferreira.38 A visão do Rev. Eduardo Carlos era a 

constituição de um Seminário Teológico e um curso anexo, suprindo e preparando 

os alunos para aquele. Gomes afirma que o Rev. Eduardo Carlos Pereira entendia 

que o Mackenzie College viria a atender essa demanda.39   

O segundo tinha uma concepção educacional oriunda das raízes do Destino 

Manifesto norte-americano. O Mackenzie College entra no centro da questão. Era 

apoiado pelo Board de Nova Iorque. Em 1876 oferecia, além do curso elementar, 

dois novos cursos: o Curso Normal, destinado a formar professores para o curso 

elementar; e o de Filosofia, em nível superior, com o objetivo de formar professores 

para o secundário. E, assim, ofereceria melhor preparo para os iniciantes do 

Seminário Primitivo, instalado no Rio de Janeiro. Em 1884, sob a direção do Dr. 

Lane, com um direcionamento mais pragmático, o College toma novas feições e 

afasta-se dos ideais evangelísticos dos missionários presbiterianos. O Mackenzie, 

embora vinculado ao Board de Nova Iorque, adotara a cultura tipicamente 

americana: aquela instituição voltaria suas ações para a educação secular, e o seu 

diretor estava liberado da tutela do Sínodo na entrega de relatórios etc. Uma nova 

concepção entre evangelização e educação se apresentava, com a direção de Lane, 

que, assim se diferenciava e criaria uma bipolarização nesse assunto. A visão do 

                                                                                                                                                         
em Medicina. De regresso ao Brasil, em 1883, assumiria a direção da Escola Americana, em 1884. 
Dois anos depois, tornou-se presidente do Mackenzie, cargo que ocupou até 1912, quando faleceu. 
Durante esse longo período à frente do Mackenzie, cooperou na reorganização do ensino público em 
São Paulo. Cabe ser destacada a sua posição não sectarista com relação à religião, visto que buscou 
posicionar-se mais como um educador que como um pregador. Foi membro do Instituto Histórico de 
São Paulo e conselheiro para assuntos educacionais do Governo Estadual. Disponível 
http://www.horaciolane.com.br. Acesso em 16 de julho de 2007. 
37 Defendida pelos pastores e presbíteros nacionalistas, liderados pelo Rev. Eduardo Carlos Pereira. A 
Plataforma apresentada no Sínodo da IPB em 1903. Em seu 5º artigo é afirmado o seguinte: 
“Educação sistematizada dos filhos da Igreja pela Igreja e para a Igreja.” 
38 Cf. História da Igreja Presbiteriana do Brasil, vol. I,  p. 438. 
39 Apud Costa, op. cit.,  p. 93. 
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Board era de que o Mackenzie teria uma Faculdade de Teologia. O aluno de teologia 

faria seu curso no Mackenzie, a começar pelo curso preparatório e, depois, 

concluiria com o teológico e, então, seria diplomado como Bacharel em Teologia. 
 

Duas visões educacionais. O resultado deste embate foi, num primeiro 

momento e para os “pastores nativos”, através do órgão superior do 

Presbiterianismo, o Sínodo, a aprovação da Moção Smith, em 1893.40 É preciso 

considerar que, para o Rev. Pereira, o molde da formação dos alunos seria o norte-

americano, pelo qual aquela casa (o Mackenzie) teria alunos de várias procedências   

e não somente os “filhos da Igreja”; e, além do mais, a igreja perderia o controle da 

educação de seus filhos. Seria um Mackenzie secularizado e distante dos ideais de 

Simonton à educação. Através da Moção Smith, o meio de propaganda norte-

americana fora desautorizado e condenado. As campanhas financeiras deveriam ser 

revertidas para as instituições puramente brasileiras. Embora a moção fosse 

aprovada pela maioria (sendo que muitos norte-americanos a assinaram), contudo 

houve quem resistisse (tanto norte-americanos como brasileiros). Essa foi uma 

vitória aparente do nacionalismo do Rev. Pereira, que, com o passar do tempo, viria 

a ser o seu, por assim dizer, calcanhar de Aquiles, notadamente quando se enfoca o 

Cisma que viria. Ribeiro relata que três fatos evidenciam a liderança do Rev. Pereira 

junto ao novo Seminário em São Paulo: o caso Baldomero; o Regulamento aprovado 

pela Diretoria do Seminário e a reorganização do curso.41 Diante disso tudo, Pereira, 

“sentindo enfraquecida sua autoridade”, renunciou à direção do Seminário e à 

                                                 
40 Recebeu esse nome porque o Rev. John Rockwell Smith (1846-1918) foi o primeiro a assiná-la. É 
importante salientar que o Sínodo de 1897 apresentou dois grupos distintos: os alinhados com o Rev. 
Eduardo Carlos, tendo missionários norte-americanos aliados aos nacionais e que presidiram as 
Comissões e, do outro lado, os missionários do Board, marginalizados pelos nacionais e que registram 
continuamente seus votos de protestos nas questões polêmicas e por serem minoria. A moção Smith 
venceu com 35 votos favoráveis, 10 contrários e 2 abstenções.  Apresentava os seguintes argumentos: 
“Considerando a extensão do campo de trabalho e as necessidades de evangelização; considerando 
as quantias avultadas dispensadas nos grandes colégios, internatos etc., como meios de propaganda; 
considerando o quase completo malogro de tais instituições, entre nós, quer como meio de 
propaganda da fé, quer como meio de preparação de um ministério evangélico; considerando as 
contendas e amarguras que têm sempre resultado desses institutos, tirando-nos, às vezes, o franco 
apoio e simpatia de nossos irmãos da América do Norte, NÓS, o Sínodo do Brasil, respeitosamente, 
recomendamos e rogamos às Assembléias das nossas Igrejas-Mães que o auxílio que quiserem 
prestar-nos seja no sentido de ajudar-nos no grande trabalho e preparação de um ministério, 
conforme os planos do Sínodo, e no sustento de escolas paroquiais para os filhos dos crentes”. Apud 
Léonard, op. cit., p. 159. A expressão Igreja-Mãe é adotada no meio presbiteriano para identificar a 
instituição que lança as bases e organiza uma nova igreja. Em relação à que surge, a instituição 
fundadora ou de origem é chamada de igreja-mãe.   Apud Costa, op. cit., p. 93.  
41 Cf. A Igreja Presbiteriana no Brasil. Da autonomia ao cisma, pp. 337-339. 
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cátedra ali. Os conflitos tornaram-se mais e mais claros e abertos. E essa situação 

era já um seguro indicador da ruptura que era iminente. Várias providências são 

tomadas, como, por exemplo, a remoção do Seminário para a cidade de Campinas, 

criando-se um ambiente de paz, isento de problemas. “Mas – fulmina Ribeiro - então, 

já a Igreja Presbiteriana no Brasil fora rasgada de alto a baixo.”42 

 

b) A crise gerada pela questão da Maçonaria dentro do 

presbiterianismo. 
 

A questão da Maçonaria é mais uma das variáveis que culminarão no cisma 

dentro da então única igreja presbiteriana nacional, a IPB. Aliás, conforme as 

palavras do próprio Rev. Eduardo Carlos Pereira, a questão maçônica é “a mão de 

gato que serviu para tirar as castanhas do fogo”.43 . A maçonaria é mais um 

elemento decisivo que resultará numa contenda seriíssima no seio do 

presbiterianismo brasileiro.  

Seis meses após a sua saída da direção do Seminário, o Rev. Eduardo 

Carlos Pereira envolveu-se num novo embate. Sobre aquela demissão, os ânimos 

das partes envolvidas já se manifestaram exaltados e ressentidos. Agora, no 

Estandarte, é publicado o primeiro de uma série de artigos, cujo autor era o Dr. 

Nicolau Soares do Couto Esher (1867-1943), contra a participação dos crentes nas 

associações ou lojas maçônicas.44  
 

                                                 
42  Idem, ibidem, p. 341. 
43 A expressão “mão de gato” usou-a o Rev. Eduardo Carlos Pereira quando do cisma ocorrido no seio 
do Presbiterianismo brasileiro, em 1903, de que foi o líder. Sobre isso, escreve Lessa, tratando das 
mágoas e recriminações entre as lideranças da IPB e IPIB, em seus órgãos de informativos, diz: “Se O 
Estandarte merece censura não merece louvores a encarniçada campanha da Revista das Missões 
Nacionais, duvidando da honestidade dos próceres da dissidência e, na separação, vendo motivos 
inconfessáveis. Daí a falsa interpretação – que perdura infelizmente até os nossos dias da celebre 
expressão mão de gato, desvirtuada do sentido em que fora aplicada. Vamos citar a própria 
explicação do Rev. Eduardo: ‘Nós dissemos francamente que a Maçonaria não foi escolhida, mas 
aproveitada pelos interesses dos grandes colégios missionários em um conflito de 15 anos com o 
Sínodo, provando exuberantemente este nosso acerto, e, para fixar este fato, dissemos na discussão da 
Plataforma, e repetimos no Sínodo, que a Maçonaria servira de mão de gato aos interesses do 
Mackenzie, para chamar a si o Seminário, alijando-nos do Concilio. E o advogado, com uma 
habilidade que espanta pela ausência dos princípios rudimentares da honestidade, afirmar que nós 
dissemos o contrário disto, isto é, que nós declaramos ter-nos aproveitado da Maçonaria como mão 
de gato para alijar os missionários dos Concílios! E para atordoar os seus leitores, na insólita 
audácia de uma tal campanha difamatória, agitou ad nauseam a mão de gato. Era o estribilho 
invariável e fastidioso no fim de cada período para atormentar o bom senso dos sinodais sinceros e 
lançar-lhes poeira nos olhos.” - Apud Costa, op. cit., p. 94.  
44 A partir de 10 de dezembro de 1898.  
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O que é a Maçonaria? É uma sociedade de mistérios e é, naturalmente, 

secreta para aqueles que não são seus associados ou membros. São inumeráveis 

as definições sobre essa organização que há disponível na internet.45 Ela pode ser 

conhecida através de inúmeras publicações que são editadas pelas próprias Lojas 

Maçônicas e outros. Como a própria instituição admite, “os únicos segredos que a 

maçonaria conserva são as cerimônias empregadas na admissão de seus membros 

e os meios usados pelos Maçons para se conhecerem.”46  

 

O Prof. David Gueiros Vieira, ao abordar a questão maçônica, chega a 

enquadrar tal tema como um problema para Igreja Católica Romana, não limitando 

os conflitos entre ambas ao território brasileiro. No primórdio da implantação do 

protestantismo histórico no Brasil, houve uma cumplicidade e cooperação (em prol 

da liberdade) entre os elementos liberais, maçônicos, republicanos e protestantes e 

outros grupos minoritários, contra o poder político e religioso do catolicismo romano 

no Brasil. A Maçonaria foi, no âmbito religioso e, sobretudo,  político um severo e 

eficiente contraponto aos interesses de Roma. Sendo assim, havia certa e aberta 

proximidade entre maçons e evangélicos, em especial os presbiterianos, como em 

nosso enfoque.47   

 

Não é de se estranhar que, a partir daquela discussão, por meio de um 

veículo formador de opinião, como o era o Estandarte, o assunto causasse tamanho 

impacto nas relações de pastores nativos e missionários, envolvendo até membros 

daquela igreja. Maçons e não-maçons seriam levados a tomar partido desta ou 

daquela outra posição. Resumidamente, a questão girava em torno da seguinte 

                                                 
45 A Maçonaria é uma sociedade discreta, na qual homens livres e de bons costumes, denominando-se 
mutuamente de irmãos, cultuam a Liberdade, a Fraternidade e a Igualdade entre si. Seus princípios são 
a Tolerância, a Filantropia e a Justiça. Seu caráter secreto deveu-se a perseguições, a intolerância e a 
falta de liberdade demonstrada pelos regimes reinantes da época em que adotou a discrição como 
forma de existência. Por isso, mesmo hoje, sob com os ventos democráticos, os Maçons preferem 
manter-se dentro de uma discreta situação, espalhando-se por todos os países do mundo. Mais sobre o 
tema há em http://www.fraternidade.org.br/macom1.htm. Acesso em 13 de julho de 2007. A  
Maçonaria   é  uma  organização  mundial  de  homens  que,  utilizando-se  de  formas  simbólicas   
dos  antigos   construtores    de    templos,  voluntariamente  se  uniram  para o propósito comum de se  
aperfeiçoarem   na  sociedade.   Admitindo,  em  seu seio,  homens  de  caráter,  sem   consideração  à  
sua  raça,  cor  ou  credo,  a  Maçonaria  se   esforça   para   constituir  uma  liga  internacional  de 
homens dedicados a viverem em paz, harmonia e afeição fraternal. Disponível em: 
http://www.lojasaopaulo43.com.br/maconaria.php. Acesso em 13 de julho de 2007. 
46 Ibidem., http://www.lojasaopaulo43.com.br/maconaria.php 
47 Cf. Gueiros, op. cit.,  pp. 40-47, 278-287.  
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afirmativa: era a maçonaria uma religião? E caso fosse, seria compatível a 

maçonaria com o cristianismo? Fica claro que a participação de alguns como 

associados em lojas maçônicas era comum entre os presbiterianos, tanto dos seus 

líderes como dos demais membros.48 

 

   A questão foi debatida longamente. Ao final daquele embate venceu a 

Moção Gammon.49  O principal líder Rev. Eduardo Carlos Pereira contava 48 anos 

de vida; seus companheiros: Rev. Caetano Nogueira Junior, 47; Rev. Bento Ferraz, 

38; Rev. Vicente do Rego Themudo Lessa, 29; Rev. Ernesto Luiz de Oliveira, 29; 

Rev. Alfredo Borges Teixeira, 25; Rev. Othoniel de Campos Motta, 25. Era um grupo 

jovem que, apesar de contar com o apoio de onze presbíteros, não fora capaz de 

convencer os demais membros do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil.  
 

Restava a eles, um grupo de dezoito homens, aglutinarem-se em torno de 

uma causa que julgavam fosse se lhes mostrava justa e correta. Assim, organizam 

uma nova denominação em 31 de julho de 1903 – a Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. Simultâneas, as razões básicas eram o nacionalismo e o 

combate à participação de crentes na Maçonaria, temas que a alguns pareciam 

justificar o surgimento de nova igreja.50  

 

Esse grupo parecia ter bem definido o seu ideal (um presbiterianismo 

nacionalista em seu discurso por uma autonomia completa: administrativa e 

financeira; e o espírito antimaçônico). E isso, que poderia induzir ao pensamento de 

que aquele grupo era monolítico e homogêneo em todos os seus aspectos: sociais, 

                                                 
48 Cf. Ferreira, op. cit., pp. 439-445, 572-580. 
49 Eis, na íntegra, o texto da resolução substitutiva que Gammon propunha: “Considerando o gênio do 
Protestantismo que está baseado sobre o direito e o dever do livre exame e a plena liberdade de 
consciência; considerando mais a história e as tradições do Presbiterianismo, insistindo nas coisas 
essenciais do Evangelho e dando plena liberdade nas secundárias, e considerando, finalmente, que 
não devemos estabelecer incompatibilidade na vida cristã no que a Palavra de Deus não estabelece; 
Resolve-se que se reconsidere a deliberação de há três anos, e que se emita o seguinte parecer: O 
Sínodo julga inconveniente legislar sobre o assunto. Considerando, porém, as contendas acerbas que 
se têm levantado sobre a questão, o Sínodo recomenda aos crentes de uma e outra parte que nutram 
sentimentos de caridade cristã uns para com os outros, lembrando-se das palavras das Escrituras em 
Romanos 14.1-13”. A votação foi cabal: 53 votos a favor e 17 contra.  Cf. Ribeiro, op. cit., pp. 419/0. 
O texto bíblico citado instrui os cristãos sobre a tolerância para com o fracos ou débeis na fé, não se 
fazendo cada um pedra de tropeço ao seu próximo. 
50 Cf  Mendonça, Introdução ao Protestantismo Brasileiro,  p. 38.  N. do A.: Particularmente, creio 
que se houve algum outro forte motivo para essa ruptura, escapa isso ao campo do tangível, fazendo 
sua morada no lado desconhecido da história eclesiástica; quem sabe na sua feição folclórica; talvez 
resulte meramente de especulação.     
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intelectuais, teológico, quem sabe, unânime em suas opiniões, não é verdadeiro. 

Havia uma distinção entre eles. 
 

Poderíamos dividi-los em dois grupos quanto à idade e experiência de vida:  
 

a) o grupo mais dos mais velhos: Revs. Eduardo Carlos Pereira, Caetano 

Nogueira Jr. e Bento Ferraz. Eram ordenados para o pastorado havia algum tempo;  
 

b) o grupo dos mais jovens: Revs: Vicente Themudo Lessa, Ernesto Luiz de 

Oliveira, Alfredo Borges Teixeira, Othoniel Motta. Eram recém-ordenados ao 

ministério pastoral, quando do surgimento da IPIB, em 1903. Tiveram como seu 

professor o Rev. Eduardo Carlos Pereira, tendo dele, agora, não apenas uma 

direção, mas sentida influência. Companheiros de Seminário e da vida acadêmica ao 

longo dos anos de sua formação teológica, também  dirigiram o pequeno jornal O 

Combate.51 Dedicavam-se, com intensidade, à busca pela erudição e à 

modernização de seu pensamento. 

 

Acrescentou-se o nome do Rev. Ernesto Luiz de Oliveira ao primeiro grupo e 

se formou um grupo “conservador” quanto às suas posições teológicas; o segundo 

grupo seria o mais “avançado” em suas opiniões teológicas. O Rev. Lessa seria o 

ponto da tolerância (conciliador) quanto às diferentes correntes teológicas,  

 

Após a morte do Rev. Eduardo Carlos Pereira, em  1923, as diferenças 

emergiriam e tomariam formas agudas e explicitadas, como até então não havia 

ocorrido. As tensões entre o grupo mais “conservador” da velha guarda da IPIB e o 

grupo “modernista” (acrescido a essa altura do Rev. Epaminondas Melo do Amaral) 

e mais jovem, ficaram patentes. Morto o grande líder, a nova geração reclamava seu 

espaço na direção da igreja, além de uma nova forma de conduzir a denominação 

como um todo. Lima é da opinião que “a liderança exercida por Eduardo Carlos 

Pereira inibiu, sufocou e ocultou as diferenças, sendo ele o grande líder, um 

conservador”.52  
 

                                                 
51 Lessa informa que o periódico serviu de “projeto piloto de aprendizagem” para aqueles futuros 
líderes. A equipe ocupava os postos de: chefe, Ernesto Luiz; gerente, Themudo Lessa; secretário, 
Othoniel Motta. No terceiro corpo da redação, o quadro era: chefe, Albertino Pinheiro; gerente, 
Alfredo Teixeira; secretário, Othoniel Motta. Apud Costa, op. cit., p. 97.  
52 Cf. Lima,  op. cit., p. 60. 
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Se no passado tudo era centralizado na figura do “herói” e líder 
nacionalista, agora, com o tombamento daquele, as decisões 
deveriam ser conduzidas de outra maneira, mais democrática e 
participativa de todos os líderes. 

 
É o que afirma o Rev. Lívio Teixeira, diretor e gerente do jornal, em seu artigo 

intitulado Precisamos de um líder?:  

 
Uma das causas de nossas dificuldades eclesiásticas, dizem 

por aí freqüentemente, é a falta de um líder. Não há quem oriente, 
não há quem fale a Igreja, quem marque o rumo. (...) O barco não 
tem leme; (...) E à míngua de orientadores idôneos vamos 
perecendo. (...) Qual a razão desse clamor? Sem duvida, até certo 
ponto, a lembrança dos anos primeiros da Igreja, em que a 
personalidade forte do Rev. Eduardo Carlos Pereira, quase sem 
contraste, dirigiu o nosso trabalho. Tínhamos Presbitérios e 
Sínodo, mas por um acordo tácito, feito do respeito que se tinha 
ao maior homem da Igreja, da confiança no seu tino e na sua 
idoneidade moral e espiritual. (...) O Sínodo não abdicara de seus 
direitos, mas acatava de boa mente a direção do Rev. Eduardo.  

Durante muitos anos, regra geral, era lei o que queria. Mas esta 
situação, de todo em todo excepcional e de sua natureza 
transitória, não podia continuar (...), era preciso que esta se fosse 
exercitando nos costumes democráticos que são da essência do 
presbiterianismo. Já nos tempos do Rev. Eduardo essa tendência 
foi surgindo naturalmente e começou a manifestar-se em atritos, 
bem sensíveis, entre a sua orientação e novas correntes de idéias 
que iam aparecendo. (...) A que vem, pois, o clamor por um líder? 

É um saudosismo sem razão ou aberta acusação de 
incompetência ao nosso Sínodo que é agora, no regime 
presbiteriano de governo, o nosso líder natural, nosso líder único. 
Líderes desta espécie, pois, não nos tem faltado. Líderes bispos, 
ninguém os quer. E os que quiserem podem procurá-los em 
Igrejas do sistema episcopal. É preciso saber se precisamos de 
líderes excepcionais da categoria do Rev. Eduardo. É provável 
que não estejamos precisando deles, visto que se precisássemos 
Deus não no-los negaria. Porque líderes desta espécie não se 
apresentam, não se fazem e talvez não se devem pedir a Deus. E 
se alguém tivesse a infeliz idéia de querer ser um líder destes por 
isso mesmo já estava mostrando que não servia.  

A nossa hora, ainda que cheia de dificuldades, não é uma hora 
que se possa chamar excepcional, a exigir homens excepcionais. 

O que devemos fazer é nos habituarmos ao governo próprio 
dentro de nossas instituições democráticas e tratarmos de honrar 
as nossas autoridades constituídas – os concílios – cujo prestigio 
esta sendo seriamente prejudicado por essa mania de queremos 
líderes a todo o custo. (...) É permitido criticar a ação do nosso 
Sínodo com o propósito de mostrar esses erros para serem 
corrigidos.  

Façamo-lo com franqueza, sem faltar ao respeito que se deve a 
instituições (...). Mas não cheguemos nunca ao cúmulo de dizer 
que estamos sem direção, como se a anarquia reinasse entre nos. 
Graças a Deus, isso não é verdade. (...) Mais respeito para as 
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nossas instituições! (...) E deixemos de lançar na mente do nosso 
povo idéias que podem ser subversivas.53    

  

 Isto mostra que a IPIB não precisava de um referencial de opiniões e direções 

de uma única pessoa ou líder; qualquer que se arrogasse esse título enfrentaria 

sérias dificuldades de aceitação. A igreja deveria ser dirigida, daquele momento em 

diante, pelo colegiado de opiniões definidas em plenário ou pelas suas respectivas 

instituições nomeadas pela assembléia geral, o Sínodo. Na compreensão de Lima, 

tais palavras foram dirigidas ao Rev. Bento Ferraz, visto que este era o tipo de 

liderança que o mesmo exercia. Não nos esqueçamos que, entre aqueles que ainda 

estavam vivos, remanescentes de 1903, estavam os Revs. Vicente Themudo Lessa, 

Ernesto Luiz de Oliveira, Othoniel Motta, Alfredo Borges Teixeira.54  

 

A estrutura eclesiástica do primeiro Presbitério Independente. 
 

Eram onze horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de agosto de 

1903, quando se organizou e foi instalado o primeiro Presbitério Independente do 

Brasil. Foi aclamado moderador pelos conciliares o Rev. Caetano Nogueira Junior; 

nomeou-se secretário temporário e, ao depois, permanente, o Rev. Vicente 

Themudo Lessa. Depois dos exercícios devocionais, foi constatada a presença, além 

dos membros da Mesa diretora constituída, dos seguintes ministros da Palavra: 

Revs. Eduardo Carlos Pereira,  Bento Ferraz, Ernesto Luiz de Oliveira, Alfredo 

Borges Teixeira e Othoniel Motta. Este último foi pastor na IPB de Santa Cruz do Rio 

Pardo, estado de São Paulo e, durante a organização do Presbitério Independente, 

ocupou o cargo de tesoureiro do mesmo. No dia 31 de julho, estiveram presentes 

onze oficiais Presbíteros55 representantes das seguintes igrejas: Antônio José de 

Souza, de São Bartolomeu; Aquilino Nogueira César, de Matão (Paraná); Delphino 

Augusto de Moraes, de Avaré; Dinarte Ferreira Coutinho, do Ribeirão do Veado; 

                                                 
53 O Estandarte, nº. 27, de 4 de agosto de 1933, p. 4. 
54 Cf. Lima, op. cit., pp. 101-102. 
55 O presbiterato é um ofício ocupado por  homens eleitos diretamente pelos membros comungantes 
reunidos em assembléia. Eleitos, passam os presbíteros a ser representantes imediatos dos membros da 
igreja local no Conselho (órgão administrativo de uma igreja presbiteriana local) e são considerados 
presbíteros regentes. Juntamente com os ministros ou pastores (também presbíteros, mas considerados 
docentes, porque voltados genericamente ao ensino e à pregação), exercem os presbíteros regentes o 
governo e disciplina da igreja que os elegeu. O Presbítero assume o papel de superintendente dos 
interesses espirituais da igreja local, bem como de toda a comunhão eclesiástica, se e quando para isso 
chamado.  
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João da Matta Coelho, de Cruzeiro; José Antonio de Lemos, de São Manoel; José 

Celestino de Aguiar, de Lençóis; Julio Olyntho, de Cabo Verde; Saturnino Borges 

Teixeira, de Borda da Mata; e Sebastião Pinheiro, de Campinas. Na sessão 

seguinte, compareceu também Severo Virgílio Franco, de Campestre. Estes foram 

os primeiros presbíteros que se desligaram da IPB. Foram arrolados outros mais que 

aderiram à igreja nascente: Joaquim Honório Pinheiro, da 1ª Igreja de São Paulo; 

Francisco Pires de Camargo, de Lençóis; João Garcia Novo, de Mogi Mirim  e João 

do Amaral Camargo, de Bela Vista de Tatuí.  Lessa informa que foi houve proposta a 

que a nova igreja fosse denominada de “Igreja Presbiteriana Livre”, mas tal não se 

aprovou.56  

 

Por ocasião da terceira reunião do Presbitério da Igreja Independente, teve-se 

registrada a seguinte estatística: eram 56 igrejas organizadas, com um total de 4224 

membros comungantes.57  Quando se deu o embate teológico dentro da IPIB, a 

mesma contava com seis Presbitérios devidamente organizados. Eram os seguintes: 

Presbitério do Oeste, Presbitério do Sul, Presbitério do Leste; Presbitério do Norte; 

Presbitério da Sorocabana e Presbitério do Noroeste.  
 

Devido a mudanças econômicas, sociais e culturais, a IPIB teve o cuidado de 

aperfeiçoar o seu funcionamento interno. Procurou viabilizar uma melhoria 

administrativa e empreendeu duas reformas administrativas; em 1922, foi posto fim à 

centralização administrativa; em 1932, a segunda reforma administrativa se 

empreendeu. Em 1934, promulgou-se uma nova “Constituição e Ordem”,  

documento de natureza jurídica para governo da igreja. Quanto aos veículos de 

divulgação, o primeiro órgão oficial da denominação foi  “A Semana Evangélica”, de 

1927. Dois anos mais tarde, o “Estandarte” passou  ser o órgão oficial e definitivo da 

IPIB. Quanto à formação teológica dos novos ministros, registra-se que, em 1914, foi 

                                                 
56 Lessa, op. cit.  p. 676. 
57 No meio protestante, com base na Bíblia, especialmente entre os reformados ou calvinistas, são 
reconhecidos dois sacramentos: o Batismo e  a Santa Ceia. Assim, comungantes são aqueles membros 
que, tendo passado pelo batismo (e Profissão ou Declaração Pública de Fé), têm pessoalmente acesso à 
Santa Ceia, podendo exercer seus direitos de membresia nas igrejas locais, como votar e serem 
votados nas eleições internas. Tal condição igualmente lhes atribui responsabilidade nos casos de 
desvios doutrinários, morais ou de qualquer natureza que fira a pureza do Corpo de Cristo (a Igreja), 
macule a fé, quebre a comunhão entre os que crêem ou traga escândalo para a religião. Há legislação 
para balizamento desse assunto; no caso da IPB, trata-se da Constituição da IPB e seu Código de 
Disciplina. Há, ainda, também anexos àquela Constituição, os Princípios de Liturgia, destinados à 
orientação dos cultos realizados coletiva e individualmente, bem como à instrução da vida cristã. 
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inaugurado o edifício do Seminário. Situava-se na Rua Visconde de Ouro Preto, em 

São Paulo, inicialmente com dois cursos básicos: o Colégio Evangélico e o Instituto 

Teológico. Num segundo momento, a IPI, em 1930, decidiu participar da instalação e 

no funcionamento do Seminário Unido no Rio de Janeiro. Para isso, enviou o Rev. 

Alfredo Borges Teixeira para ser o formador do pensamento “independente”, 

naquela Instituição Evangélica. Num terceiro momento, em 1933, a Faculdade de 

Teologia de São Paulo retomou suas atividades. 
 

O interesse deste longo registro, em específico para o relato acerca da origem 

da ICSP, é precisamente assinalar a mentalidade herdada por seus fundadores, de 

um grupo que deixa sua origem e toma seus remos, Isso parece e pode ter 

inspirado, em especial, o Rev. Othoniel Motta e seus pares mais próximos. 

 

 
AS PENAS ETERNAS E AS ESCOLAS TEOLÓGICAS – AS 

CONTROVÉRSIAS E NOVAS CISÕES NO PRESBITERIANISMO 

 

As velhas e novas abordagens de doutrinas 
 

Ao tratar sobre as diferentes bases dos movimentos teológicos, quanto à 

interpretação doutrinária, pretende-se aqui seja seguido o curso histórico e não o 

lógico. Definido esse critério, retratam-se, a seguir, os principais movimentos 

teológicos que se formularam e apareceram no cenário eclesiástico mundial. 

Contudo, ressalve-se que se trata de uma apresentação, em termos gerais e 

sucintos, de cada uma das escolas teológicas, portanto com a exigüidade própria. 

 

Por que são necessárias a abordagem e apresentação desses movimentos 

teológicos?  É que diferentes escolas estarão representadas e manifestadas no 

embate denominado “Questão Doutrinária”, verificado no seio da IPIB, entre os anos 

de 1938-1942, uma autêntica discussão teológica. Se ela forneceu o cenário, os 

atores assumiram os seus papéis e os defenderam com todo esforço e empenho. 

Dentro dela se verificariam e se manifestariam as diferentes correntes e tendências. 

A discussão doutrinária inicial, após todo um itinerário de lutas, debates, altercações, 

abalos pessoais, atingiu proporções de bem acentuada gravidade, resultando em 

fragmentação ou “cisma eclesiástico”. 
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A interpretação Ortodoxa  
 

A Interpretação ortodoxa58 é uma linha de pensamento que diz ou apresenta a 

idéia daquilo que julga ser “fiel, exato e inconcusso cumprimento de uma doutrina 

religiosa; conformidade com essa doutrina59”. De uma forma geral, a idéia de alguém 

ser “ortodoxo” pode caber em qualquer ambiente étnico, social e teológico. Neste 

último, pode ser aplicado a um católico ortodoxo, islâmico ortodoxo etc. Contudo, 

procura-se, neste ponto, delinear a idéia de ortodoxia, vinculando-a ao 

protestantismo. As raízes deste último estão vinculadas diretamente, dentro dos fins 

colimados nesta pesquisa, ao movimento reformado mais especificamente, o de 

origem calvinista.  Quanto ao que seria o reformado,  Amaral define desta forma o 

termo: 
 

 

Chama-se reformado, principalmente nos países do continente 
europeu, o tipo de protestantismo que sofreu (sic) 60  a influência 
de Calvino e homens como Farel, Bucer e Knox – e assim é 
denominado, apesar de certa confusão que decorre desse nome, 
pois, afinal, todos os ramos do Protestantismo são ‘reformados’, 
porque vêm da Reforma. Na Grã-Bretanha, e em vários outros 
paises, eles são chamados ‘presbiterianos’, porque o governo é 
exercido por ‘presbíteros, e na Itália formam a tradicional Igreja 
Valdense. Os Reformadores não só rejeitam no culto o que lhes 
parece proibido nas Escrituras, como em geral somente aceitam o 
que lhes parece ter a garantia dos textos bíblicos. Apresenta maior 
simplicidade em seu culto e determinados rigores em sua 
orientação geral. Teriam recebido, mais que os luteranos, 
influências da cultura latina e do humanismo.61  
 

Boa é a lembrança de que o termo calvinismo foi usado nos seus primeiros 

dias (séc. XVI e XVII) como sendo uma forma de identificar aqueles que estavam 

mais alinhados, não com o pensamento luterano62, mas sim com pensamento 

teológico desenvolvido pelos reformados, tais como Zwinglio, Farel, Bucer, Le Fèvre, 

                                                 
58 O termo “ortodoxo” é composto por outros dois termos: do grego (ortós), reto, ‘certo’, ‘direito’ e 
(doxa) que é ‘doutrina’, ‘opinião’. Ou seja, o termo “ortodoxo” pressupõe que existe uma doutrina 
certa, que tem direção, sendo defensável por alguém.   
59 Justo  L. González, Apud Costa, op. cit., p. 103. 
60 Ao termo “sofreu” mostra-se preferível, porque mais apropriado, o emprego do verbo “recebeu”.  
61 Apud Costa, idem, p. 104. 
62 É inegável o valor de Martinho Lutero, como um precursor, atuando de forma decisiva à restauração 
da Igreja. Max Weber, ao tratar das influências do reformador alemão e de Calvino, afirma: “(...) se 
bem que a Reforma seja impensável sem o desenvolvimento religioso inteiramente pessoal que lhe 
fora  dado  por  Lutero, a sua obra não teria encontrado êxito permanente sem o Calvinismo.” Cf. A 
ética protestante e o espírito do capitalismo, p. 58.       
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Oecalampadius e, principalmente, o próprio João Calvino.63 A produção teológica 

destes foi muito significativa, destacando-se Calvino por suas Institutas da Religião 

Cristã, seus comentários de livros da Bíblia e outros obras.   É espécie intensa e 

significativa. Segundo McGrath, esse foi um “período marcado pela criatividade”, 

porém foi secundado por certa estagnação do pensamento.64  Esta última afirmação 

não encontra expressas abonações.   
 

O sistema do pensamento ortodoxo abrange alguns princípios básicos, tais 

como: o ser humano pode conhecer a verdade; a verdade é conhecida; o que a 

comunidade ou grupo professam corresponde à verdade. Pereira da Costa afirma 

que “ainda que a posição ortodoxa não se considere necessariamente proprietária 

exclusiva da verdade, crê professá-la em seu sistema”. E conclui que “ser ortodoxo 

significa estar de acordo com os princípios da Reforma”.65  

 

Para que se preservasse a visão da Reforma, posterior, é preciso admitir que 

houve uma abordagem teológica extremamente escolástica por parte da chamada 

“segunda geração” dos reformadores. Os teólogos reformados defenderam suas 

idéias perante os luteranos e católicos; e usaram uma nova metodologia, mais 

                                                 
63 João Calvino (Jean Chauvin) nasceu em Noyon, na Picardia, França, em 10 de julho de 1509. 
Muito voltado aos estudos, aos 23 anos já era considerado um humanista, quando também já se 
graduara em Direito. Desenvolveu uma multifacetada atividade, em que se destacaram o ministério 
pastoral, o governo eclesiástico e civil e, sobretudo, sua vasta obra teológica. Faleceu em 27 de maio 
de 1564. Acerca de sua vida,  há diversas fontes, algumas biográficas, das quais, em português, se 
pode consultar: Calvino – vida, influência e teologia, de Wilson de Castro Ferreira. Campinas: Luz 
para o Caminho, 1985; Calvino – sua vida e sua obra, de Vicente Themudo Lessa. São Paulo: 
Cruzeiro do Sul, 1934; A ética de Calvino, de Edijéce M. Ferreira. Recife: Presbitério de Pernambuco, 
1988, entre outras. Sobre a influência do seu pensamento, podem ser compulsados, entre outros, os 
livros: O humanismo social de Calvino, de André Biéler: São Paulo: Edições Oikoumene, 1970; O 
pensamento econômico e social de Calvino. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990; A ética 
protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber. São Paulo: Pioneira, 1999, notadamente na sua 
segunda parte “A ética vocacional do protestantismo ascético”; Calvino e sua influência no mundo 
ocidental. Diversos autores. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990; Calvino de A a Z, de 
Hermisten Maia Pereira da Costa. São Paulo: Editora Vida, 2006; O pensamento de João Calvino. 
Diversos autores. São Paulo: Editora Mackenzie, 2000 (Série Colóquios, vol. 2).  Calvino e a 
responsabilidade social da Igreja, de Augustus N. Lopes. São Paulo: PES - Publicações Evangélicas 
Selecionadas, s/d. A proximidade do quinto centenário do seu nascimento (em 10 de julho de 2009) 
enseja – e é provável que vejamos - um novo interesse pela sua vida e obra, em vista de Calvino ter 
alcançado justo lugar entre os maiores vultos da humanidade. Para um contato mais profundo com o 
seu pensamento, vide a sua obra-prima, que se veio a ser a Magna Opera da Reforma, a Institutio 
Religionis Christianae (Instituições da Religião Cristã), também chamada, no cotidiano, de As 
Institutas. O conjunto dessa obra resultou em um autêntico tratado acerca da fé e prática cristãs sob a 
perspectiva bíblica.     
64  Cf. Costa, op. cit., p. 104. 
65  Apud Costa, op. cit.,  p. 104.  
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sistematizada e dedutiva.66 A filosofia aristotélica, antes rejeitada, agora é uma 

aliada nas formulações reformadas67. Era preciso apresentar coerência e 

consistência internas na argumentação reformada, e só os leitores seriam mais 

simpáticos a eles. O alicerce da interpretação ortodoxa seria assim mais racional e 

sólido.  

 

Argumenta Tillich: 
 

A ortodoxia clássica relacionou-se com uma grande teologia. 
Poderíamos chamá-la de escolástica protestante, com todos os 
refinamentos e métodos que a palavra “escolástica” inclui. Assim, 
eu falo da ortodoxia, refiro-me à maneira como a Reforma 
estabeleceu-se, enquanto forma eclesiástica de vida e 
pensamento, depois que o movimento dinâmico da Reforma 
terminou. É a sistematização e a consolidação das idéias da 
Reforma, desenvolvidas em contraste com a Contra-Reforma. A 
teologia ortodoxa foi, e ainda é, a base sólida de onde emanaram 
todos os desenvolvimentos posteriores, tenham sido eles – como 
foram em geral – dirigidos contra a ortodoxia, ou meras tentativas 
de restaurá-la. 68  

 
 A interpretação ortodoxa, ou “Ortodoxia Protestante”, teve como “filha” o 

confessionalismo. Esse movimento ou forma adotada para externar uma 

determinada compreensão teológica. No confessionalismo, há uma preocupação 

profunda e sistemática que se caracteriza pelo rigor doutrinário.  E foi mediante esse 

modelo que se consolidou uma elaboração detalhada dos posicionamentos da 

Igreja, diante dos desafios de cada tempo, e bem lhe serviu, sobretudo à sua própria 

identificação.   

 

 A interpretação Liberal  
 

O termo “liberal” é empregado em diversas esferas da existência humana, em 

via de regra sendo aplicado como um qualificativo, um adjetivo. No campo da 

                                                 
66 Teodoro de Beza (1519-1605) de importância destacada por algumas razões: notável escritor, 
durante quarenta anos ocupou a cátedra de Teologia na Academia de Genebra. Além de Confissão de 
Fé Cristã (1560), produziu uma obra que versou sobre a predestinação. Sua a teologia de Beza foi 
considerada similar à de Jerome Zanchi (1516-1590). Beza procura resolver algumas tensões, oriundas 
da interpretação da teologia de Calvino, através da clareza lógica, o que, por sua vez, gerou críticas, 
pois houve quem entendesse que Beza poderia estar criando algumas distorções àquela teologia; 
outros entendiam que Beza simplesmente ‘amarrou’ os pontos que estavam ‘soltos’.  
67  Do ponto de vista filosófico, a grande influência ao pensamento reformado vem – numa seqüência 
–  de Plotino, Platão, e, notadamente, de Paulo de Tarso, o Apóstolo aos Gentios do Novo 
Testamento, bem como, e por fim, de Agostinho, o teólogo africano, que foi bispo em Hipona. 
68 Cf. História do Pensamento Cristão, pp. 272, 273. 
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política, aplica-se àqueles que têm e defendem opiniões avançadas na formulação 

de políticas públicas, bem como acerca do papel do Estado na vida da sociedade, 

sendo contrários ao intervencionismo, pois tem base no modelo do “laisse faire” 

como o ideal. No campo profissional, refere-se àqueles que laboram sem vínculos 

empregatícios, notadamente a subordinação, tendo sua prestação de serviços 

remuneradas por meio de honorários, subsídios, côngruas e espécies afins. 
 

No campo religioso/teológico, que é  o foco deste trabalho acadêmico, o 

termo “liberal” aplica-se a toda atividade ou concepção doutrinária que formula seu 

pensamento mediante a investigação sistemática da fé com base em uma regra ou 

norma fundamental diferente da autoridade da tradição ou mesmo da dogmática.   
 

O denominado “liberalismo teológico” também foi denominado “modernismo 

teológico”. Do ponto de vista da fenomenologia da religião, foi um importante 

movimento dentro do protestantismo e, no formato mais tipicamente considerado, 

pode-se dizer que é de constituição relativamente recente, pois que surgido nos fins 

do século XIX. Foi um desenvolvimento posterior ao Iluminismo, principalmente na 

teologia alemã, originando-se como um protesto contra o intenso racionalismo do 

Iluminismo e a ortodoxia confessional.  
 

O liberalismo teológico, como um movimento, propôs-se à busca e 

apresentação de uma nova percepção: de que a fé e a teologia cristãs necessitavam 

ser revistas à luz do conhecimento moderno. Conforme escreve Amaral,  
 

Nós nos referimos a uma forma de pensamento – ou melhor, a 
uma orientação intelectual do Protestantismo – que leva 
demasiado longo os princípios da Reforma e se afasta das 
tradições da Igreja e das luzes da Escritura, ao formular os seus 
conceitos. 69 

 

O liberalismo teológico existente dentro do protestantismo inspira-se em dois 

princípios kantianos aparentemente contraditórios: a) a remoção da religião da 

esfera especulativa e b) a redução do cristianismo aos limites da razão. E essa 

proposta religiosa - com exclusão dos elementos que lhe são essenciais como o 

mistério e o sobrenatural - certamente acarretou a desilusão atualmente vista no 

campo religioso, por um lado. Por outro, certo interesse e procura por experiências 

                                                 
69 Apud Costa, op. cit.,  p. 107. 
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voltadas ao misticismo, parece ser, de alguma forma, também fruto da visão 

teológica liberal. 
 

De forma geral, os principais pressupostos formulados pelo liberalismo 

teológico são compreendidos como: 
 

1) Aceitação das teorias das ciências da natureza a respeito da idade 

e forma de surgimento do universo e da vida, com refutação da 

cosmogonia criacionista, o do mundo criado por Deus; 
 

2) Incorporação da chamada teoria das fontes, com, no que se refere 

ao estudo da origem do texto bíblico, a rejeição da autoria mosaica 

do Pentateuco;70 
 

3) A influência das religiões dos povos vizinhos na formação das 

tradições do judaísmo primitivo; 

4) Aceitação da teoria da revelação progressiva (ou do progresso 

religioso) que propõe tenha havido um progresso gradual na 

formulação das crenças e costumes dos povos; 
 

5) A aceitação do naturalismo como explicação filosófica do mundo; 
 

6) Aceitação do pressuposto da deturpação do cristianismo primitivo  

nos períodos imediatamente posteriores à morte de Cristo (no 

primeiro século); 
 

7) A utilização de métodos e técnicas originados nas ciências 

históricas, sociais e naturais – utilizados no estudo da Bíblia e seus 

manuscritos e posterior reflexão teológica, em especial por meio da 

escola denominada da Alta Crítica. 

 

Afirma Mendonça  que “enquanto o catolicismo romano parece resistir mais às 

mutações de idéias, o protestantismo se mostra historicamente bastante vulnerável 

às correntes filosóficas e suas ondas e variações”. Assim sendo, a escola teológica 

liberal se tornaria adogmática, com seu entendimento de que nenhuma questão 

teológica estaria definitivamente fechada ou decidida.71    

                                                 
70 Expressão que se refere aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio; também chamado de “Torá” pelos judeus, bem como de Livros da Lei.  
71 Cf. Antônio Gouvêa Mendonça, in: Protestantismo e Iluminismo.  Disponível em 
www.antoniomendonça.pro.br. Acesso em 17 de junho de 2007.  
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No geral, tem sido afirmado que o liberalismo teológico se tornou estruturou e, 

principalmente, se tornou conhecido durante o Renascimento, quando surgiram 

indagações sobre o homem natural e seu espírito, assim como durante a própria 

Reforma do Séc. XVI.  Esse movimento pode ser dividido em dois estágios 

principais: 1) o estágio racionalista ou iluminista, cujos elementos são: 

racionalismo72, deísmo73, iluminismo74; e 2) o estágio romântico ou modernista, cujas 

figuras exponenciais foram: Immanuel Kant (1724-1804); Friedrich Daniel Ernest 

Schleiermacher (1768-1834); Albrecht Ritschl (1822-1889); Adolf von Harnack (1851-

1930). Também são considerados os idealistas, com sua metodologia hegeliana,  

Ferdinand Christian Baur (1792-1860) e David Friedrich Strauss (1808-1874).   

 

Paul Tillich, ainda que tivesse isso algo como aparentemente contraditório, 

mas verdadeiro, afirmou que “a teologia liberal, até hoje tem sido dependente da 

ortodoxia, contra a qual constantemente se rebela”. E prossegue o citado teólogo: 

 
 

(...) Quero dizer que não se pode entender pensadores como 
Schleiermacher ou Ritschl, o liberalismo americano ou a teologia 
do evangelho social, sem se conhecer a ortodoxia. Sem essa 
base, não saberemos contra o que essas teologias se dirigem ou 
de que dependem.75 

 

Parece uma boa conclusão a este estudo, meramente introdutório, dessa 

corrente do pensamento teológico, a palavra de Amaral: 
 

Esse Liberalismo, extremado, busca muito de sua inspiração no 
espírito e nos métodos da Renascença, acomoda-se em demasia 

                                                 
72 Movimento caracterizado pelo ataque ao calvinismo, centradamente entre os séculos XVI e XVII, 
mediante o uso da razão. Foi uma reação à confessionalidade e à disciplina. O racionalismo destaca os 
seguintes pontos: a liberdade, a dignidade e a investigação cientifica. Seus principais proponentes: 
Baruch Spinoza (1632-1677) e Gottfrield Leibniz (1646-1716).  
73 Movimento que teve início na Inglaterra do século XVII, cuja proposição firmou-se numa reação à 
idéia de que o conhecimento teológico somente poderia ser adquirido através do ensino da Igreja ou da 
revelação pessoal de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Assim propunha, sob a alegação de que 
há uma religião natural, um conhecimento religioso inato em todas as pessoas, acessível pelo uso da 
razão. O propósito do deísmo foi estabelecer uma religião ao mesmo tempo natural e científica.  
74 Mendonça, com precisão, sobre esse movimento, assim preleciona: “Sob o ponto de vista das 
normas da história, não se pode dizer que o protestantismo é um produto do Iluminismo, pois que a 
Reforma aparece antes dele. Contudo, podemos admitir uma estreita relação entre ambos porque o 
espírito mesmo do protestantismo repousa sobre dois pilares: o conhecimento e a ética. Conhecer a 
Deus lendo a Bíblia e viver segundo suas leis reveladas em Jesus Cristo. Saber e agir. Em ambos os 
casso, resta implícita a racionalidade, embora em planos diferentes.”  Apud Costa, op. cit.,  p. 108. 
75 Op. cit., pp. 272-273. 
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à cultura moderna, sofre muito do Humanismo, e seu otimismo 
prejudica a essência da mensagem do Evangelho, ao encarar o 
pecado e a salvação. Afinal, apresenta um Cristianismo que não 
possui toda a essência da mensagem bíblica e todas as 
esperanças do Cristo Redentor. Será portador do verniz e do 
perfume do Cristianismo, não, porém, de todas as suas realidades, 
gratas ou trágicas. Sua influência tem sido benéfica no que 
respeita a métodos culturais relacionados com os estudos 
religiosos, e sua orientação intelectual tem afinidades com o 
espírito da Reforma. Porém sua mensagem última afasta-se do 
Evangelho. 76 
 

 A escola de interpretação liberal também contribuiu com a religião e à 

Teologia porque deu à luz dois outros movimentos, os quais serão tratados a seguir: 

o movimento fundamentalista e a interpretação neo-ortodoxa.  Ambas nasceram 

como reação ao liberalismo teológico.  

 

O movimento Fundamentalista 
 

Nos dias presentes, o termo fundamentalismo voltou a ser corrente. Tal fato 

se deve, principalmente, às reações de natureza política, religiosa e, no mais, 

ideológica, a diversos quadros pré-existentes, sistemas e posições mantidos em 

mundo afora. Os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, 

EUA, tiveram seu epicentro no atentado terrorista contra os edifícios chamados Twin 

Towers (Torres Gêmeas), com morte de milhares de pessoas e grandes danos de 

ordem pessoal e patrimonial. A partir desse evento, o dito “fundamentalismo político” 

norte-americano vem ganhando espaço ainda maior na mídia e outros veículos de 

formação da opinião pública. Esse fenômeno sociológico não é de exclusividade 

desse país, mas manifesta-se em outros países de economia e sociedade 

desenvolvidos. Tal movimento “fundamentalista” serve a diferentes propósitos, 

eventualmente autojustificáveis.77  No âmbito da religião, ele, em reflexo, se 

                                                 
76 Apud Costa, op. cit., p, 109. 
77 Fundamentalismo é a construção da identidade coletiva segundo a identificação do 
comportamento individual e das instituições da sociedade com as normas oriundas da lei de 
Deus, interpretadas por uma autoridade definida que atua como intermediária entre Deus e a 
humanidade. O fundamentalismo religioso está surpreendentemente forte e influente como 
fonte de identidade neste início de novo milênio, em diferentes partes do globo. As causas 
mais imediatas do fundamentalismo cristão são duas: a ameaça da globalização, pois a 
construção da identidade parece ser uma tentativa de reafirmação do controle sobre a vida e 
sobre o país, uma reação direta ao processo desenfreado de globalização que se faz cada vez 
mais presente na economia e na mídia; e a crise do patriarcalismo, motivado principalmente 
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manifesta em alguns países de origem islâmica, bem como também em alguns 

grupos religiosos norte-americanos e de outros poucos países. 

 

Já o movimento fundamentalista teológico tem suas raízes em um movimento 

elaborado de início pelo professor da cátedra de Literatura e Exegese do Novo 

Testamento do Seminário Presbiteriano de Princeton; seu nome era John Gresham 

Machen (1881-1937).  Era membro da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da 

América (PCUSA), com ordenação ao ministério em 1913. No ano de 1920, 

envolveu-se na discussão na Assembléia Geral da PCUSA, quando foi apresentado 

um plano que previa a coalizão de dezenove pequenas denominações 

presbiterianas em uma única denominação nacional. Machen opôs-se por entender 

que o Plano Filadélfia pretendia uma união jurídica e uma pluralidade teológica 

indesejável. Seus escritos mais importantes o fizeram uma das figuras mais 

importantes nas controvérsias modernistas/fundamentalista norte-americanas.78  

Suas opiniões e publicações acabaram por lhe trazer  o rótulo de  “fundamentalista”,  

por ele rejeitado, visto que o termo soava como referente a uma nova religião e não 

ao cristianismo histórico original, no qual a Igreja sempre creu.79 

 

Referido movimento foi reação à onda de liberalismo teológico que se 

manifestara nas maiores e diferentes denominações históricas norte-americanas. 

Elas foram o palco das lutas eclesiásticas em suas mais diferentes instituições: 

seminários, nas ordenações ministeriais e até juntas missionárias. O movimento 

buscava definir e preservar a existência vital da teologia cristã numa época de 

múltiplas teologias. Fundamentalista era quem subscrevesse “Os Fundamentos” 

(coletânea teológica de cunho apologético)80, publicados em Chicago, entre 1910 e 

1915. Eles expressavam as doutrinas e experiências centrais do cristianismo 

                                                                                                                                                         
por movimentos feministas, das lésbicas e dos gays, causando uma rejeição à autoridade 
patriarcal. Com isso há uma reação óbvia por parte dos homens em defesa de seus privilégios, 
uma vez que seu papel cada vez menos significativo como único provedor da família abalou 
as bases materiais e ideológicas do patriarcalismo. O fundamentalismo norte-americano está 
profundamente marcado pelas características culturais do país, seu individualismo amparado 
na família, seu pragmatismo e seu relacionamento personalizado com Deus, como também 
com os seus desígnios, como forma de solucionar os problemas pessoais em uma vida cada vez mais 
imprevisível e incontrolável. Apud Costa, op. cit., p.109. 
78 Vide Cristianismo e Liberalismo. São Paulo: Puritanos, 2001. Foi publicada originalmente em 1923. 
79 Apud Costa, op. cit., p. 110.   
80 No ano de 2005, a editora Hagnos, de São Paulo, publicou Os Fundamentos em língua portuguesa. 



 42 

protestante, bem como mantinham os interesses comuns dos defensores do 

cristianismo tradicional. Tinha-se como meta a defesa contra os numerosos 

movimentos modernos, incluídas as seitas e críticas contrárias à ortodoxia teológica.   

 

Salientam-se alguns aspectos do movimento fundamentalista: 
 

a)  É um movimento teológico de retorno aos fundamentos bíblicos do 

Cristianismo histórico, com sua aderência inabalável aos alicerces da fé cristã, 

particularmente ao conceito da autoridade das Escrituras, considerada a viga-mestra 

da teologia protestante. Com essa base, era possível se dar uma grande ênfase às 

doutrinas reformadas ou calvinistas, de onde o fundamentalismo extrai grande parte 

de sua inspiração. Tende à interpretação literal da Bíblia, mantendo um conjunto de 

princípios interpretativos daquele texto como um todo, que tem como inspirado por 

Deus e inerrante. 
 

b) O fundamentalismo é o movimento que, dotado de uma forte ênfase na 

apologética81, entende ser tarefa da Igreja cristã defender “a fé que uma vez por 

todas foi entregue aos santos”.82  Procura identificar os potenciais desvios do que 

ameaçam o Cristianismo, tais como o liberalismo teológico, o humanismo, o 

evolucionismo e o neo-evangelicalismo, no que têm gradualmente abandonado a 

doutrina da infalibilidade das Escrituras Sagradas e adotado tanto o evolucionismo 

teísta quanto o ecumenismo. 
 

c) O fundamentalismo tem uma acentuada visão evangelística,  o que, 

comumente, leva os seus adeptos ao engajamento pregação de sua crença, na  

preparação de obreiros  e na divulgação de sua literatura religiosa. 

 

Os mais diferentes ramos teológicos fizeram parte do fundamentalismo inicial, 

tais como: arminianos e calvinistas, pré-milenistas e amilenistas, batistas e 

presbiterianos, teólogos do pacto e teólogos dispensacionalistas – os quais 

conviviam e estavam envolvidos num único propósito de enfrentamento de um 

inimigo comum: o liberalismo teológico. Isto era, por um lado, um sinal de robustez; 

contudo, poderia significar um sinal de fraqueza teológica. À medida que as batalhas 

eclesiásticas ocorriam dentro das denominações norte-americanas, surgiram as 

                                                 
81 Grosso modo, é a área da Teologia que se dedica à defesa ou sustentação de visão religiosa adotada. 
82 Esta expressão é extraída de passagem bíblica, constante na  Epístola de Judas, versículo 3. 
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divisões e cismas naquelas organizações. Por exemplo: em 1936, Machen e mais 

cerca de 100 ministros e 5000 membros uniram-se para formar a Igreja Presbiteriana 

da América, que mais tarde foi denominada de Igreja Presbiteriana Ortodoxa.83 
 

Com o passar do tempo, o fundamentalismo sofreu algumas distorções, ao 

passar por quatro fases: 1) durante a década de 192084; 2) fim da década de 1920 

até o início dos anos 4085; 3) início da década de 40 até a década de 7086; e 4) nos 

fins da década de 70 e parte da década de 80.  

Ainda que mantendo uma continuidade essencial de espírito, crença e 

método, o fundamentalismo tem sido criticado por quase todos os lados – não 

somente por aqueles que aderem ou simpatizam com o liberalismo teológico. 

Também o fazem aqueles que estiveram alinhados com o movimento no seu início, 

assim como os chamados neo-evangélicos.  
 

 Uma crítica tem sido feita aos fundamentalistas porque, no geral, têm adotado 

a postura   pela qual a  separação institucional do erro teológico seria o único meio 

de preservar a verdade cristã. Assim o fundamentalista acaba por se tornar 

                                                 
83 Ibidem, p. 156.  Nesse sentido, Silva Santos informa que a nova denominação não ficou isenta de 
tensões internas. Estas surgiram em função das aspirações políticas e das diferentes posições 
escatológicas de alguns membros do grupo, bem como de perspectivas divergentes quanto aos limites 
da liberdade cristã. As tensões cresceram e, durante a segunda assembléia geral da OPC, Carl McIntire 
(que viria a se tornar no ícone do fundamentalismo dentro do meio protestante, notadamente nos EUA) 
articulou a saída de Machen da Junta Independente de Missões e assumiu o posto. Eram amigos 
íntimos. Isso afetou a saúde física de Machen, numa enfermidade que tiraria sua vida.  
84 Olson afirma que “Antes de 1925, o fundamentalismo era uma força cultural e política a ser levada 
a sério. Tinha uma boa oportunidade de fazer recuar a maré da teologia liberal e de trazer pelo 
menos algumas das denominações clássicas de volta à ortodoxia protestante. (...) Antes de 1925, o 
fundamentalismo era sinônimo de reafirmação e defesa da ortodoxia protestante como interpretada 
pela teologia de Princeton e pelas pessoas por ela influenciadas”. Apud Costa, op. cit., p. 111.   
85 O fundamentalismo posterior não encontrou um teólogo notável que fosse seu porta-voz e passou a 
focalizar cada vez mais questões secundárias da ortodoxia protestante, como campanhas contra o 
alcoolismo, evolucionismo, o comunismo e o ecumenismo e a favor do dispensacionalismo (qualidade 
específica da escatologia pré-milenista) e do separatismo. Na segunda fase, surgiu um 
fundamentalismo extremista, que conseguiu dominar o movimento e se apropriar de seu rótulo.  Idem, 
ibidem, p. 112. 
86 Costa afirma que, no ano de 1948, a Comissão encarregou o Rev. Armando Pinto de Oliveira de 
providenciar a matrícula da IPCB no Departamento de Relações Estrangeiras em Nova York e de 
solicitar que o Rev. Carl MacIntire fosse o representante da Igreja no referido Congresso. Assim, em 
agosto de 1948, a IPCB tornava-se membro fundador do Concílio Internacional de Igreja Cristãs, cujo 
presidente eleito, na ocasião, foi Rev. Carl MacIntire, pastor da Igreja Presbiteriana da Bíblia. 
Atualmente, no Brasil, o movimento fundamentalista é apoiado pela Igreja Presbiteriana 
Fundamentalista, exclusivamente. Op. cit., p. 112.  Há, ainda, o segmento batista que o adota: Igreja 
Batista Regular.    
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pragmático na postura da não associação com instituições e pessoas que neguem 

os fundamentos básicos do cristianismo histórico. 

Outra crítica é que, como resultante do dispensacionalismo, o movimento 

viveria sob o clima de uma síndrome de conspiração mundial para o surgimento do 

Reino do Anticristo através do ocultismo, da tecnologia, da mídia, dos eventos 

mundiais, das superpotências etc. Acrescente-se ainda o desenvolvimento de uma 

mentalidade de censura e apego a itens secundários, como se eles fossem o cerne 

do Evangelho e critério para legitimação da ortodoxia. 
 

 

A interpretação Neo-Ortodoxa. 
 

Para uma melhor compreensão melhor do termo “neo-ortodoxia”, é preciso 

levar em conta os seguintes elementos, precursores do seu surgimento: 
 

1) O desencantamento que se seguiu à 1ª Guerra Mundial (1914-1917); 

2)   Uma forte rejeição do escolasticismo protestante; 

3) A negação do movimento liberal protestante que tinha ressaltado a 

acomodação do cristianismo à ciência e à cultura ocidentais, a imanência de Deus e 

a melhoria progressiva da humanidade. 

Sobre a origem desse movimento, Batista Mondin afirma que a primeira 

reação eficaz ao liberalismo teológico foi dada por Karl Barth (1886-1868), quando 

publicou, em 1919, o célebre Comentário à epístola aos Romanos.87  
 

Pode-se afirmar que a neo-ortodoxia não é um sistema único de pensamento, 

nem um movimento unificado e tampouco tem um conjunto articulado de 

fundamentos comum aos seus adeptos. A neo-ortodoxia procura escapar do dilema 

do relativismo, no qual o homem moderno não aceita qualquer autoridade absoluta 

além de si próprio. Assim, a razão não está subordinada à Bíblia. Ao mesmo tempo, 

o movimento se revela como uma tentativa de redescobrir, para o mundo moderno, o 

significado de certas doutrinas que haviam sido centrais para a antiga ortodoxia 

cristã. Por exemplo, a neo-ortodoxia afirma que todo conhecimento provém de Deus; 

Ele é o “totalmente Outro”.  
 

                                                 
87 Cf. Battista Mondin, Os grandes teólogos do século vinte, p. 13. 
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A neo-ortodoxia pode ser chamada de “teologia da crise” ou “teologia 

dialética”. Esse último termo retoma a noção de uma dialética entre o tempo e a 

eternidade, cuja ênfase reside no fato de existir entre Deus e a humanidade uma 

relação dialética ou de contradição, e não de continuidade.  
 

Adotando o raciocínio de Hegel quanto ao processo histórico, Schaeffer 

apresenta o esquema lógico para compreensão da neo-ortodoxia: o Cristianismo 

histórico forma a tese; o liberalismo teológico forma a antítese; e a síntese opera-se 

pela neo-ortodoxia.88  Tomando essa linha lógica, a neo-ortodoxia seria o movimento 

que recolocou o protestantismo nos trilhos da ortodoxia, ou seja, reconduziu esse 

ramo do Cristianismo ao pensamento de Lutero e Calvino.89  
 

Outros teólogos podem ser enquadrados nessa escola, tais como os mais 

ortodoxos: Carl Barth e Emil Brunner (1889-1966); os desenvolvidos: Paul Tillich 

(1886-1965) e Reinold Niebuhr (1892-1971) entre outros. 
 

Por isso, Amaral classificou o movimento da neo-ortodoxia como sendo a “via 

média” entre aqueles movimentos ou momentos. Acreditava esse pastor - que 

deixando a IPIB, foi compor a membresia da novel ICSP  -  que, à luz do Evangelho 

e das necessidades ao seu redor, o Cristianismo  deveria ser conduzido a um 

caminho melhor, intermediário. Notem-se as suas palavras: 
 

Não cremos que a vitalidade e a plasticidade do Cristianismo – 
as quais se encontram na medula do verdadeiro Protestantismo – 
permitam que ele venha a perder-se em áridos extremos, ou de 
um Fundamentalismo petrificado ou de um Modernismo fluidio. 
Cremos que ele poderá encontrar uma via média, na qual um 
amplo espírito progressista possa harmonizar-se com a 
preservação das realidades fundamentais do Evangelho, e possa 
oferecer aos homens, na formulação da fé, um instrumento vital e 
dinâmico e não uma urna funerária.  
 

(...) Como reação contra o predomínio de escolas que levavam 
demasiado longe formas e admissões da cultura humanística, tem-
se verificado uma nova tendência doutrinaria, de caráter 
progressista, a qual tem sua expressão sensível no movimento 
iniciado com as publicações teológicas de Karl Barth. 
 

(...) Embora não constitua escola homogênea, esse movimento 
significa reação contra males do Liberalismo, e contra diferentes 
formas do Humanismo que haviam prejudicado o pensamento 
religioso; e é reação também contra ortodoxias um tanto 
mumificadas, que se baseiam na Escolástica protestante do séc. 

                                                 
88 Cf.  Neo-Modernismo ou Cristianismo? O Barthianismo à luz da Palavra de Deus, pp.16-17. 
89 Mondin,  op. cit.,  p.13. 
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XVII e no literalismo bíblico. Leva a efeito uma franca discussão de 
tudo quanto não julgue aceitável, processando um reexame do 
passado. É reação que dá à Palavra de Deus – palavra viva, na 
alma crente, e não literalismo bíblico – um papel decisivo na 
formação do pensamento religioso, abrindo caminho para uma 
teologia que ponha em maior evidência “a Palavra”, que se 
manifesta “nas palavras” da revelação escrita, e cujo significado 
deve ser averiguado, reconsiderado, e traduzido em padrões 
contemporâneos de pensamento.90 
 
 

 
 

AS PENAS ETERNAS91 
 

Nessa seção, passa-se ao estudo das formulações, conceitos bíblicos e 

históricos sobre “as penas eternas”, que foi o tema central ou estopim do conflito 

ensejador do Cisma na IPIB, em 1938.  Conforme anunciado, também e 

especificamente  para a produção deste segmento da presente dissertação, valho-

me da pesquisa paralelamente desenvolvida por Costa. Uma parte desse conteúdo 

foi objeto de estudo em conjunto com aquele pesquisador. A maior delas, por justiça, 

foi de sua elaboração visando à origem da IPCB, que serve, no que concerne à sua 

fundamentação histórica, como lastro à pesquisa que se volta à origem da Igreja 

Cristã de São Paulo, ora explorada. O fragmento do trabalho vai com as alterações 

que pertinem ao tema aqui adotado, com os acréscimos e decréscimos que se 

afigurarem necessários ao seu autor. 
 

 A doutrina das “Penas Eternas” faz parte de um tópico maior da Enciclopédia 

Teológica92 designado como “Escatologia” (do grego ‘escathos’, último, derradeiro + 

                                                 
90 Amaral, op. cit.,  pp. 160, 162. 
91 Quando do embate teológico sob o tema em questão, alguns pastores “conservadores” publicaram 
vários opúsculos que tratavam da questão, tais como Alfredo Alípio do Vale, com o seu O Sacrifício 
de Jesus Cristo e as penas eternas, publicado em Ouro Fino, em 1938; idem Ernesto Luiz de Oliveira. 
As Penas Futuras: são eternas ou não? lançado em São Paulo, pela Imprensa Metodista, s/d.  
92 A expressão “enciclopédia teológica” procura apresentar ao estudante de Teologia o círculo inteiro 
das ciências especificas que objetivam descobrir, elucidar e defender o conteúdo da Revelação divina 
contida nas Escrituras. A enciclopédia teológica visa ao conhecimento ou estudo de todas as matérias 
do círculo teológico. Em linhas gerais, ela  pode ser dividida em quatro áreas básicas: exegética, 
histórica, sistemática e prática. Quanto à teologia sistemática (ciência que procura  apresentar de forma 
ordenada o que a Bíblia ensina sobre Deus, Sua obra  e Sua relação para com ela). Esta pode ser 
estudada por alguns métodos: 1) método trinitariano; 1) método analítico; 3) método pactual; 4) 
método cristológico; 5) método baseado na idéia do Reino; e 6) método sintético. Este último tem sido 
adotado pelas faculdades de teologia, em sua maioria. Este sistema pode ser sumariado em sete itens: I 
– Prolegômena: Introdução, Conceitos, Enciclopédia, Revelação e Inspiração das Escrituras; II - 
Teologia Propriamente Dita (a doutrina de Deus: A natureza e o ser de Deus, a doutrina da Trindade, 
os decretos de Deus, a criação em geral e a Providência); III - Antropologia (a doutrina do homem em 
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‘logos,’ estudo, tratado); ou seja, é o conjunto de crenças ou doutrinas sobre o 

destino do homem após a sua morte, e sobre o destino do universo no fim dos 

tempos como os conhecemos. 

 

O princípio subjacente à questão das “penas eternas” tem sua origem nos 

ensinos bíblicos do AT e do NT, portanto, dentro do legado judaico-cristão. O 

Cristianismo ensina a responsabilidade do homem perante Deus, o seu Criador, pela 

qual o pecado humano tem como conseqüência inevitável a ofensa a Deus, bem 

acarreta outros danos ao próprio pecador, à sociedade e ao ambiente em que se 

encontra. Inerente a isso, é o princípio da causa e efeito, que é visto também nas 

relações sociais – através da elaboração dos códigos penais93. A justiça retributiva 

se refere à aplicação das penalidades; e está fortemente embasada nas assertivas 

bíblicas, tais como Isaias 3.10-11; Eclesiastes 12.13, 14; Romanos 2.5-7; 1 Pedro 

1.17. Como afirmado, esse ensino tem alicerce textual (tanto  principiológico quanto 

axiológico) nos escritos vétero e neotestamentário. A retribuição e dá em função da 

ira ou da bondade do divino. Para alguns o divino manifestará ira (Romanos 1.32; 

2.8; 12.19; 2 Tessalonicenses 1.6-9); para outros o favor, a bênção ou misericórdia 

salvífica (Salmo 103.13; 51.1; Tiago 2.13). Dentro da linha de interpretação ortodoxa 

protestante é sustentada a opinião de que os seres humanos que não alcançam a 

salvação são condenados a uma eternidade de sofrimentos no inferno. 

 

É importante destacar que o fenômeno conceitual sobre “retribuição” é 

universal e não se limita a cultura judaico-cristã.94 

 

Cabe, por oportuno, o registro, antes que se exponha a opinião ortodoxa, de 

que, anteriormente aos anos de 1930-1940, o assunto já fora debatido nos círculos 

                                                                                                                                                         
relação a Deus: a origem e natureza constitucional do homem, a doutrina do pecado, a doutrina do 
pacto); IV - Cristologia (a pessoa e obra de Cristo); V - Soteriologia (a doutrina da salvação: sua 
obtenção e aplicação); VI - Eclesiologia (a doutrina da Igreja e dos meios de graça) e, VII - 
Escatologia (a doutrina das últimas coisas).  
93 No Direito Penal, em sua teoria geral, no estudo das penas, a retributividade das sanções não é a 
forma exclusiva da aplicação da lei ao agente delituoso. A pena retributiva pura e simples é vista na 
antiga Lex Talionis (Lei de Talião, que, grosso modo, é a da retribuição, do tal e qual).    
94 Um texto bíblico interessante que, embora registrado pelo gentio Lucas, expressa a opinião dos 
povos influenciados pela cultura greco-romana do I séc. Lucas, autor de um dos Evangelhos, assim se 
expressa: “Quando os habitantes da ilha (Malta) viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram 
uns aos outros: ‘Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a Justiça não lhe 
permite viver”. 
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teológicos. Os socinianos negaram inteiramente a justiça punitiva de Deus e 

sustentavam que Ele só pune o pecado pelo bem do pecador individual, e pelo bem 

da sociedade, unicamente até onde esta esteja interessada no refreamento ou no 

melhoramento do pecador. Tais teólogos sustentaram que Deus pune o pecado por 

causa de qualquer princípio imutável que haja em Si mesmo e que exija a punição, 

simplesmente pelo bem do universo, com base em certos grandes princípios 

imutáveis de política governamental.  Assim, a justiça é reduzida a uma forma de 

benevolência geral. O princípio afirmado acima pressupõe que a felicidade é o maior 

bem, que a essência da virtude consiste no desejo de promover a felicidade, e que, 

por conseguinte, o único fim da justiça pode ser a prevenção da miséria.95  

 

Um dos colaboradores que compilaram um importante documento da 

ortodoxia cristã, Willliam Procter, oferece uma resposta biblicamente adequada em 

face da especulação quanto a esse assunto. O artigo é uma resposta bem 

sistematizada e se propõe a responder àqueles que apresentam a doutrina como 

irracional e desonrosa a Deus, bem como consideram aqueles que a sustentam 

como pessoas de mente estreita e de coração duro. O citado estudioso da Teologia 

apresenta o assunto mediante a elaboração de quatro perguntas e respostas: 

 

1) O que ensinou Jesus Cristo sobre a certeza da retribuição futura? 

 

 

TEXTO 

 
ASSUNTO 

 
RETRIBUIÇÃO 

Mateus 5.22 Sermão do Monte e a 
primeira antítese – 
Homicídio  

“... ir para o fogo do 
inferno” 

Mateus 5.29, 30 Sermão do Monte e a 
segunda antítese – 
Adultério   

“... do que ser lançado 
no inferno”; “ir todo ele 
para o inferno” 

Mateus 8.12; 22.13; 

25.30, 41 

Cura do servo de um 
Centurião; parábola do 
Banquete; julgamento 
das nações  

“... serão lançados para 
fora, nas trevas, onde 
haverá choro e ranger 
de dentes”; “apartem-se 
de mim para o fogo 
eterno, preparado...” 

                                                 
95 Seguidores dos ensinos de Fausto Socino (1539-1604). Do seu legado teológico, destaca-se  o 
Catecismo Racoviano, que descreve uma teologia protestante predominantemente racionalista. Tillich 
é da opinião de que muitas das idéias ensinadas por Socino anteciparam a teologia do iluminismo e do 
liberalismo moderno. O Socinianismo representa o fim da história do dogma cristão. Op. cit., p. 283. 
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Mateus 10.28 Razões pelas quais se 
devem proclamar as 
boas novas sem temor 

“... temer àquele que 
pode destruir tanto a 
alma como o corpo no 
inferno” 

Mateus 13.41, 42, 49, 50 Explicação da parábola 
do Joio; parábola da 
Rede 

“... anjos os lançarão na 
fornalha de fogo 
ardente...”; “... separarão 
os perversos dos 
justos... lançarão na 
fornalha ardente”. 

Mateus 23.33 Jesus condena 
hipocrisia dos fariseus; 

“Como escapareis da 
condenação do 
inferno?”; 

 
Mateus 25.46 

 
A vinda do Filho do 
Homem em sua Glória 
para julgar a todas as 
nações  

 
“E estes irão para o 
castigo eterno, mas os 
justos para a vida 
eterna”. 
 

Marcos 3.29 Rejeitar os milagres de 
Cristo é igual a 
blasfêmia 

“... nunca terá perdão: é 
culpado de pecado 
eterno”. 

Marcos 9.43-48 Ensinos dominicais – 
proteja os pequeninos e 
não caia em tentação 

“... ir para o inferno, 
onde o fogo nunca se 
apaga...”; “..o seu verme 
não morre, e o fogo não 
se apaga...” 

João 8.21, 24 As razões da procura do 
Cristo – a incredulidade 

“.... e morrereis em 
vossos pecados”; “Se 
vós não crerdes que Eu 
Sou, de fato morrereis 
em vossos pecados”. 

 

2) O que Cristo ensinou quanto ao caráter da retribuição futura? 
 

Jesus recorre às metáforas judaicas comuns “dos fogos perpétuos” que 

queimavam no vale de Hinom para destruir o refugo, bem como aos vermes que se 

alimentavam dos cadáveres não sepultados que ali eram lançados. Tais metáforas 

representam, não a tortura material, mas a moral de uma consciência intensamente 

molestada. Conclui-se, portanto, que tais metáforas não representam ficções 

piedosas, tampouco meramente literárias, mas referências seguras e divinas a 

maldições eternas. 

 

3) O que Cristo ensinou sobre a continuidade da retribuição futura? 
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O termo grego “aionios” significa “longo tempo”. Ocorre 25 vezes no Novo 

Testamento. Em 15 dessas ocorrências, com uma referência à vida presente e futura 

do crente.  O termo “aionios” contém a idéia de “sem fim”. Ela fala que haverá uma 

separação permanente. O castigo e a vida são eternos. Nunca haverá mudança. 

Jesus, conhecedor profundo e perfeito, dos seus ouvintes reafirma a idéia conceitual 

de “eternidade”, considerada desde o AT, conforme mostra o texto do profeta  Daniel 

12.2:  “Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, 

e outros para a vergonha e horror eterno”. 

 

4) O que Cristo ensinou quanto às causas da retribuição futura? 
 

De forma sintética, a resposta é: incredulidade deliberada e rejeição obstinada 

são decorrentes do pecado, ou seja, são diferentes manifestações da mesma raiz: a 

natureza pecaminosa do homem. Logo, a retribuição futura será “lançados para fora, 

nas trevas” (Evangelho de Mateus, cap. 8, vs. 12); ou, conforme outra expressão 

utilizada: “morrereis em vossos pecados” (Evangelho de João, cap. 8, vs. 24).96   

  

Sobre as penas eternas, também é aqui a exposta a posição de um dos mais 

importantes símbolos de fé das igrejas reformadas, a Confissão de Fé de 

Westminster (CFW). Ela é fruto, conforme os moldes dos primeiros anos da Reforma 

do séc. XVI, da formulação do seu conteúdo de fé. Foi a última das grandes 

confissões doutrinárias, consideradas pelos teólogos protestantes históricos.  

 

Nos capítulos em que trata de “o estado do homem depois da morte e da 

ressurreição dos mortos”,  encontramos nesse Símbolo de Fé: 
 

O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia (juízo 
final), é manifestar a sua glória – a glória de sua misericórdia na 
eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na 
condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. 
Os justos irão, então, para a vida eterna, e receberão aquela 
plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do 
Senhor; mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem 
obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos 
eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente 
da presença do Senhor e da glória de seu poder.97  

 

                                                 
96Apud Costa, op. cit., p. 118. 
97 Cf. Confissão de Fé de Westminster,   cap. XXXIII.II,  p. 160.  
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 Segundo o princípio bíblico da “retribuição”, no “último dia” será estabelecido 

inalteravelmente o destino final dos justos e dos ímpios ou perversos; e designar-se-

á a morada final de cada classe. A uns, Deus reservará a bem-aventurança, em que 

viverão perfeitamente livres de todo e qualquer gênero de mal e serão envolvidos em 

toda forma de felicidade, numa inconcebível e incomensurável exaltação em toda 

bondade. Isto é chamado de “vida eterna”,  “salvação eterna”, “reino eterno” ou 

ainda de “herança eterna” (Mt 19.16, 29; 25.46; Rm 2.7; 2 Co 4.17; Hb 5.9; 9.15; 2 

Pe 1.11; 1 Pe 1.4). A outros, Deus reservará o contínuo sofrimento consciente e 

tormentoso; é o aviltamento por toda a eternidade, que é absolutamente infindável.  

  

Um dos expoentes da ortodoxia reformada e da Escola de Princeton, Hodge, 

afirma que 
 

(...) toda a igreja cristã, grega, romana, luterana e reformada tem 
concordado em sustentar esta verdade de que os sofrimentos 
penais dos perdidos são de duração eterna. 98 
 

 Borges Teixeira, anos após os debates da “Questão Doutrinária”, diz que as 

palavras de Cristo (Mt 16:15, 16; 25.41) são contrárias à teoria do aniquilamento, 

pois elas revelam que aqueles que não crêem serão condenados. E mais: 

 

As importantes passagens bíblicas, acima citadas, que 
profetizam uma universal submissão a Cristo (...) expressam a 
verdade fundamental de que o Plano de Deus de ser glorificado 
pela sua Criação não pode ser frustrado. 

 

(...) A Escritura não revela como se harmonizarão os seus 
textos que ensinam: uns a eternidade do inferno e outros o reino 
universal de Cristo. São duas verdades reveladas cuja 
compreensão escapa à nossa inteligência, mas ambas são cridas 
e aceitas pela Igreja, crente de que a Palavra de Deus não 
pode haver contradições.  

 

O dualismo ofensivo à gloria de Deus desaparecerá de 
algum modo sob o governo universal de Cristo.99 
 
 
 

AS DECISÕES OFICIAIS QUANTO À “QUESTÃO DOUTRINÁRIA” 

                                                 
98  Cf. Confissão de Fé de Westminster comentada, p. 528.  A posição é reiterada pelo mesmo autor: in 
Esboços de Teologia, pp. 810-816. Esta obra foi publicada em inglês em 1860, com tradução ao 
português em 1895, em Lisboa, por F. J. C. S. Nas páginas citadas, Hodge (teólogo da linha 
reformada) estuda as expressões bíblicas que tratam da condição futura dos perdidos, da natureza da 
punição futura, da eternidade dessa punição, bem como das teorias têm opinião diversa da fé cristã.   
99 Apud Costa, op. cit., p. 120. 
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Entre os anos de 1938 e 1943, ocorreram os fatos que culminaram na 

transformação da IPIB. Deles, surgiram novas denominações evangélicas,100 que já 

subsistiam dentro de um organismo maior com suas tendências inerentes e próprias. 

Depois da ruptura ou cisma, elas manifestaram essas características na forma de 

conduzir seus projetos eclesiásticos de auto-implantação e expansão posteriores. 
 

 

Nesta parte do trabalho, procura-se manter um registro dos fatos relacionados 

à “Questão Doutrinária”, dentro de uma ordem histórica e não necessariamente 

lógica. Sendo assim, isto me obrigará a fazer menção de algum outro fato ou evento 

anterior; e isto, por sua vez, tem uma ligação ou colaborará na (re)construção da 

problemática do assunto aqui discutido. 

A manifestação pública da crise doutrinária dentro dos “arraiais” da IPIB, entre 

os anos de 1938-1943, já vinha ocorrendo fazia algum tempo. Assim, a crise nada 

mais é do que a eclosão ou erupção de posicionamentos dos elementos (ideais e 

posicionamentos pessoais e doutrinários) existentes dentro de um corpo eclesiástico 

de diferentes tendências. 
 

É preciso que seja considerado o fato de que uma organização eclesiástica 

terá sua identidade afirmada e reafirmada a partir da formação acadêmica e 

teológica que tiverem seus futuros líderes. Num primeiro momento, conforme 1903, 

o nacionalismo evangélico era uma das metas da organização da IPIB. Para que isto 

fosse concretizado, a IPIB teria de gastar recursos materiais, financeiros, intelectuais 

e espirituais para que os seus quadros de líderes tivessem uma formação à altura do 

seu propósito. Caberia à Faculdade de Teologia executar essa tarefa. Era uma 

tarefa espinhosa, árdua e de grande envergadura, pois a manutenção do ideal de 

1903 dependeria da formação teológica de seus lideres. 
 

                                                 
100 A Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, caracterizada por sua ortodoxia  e  fundamentalismo 
na sua visão teológica e tendência ao isolacionismo em sua prática social; e a Igreja Cristã de São 
Paulo, caracterizada pela intelectualidade de seus membros e tendente à atuação da Igreja na 
sociedade, no seu modus operandi, com assunção do liberalismo em alguns pontos de sua teologia. 
Não se encontrou documentação que demonstre ter a ICSP oficialmente se declarado liberal. 
Entretanto,  o faz por vias transversas, mediante as posturas doutrinárias e, muito fortemente, 
eclesiásticas que assume.   
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O principal formador de opiniões teológicas dentro da IPIB, foi o Rev. Alfredo 

Borges Teixeira.101 Entre os anos de 1903 a 1906, colaborou no recém-criado 

Instituto de Teologia, pelo Rev. Eduardo Carlos Pereira, como professor de Teologia. 

Após longo período no exercício do  pastorado em diferentes igrejas, retoma, em 

1921, suas atividades professorais na Faculdade de Teologia em São Paulo; entre 

1930 e 1932 foi representante de sua denominação no Seminário Unido no Rio de 

Janeiro. Retornou a São Paulo, aqui ocupando o posto de professor de Teologia por 

vinte anos; em 1941, foi jubilado.102 No decorrer do período entre 1950 e 1958, foi 

novamente convidado para lecionar na Faculdade de Teologia, recebendo o titulo de 

professor-emérito daquela casa de ensino.  
 

Embora tenha ocupado outras funções dentro da IPIB, há evidências seguras 

de que Rev. Teixeira tenha sido, desde o início, o grande mentor teológico da IPIB. 

Sua obra principal foi Dogmática Evangélica, publicada em 1958. Ele mesmo 

expressou seu propósito no escrever essa obra: “expor com fidelidade e interpretar 

com liberdade a teologia clássica evangélica”. Nela, Teixeira associa a expressão 

“fidelidade” aos ensinos apresentados nos “Símbolos de Fé”; ali também ressalta a 

liberdade, ao propor a avaliação do patrimônio teológico histórico a partir do exame 

pessoal, lembrando ser isto uma das conquistas da Reforma do Séc. XVI.103  

 

Os Antecedentes. 
 

Certamente que aqueles que estivessem à frente da instituição que formaria 

os futuros ministros da IPIB, ficariam em evidência e estariam expostos às 

observações externas. Essas observações partiriam daqueles que ocupavam postos 

de liderança dentro da própria igreja. 

 

Uma crítica administrativa se fez, sendo manifestada oficialmente numa das 

sessões do concílio superior da IPIB.104 Na sétima reunião ordinária, na décima 

segunda sessão, em 27 de janeiro de 1925, registrou-se: “O Rev. Alfredo Teixeira 

cientificou o Sínodo de que chegou ao seu conhecimento haver críticas sobre a sua 
                                                 
101 Vide pequena biografia de Alfredo B. Teixeira em seção posterior desta dissertação. 
102 A  jubilação  é  o procedimento administrativo  pelo qual o ministro do evangelho ou pastor se é 
aposentado das suas funções principais, não mais podendo exercer o pleno pastorado de uma igreja, 
por ela respondendo. Na IPB, a jubilação compulsória se dá completados setenta anos de vida.     
103 Op. cit., p. 7. 
104 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 2. 
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direção interna na Faculdade e, desejando que fossem apuradas, pediu que para 

isso fosse nomeada uma comissão, que ficou constituída dos revs. Odilon Moraes, 

Francisco Lotufo e presbitério Joaquim A. Corrêa”.105     

 

 E, embora essa citação não mencionasse objetivamente no que consistiam 

“as críticas sobre a sua direção interna na Faculdade” produziu-se, mesmo assim, 

certo desconforto, sentido mais fortemente pelo Rev. Alfredo B. Teixeira. Sobre isso, 

Costa ressalta que, na sua forma de entender o caso, tais críticas deram lugar a uma 

grande publicidade a problema que atingira, por dentro, a instituição eclesiástica, 

impondo fosse logo e eficientemente resolvida tal situação.106 

 

 Na sessão do dia seguinte a Comissão concluiu o seu trabalho e apresentou 

seu parecer sobre a questão:  
 

A comissão encarregada de sindicar as críticas desfavoráveis 
que, embora em caráter particular, surgiram entre os membros 
deste concílio, quanto à direção interna dada ao Rev. Alfredo 
Borges Teixeira à Faculdade de Teologia, vem relatar que, de 
antemão informada a respeito e tendo posteriormente ouvido o 
mencionado irmão, é de parecer que essas críticas em nada 
afetam o caráter do referido diretor, a quem este Sínodo deve 
continuar a dar o seu apoio.107  

 
 

 Uma crítica à formação teológica 
 

 Em um artigo intitulado “Origens de uma consulta”, o Rev. Alfredo Alípio do 

Vale elaborou crítica mais dura à formação teológica dos alunos da Faculdade de 

Teologia, apontando que dificuldades ali eram algo muito antigo. O texto é relevante, 

por se tratar de um dado histórico que não é mencionado nas atas ou nos veículos 

informativos da denominação. No  texto, registra-se uma polêmica em um dos 

concílios da Igreja anterior à eclosão do conflito de 1938 a 1943, objeto da presente 

dissertação. O escrito de Vale acaba por ter certa importância, na medida em que se 

tornou um meio de revelação de um certo ciclo repetitivo de problemas na formação 

                                                 
105 Ibidem, p. 38, anverso. 
106 Op. cit.,  p.124.  
107 Ibidem, 13ª sessão do dia 28 de janeiro de 1925, p. 43, anverso.  
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teológica da IPIB, que até ali não haviam sido solucionados. O fato verificado em 

1936 não era, portanto, uma novidade, mas a reiteração de uma mesma limitação.108   
   

 

Sobre o tema, Alípio do Vale escreveu um denso texto: 
 

Vamos expor, perante os irmãos e leitores, as origens de nossa 
consulta levada ao Supremo Concílio de nossa Igreja – O Sínodo 
e depois secundada pelo Presbitério do Oeste. Em 1932109, 
reuniu-se em Betel (Campinas), o Presbitério do Oeste e fomos 
nomeados para examinar o candidato à licenciatura João Euclides 
Pereira, sobre sua experiência religiosa, princípios teológicos e 
aspiração ao ministério. 

Quando interrogamos o candidato sobre a doutrina das PENAS 
ETERNAS, ele titubeou e disse perante a comissão e diante do 
Concílio que “doutrinas escatológicas não eram muito claras e por 
isso não tinha opiniões formadas sobre as mesmas”. 

Diante das afirmativas do então candidato à licenciatura, 
insistimos sobre o ponto em exame, mas ele fechou-se 
completamente sobre o assunto e nada mais respondeu. 

O então licenciando deixou a impressão de que algo era 
ensinado em nossa Faculdade de Teologia, pois o referido moço 
tinha sido plasmado religiosamente com a argamassa das 
doutrinas “modernistas”. 

De há muito sabíamos existir dentro da nossa amada Igreja 
alguns ministros preconizadores das “teorias liberais”, oriundas de 
princípios racionalistas que em todos os tempos são demolidores 
da fé e contrários aos ensinos invulneráveis das Sagradas 
Escrituras. 

Estudantes do Instituto J. M. C. vinham comentando que 
corriam boatos de que a nossa Faculdade de Teologia vinha 
preparando ministros heréticos. 

Consideramos comprometedores os referidos boatos para os 
destinos de nossa amada Igreja no Brasil.110   
 

Assim, percebe-se que o que viria a ocorrer em 1936, quando da licenciatura 

do jovem Rui Gutierrez111, não era algo novo para muitos daqueles ministros. Um 

fato a estranhar é quanto aos motivos de, já naquele momento, 1932, o Rev. Alfredo 
                                                 
108 Cf. O Presbiteriano Independente, ano I, nº. 9, São Paulo, pp. 5 e 6. O referido jornal era o órgão 
oficial da chamada “Coligação Conservadora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”, com 
publicação quinzenal. O corpo redatorial era formado por: diretor, Rev. Bento Ferraz; vice-diretor, Pb. 
Flamínio Fávero; redator e gerente, Rev. Francisco Augusto Pereira Jr. O primeiro número foi 
publicado em 15 de março de 1938. O último número foi publicado em 15 de agosto do mesmo ano, 
tendo havido, ao longo de sua existência, a edição de onze números.  
109 Cf. O Estandarte, nº. 22, de 11 de agosto de 1938. É João Euclides Cunha quem retifica a data 
informada por Alípio do Vale, fixando em 1936 o ano da licenciatura de Cunha. Ainda nesse artigo, 
publicado na data agorinha citada, o autor rebate outras afirmativas de Alípio do Vale. 
110 Apud Costa, op. cit., p. 125.  O artigo saiu em O Presbiteriano Independente, no seu nº 9, do ano I. 
111 O Caso Rui Gutierres: a celeuma sobre a eternidade das penas divinas que se tornou no estopim 
para que – após longo embate – eclodisse o Cisma de 1942 na IPIB,  como este trabalho pormenoriza 
adiante.   
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Alípio do Vale não tomar reagir tomando providências ante os diferentes níveis 

conciliares da IPIB, com o fim de que fosse o caso cuidado e resolvido. Será que o 

problema se resolveria com o passar dos anos? Ou aquela tendência “racionalista”, 

por si só, sucumbiria com o andar dos dias? A opção do concílio foi “deixar como 

está para ver como é que fica”, no dizer de certo adágio popular. Mas não funcionou. 
 

Certamente que, devido às acusações, o Rev. Alfredo Borges Teixeira foi 

provocado a tornar públicas suas opiniões quanto à matéria em questão; e, para 

tanto, explicita sua opinião num artigo intitulado: Declaração Necessária.112 

 

Reafirmando os  Compromissos 
 

O sistema de governo presbiteriano113 é caracterizado pela associação ou 

federação daqueles que se dispõem a ser governados e a governar. Logo, os 

membros dos concílios têm sua esfera de autonomia para governo, bem como 

compartilham tal prerrogativa com outros, sempre de acordo com a legislação de 

suporte pré-existente. As obrigações/deveres e os direitos são estabelecidos a partir 

do consenso firmado pelos concílios em cada um dos níveis e competências em que 

atuam. Tudo que é debatido ou acordado vai à do plenário. Da decisão obtida, sob a 

forma de resolução, emana norma a ser acatada pelos partícipes  - presentes e 

mesmo dos ausentes -  por ser decisão da maioria. Em caso de discordância, pode o 

participante manifestar seu voto de protesto ou de dissentimento, sendo-lhe 

assegurado ainda o direito a recurso, para reexame da matéria. Privilegiam-se, 

portanto, o princípio da representação e da democracia, bem como da soberania das 

decisões colegiadas.  O formato ora mencionado tem sido o vigente na IPB. As 

demais denominações presbiterianas (IPIB, IPCB e mesmo a Igreja Presbiteriana 

Renovada, esta de índole estranhamente pentecostal) adotam essa forma de 

                                                 
112 Cf. Anexo III.  
113 Cf. Roberts, “Em seus aspectos essenciais, o governo da igreja não é matéria de expediente ou 
competência humana.   A igreja foi estabelecida por Deus na terra  com a finalidade de preservar, 
manter, e difundir a Sua verdade. A igreja deve serão mesmo tempo a coluna e o alicerce da verdade. 
Tendo tido origem divina, a natureza e os aspectos gerais da igreja estão claramente indicados na 
Palavra de Deus. (...) Do princípio basilar do presbiterianismo -- a soberania de Deus, procedem 
logicamente  as verdades seguintes: (...) em relação a Cristo, obediência; no ministério, igualdade; 
com respeito aos direitos populares, o devido reconhecimento; quanto à legislação e à disciplina,  
submissão  à lei  divina; no governo dos negócios e da atividades da Igreja reina a sabedoria 
combinada com a eficiência; na comunidade cristã, a prática da fraternidade; com respeito ao 
Estado, liberdade de culto.” Cf. O Sistema Presbiteriano, pp.34-40.         
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governo, que tem sua fonte maior no teólogo João Calvino. Este, que chegou ao 

governo de Genebra, na Suíça, ali fundando a Academia (hoje internacionalmente 

renomada Universidade de Genebra), implantando um regime de governo modelar. 

Esse formato seria adotado por significativa maioria dos países de regime 

participativo, representativo e democrático. 
 

Assim sendo, é o concílio, quando reunido, que - munido da legislação que 

lhe atribui competência -  estabelece as esferas de ações de seus membros. 

Necessário se faz, neste ponto do trabalho, assinalar que, para alguém receba a 

autorização formal, pelo rito da ordenação, de Ministro do Evangelho, esse tal deve 

previamente assumir um compromisso, em que livremente declara sua aceitação do 

conjunto doutrinário da igreja. E o faz diante do concílio, externando sua prévia 

aceitação doutrinária,  e também firmando o compromisso de sustentar esse 

conteúdo como oficial pastor da instituição.114 Depois disto será reconhecido como 

ministro do Evangelho, a serviço de um determinado Presbitério, atuando em igreja 

ou igrejas da sua jurisdição. 

 

Escritos que precipitavam uma crise  
 

Constam do periódico O Estandarte dois artigos, escritos entre 1931 e 1932,  

que mantêm conexão com o quadro de fundo ora considerado: a questão das penas 

eternas com as repercussões intestinas à IPIB, que gerariam o cisma. Eles se 

reportavam à chamada teologia da crise. Entre os proponentes da respectiva 

teologia estiveram Karl Barth e Emil Brunner. O artigo é do Rev. Lívio Borges 

Teixeira cujo teor versava sobre o livro “Teologia da Crise” de Brunner (Professor da 

Universidade de Zurich).115  Teixeira entendia que tais teólogos “reafirmaram com 

novos argumentos os velhos pontos de vista dos Reformadores”. O alvo do artigo 

                                                 
114 Diz Roberts, falando genericamente do presbiterianismo, portanto a todos os seus ramos:  “Aliás, os 
termos e as condições de aceitação do ofício foram, como é justo, formulados pela própria igreja. Ao 
adotar os padrões de Westminster, a igreja estabeleceu que os presbitérios não devem receber 
candidato ou ministro à comunhão presbiteriana a não ser que declare estar de acordo com todos os 
artigos necessários e essenciais da Confissão de Fé e dos Catecismos. Os ministros ou candidatos ao 
ministério que tiverem alguma dúvida ou dificuldade com respeito a qualquer dos artigos, essencial 
ou não, devem manifestar seus sentimentos ao presbitério por ocasião do compromisso; os 
presbitérios são juízes das dificuldades apresentadas pelos candidatos. (...) Fica também estabelecido 
que os presbitérios têm poder de interpretação em matéria de costume e doutrina, sujeitos a apelo aos 
tribunais superiores da igreja: sínodos e Assembléia Geral.”  Op. cit., pp.43-44.      
115 Ibidem, nº 11, de 12 de março de 1931, p. 10. 
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era chamar atenção dos colegas para o movimento que se impunha na Europa. O 

articulista afirmava que, imbuída das idéias da nova escola, porventura ficaria a IPIB 

livre da contaminação de um modernismo fácil que chega insidiosamente através de 

certas leituras. Ao mesmo tempo, seria evitado o fundamentalismo quase truculento 

que, de olho no céu e mão sobre a Bíblia, diz: “Graças te dou, ó Deus, porque não 

sou como os demais homens”. Critica também o racionalismo dentro do movimento 

modernista. Assim, denuncia que tanto o Modernismo quanto o fundamentalismo 

teriam nascido do medo do verdadeiro espírito crítico. Mas este medo é de todo o 

homem, é essencial ao ‘homem velho’! O primeiro se recusa a reconhecer o pecado; 

o segundo se forra de uma protetiva ortodoxia. Mas a crise da teologia poderia ser o 

início da recuperação, via Teixeira. 
 

Outro artigo foi publicado quando o Sínodo aprovara uma declaração de 

princípios de cunho ortodoxo. Era um material traduzido pelo Rev. Lívio Borges 

Teixeira, que tinha o seguinte título: ”Jesus virá?”, cujo autor era Emil Brunner.116   
  

Enquanto o jornal veiculava linhas teológicas mais recentes e modernas, o 

Sínodo, em sua reunião ordinária de janeiro de 1932, mostrava-se contraditório. 

Assim, manifestavam-se duas linhas distintas quanto ao pensamento teológico da 

IPIB, em correntes majoritárias. Alguns importantes cargos eram ocupados por uma 

liderança mais inclinada à teologia mais recentemente apresentada e moderna 

(Revs. Othoniel Motta, Epaminondas Melo do Amaral, Lívio Teixeira); enquanto outro 

grupo tinha uma característica voltada para a ortodoxia ou afinada com a visão 

fundamentalista. Esta tinha um peso muito grande dentro da IPIB, visto que aprovou 

um documento que recebeu o título de “Declaração de Princípios”.  
 

O referido documento fora apresentado na quarta sessão, do dia 18 de janeiro 

de 1932, sendo o seu propositor o Rev. Bento Ferraz. A Mesa diretora do Sínodo 

encaminhou-o à Comissão de Papéis e Consultas, a que foi nomeado relator o Rev. 

Alfredo Borges Teixeira. 

 

Na sessão seguinte, a Comissão de papéis e consultas apresentou o parecer 

que ora se transcreve:   
 

                                                 
116 Ibidem, nº. 2, de 18 de março de 1932, pp. 1, 2. Emil Brunner não foi o que se pudesse considerar 
um teólogo conservador.  
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Sendo esta proposta de reafirmação de princípios, olhada 
como um todo, matéria mansa e pacífica, em nosso meio, 
incorporada, em nossos símbolos de fé, e ardorosamente crida por 
este Sínodo, a Comissão acha desnecessário fazer essa 
declaração. Se o Concílio, porém, julgar isso conveniente, a 
Comissão propõe as seguintes modificações (...) aa) Alfredo 
Borges Teixeira, Seth Ferraz e Joaquim Alves Corrêa.117  

 

 

Após a leitura desse parecer, vários oradores expressaram suas opiniões, 

aprovando-se a declaração de princípios proposta pelo Rev. Bento Ferraz, mesmo 

que alguns dos presentes tenham manifestado abertamente as diferenças de suas 

opiniões teológicas. Alguns detalhes dessa aprovação se destacaram:  
 
 

a) O texto foi aprovado pela maioria e, do que se depreende do contexto, por  

esmagadora maioria; b) Consignaram-se em ata os que votaram com o parecer 

integral da comissão e foram apenas dois participantes: Rev. Epaminondas Melo do 

Amaral e o Presbítero Albertino Pinheiro; c) Ao que parece, a Comissão entendia 

que o assunto apresentava nos moldes adotados pelo Concílio e de acordo com os 

Símbolos doutrinários que adotava; outrossim, os termos utilizados pelo redator não 

causavam malefícios aos grupos ali presentes. Logo, mostrava-se superado o 

assunto, o que tornava a declaração proposta desnecessária; d) A  linguagem 

utilizada pelo proponente não era ofensiva, tanto no que tange ao sentimento dos 

envolvidos. Também não causava a repulsa dos mais intelectualizados, estes 

ocupantes das funções mais importantes na formação da futura liderança da IPIB; e) 

Se o propósito do proponente da declaração de princípios era criar uma situação 

que deflagrasse ou trouxesse à baila um posicionamento  das partes envolvidas, 

discordantes, tal desiderato resultou frustrado.   

 

Aqueles que participaram daquela reunião sinodal não se sentiram 

incomodados pela aprovação daquela declaração de princípios. Assim, entenderam-

se no direito e pleno gozo dos seus ofícios. 

 

Os Concílios e as deliberações oficiais  
 

 

O Presbitério de Oeste – 1938. 
 

                                                 
117 Livro de atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vol. 2, p. 175, anverso. 
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O Presbitério do Oeste reuniu-se na cidade de Campinas, no período de 12 a 

27 de janeiro de 1938. A partir da 5ª sessão, as reuniões foram realizadas nas 

dependências da 1ª IPI de São Paulo, concomitantemente à reunião sinodal.  
 

Estiveram na reunião do Presbitério do Oeste os ministros Revs. Eduardo 

Pereira de Magalhães, José Cruz, Nicola Aversari, Orlando Barbosa Ferraz, Daniel 

Damasceno de  Morais, Alfredo Alípio do Vale, e as igrejas: Campinas, Cosmópolis, 

Mogi-Mirim, Nova Palestina, Nova Resende, Pádua Dias, Santa Rosa. Tomaram 

assento na reunião os ministros: Revs: A. B. Teixeira,  A. Rangel Teixeira e Rev. Dr. 

Lívio Teixeira; e as Igrejas: Espírito Santo do Pinhal, Jacutinga e Bebedouro.118  
 

Infelizmente, para a elaboração da presente pesquisa, não nos foi possível 

encontrar as atas do Presbitério do Oeste, nos arquivos da IPIB e nem no acervo da 

Biblioteca da sua Faculdade de Teologia em São Paulo. Tampouco, foram 

localizadas no CEDOC da 1ª IPI de São Paulo.119  
 

Por sua vez, isso, traria dificuldades à averiguação das fontes primárias 

quanto à documentação oficial dos concílios envolvidos, especialmente quanto ao 

Presbitério do Oeste. Mas é preciso salientar que o “silêncio documental“ foi 

quebrado. A importante fonte de informações, que pode ser consultada, dos fatos 

históricos envolvidos, tem sido o jornal O Estandarte. Ainda que esse periódico não 

trace todos os detalhes que configuraram uma determinada situação, com os 

diálogos e manifestações entre os presentes, acentua-se o valor do referido jornal. 

Por seu exame, mostra-se possível, se não reconstruir as situações dos dias que lhe 

são relatos, ao menos uma segura base para entender os contextos descritos e suas 

implicações. A leitura desse jornal, especialmente no que tange ao período da 

“Questão Doutrinária”, tornou-se imprescindível para a compreensão dos fatos que 

                                                 
118 O Estandarte, nº. 8, de 21 de março de 1938, p. 4.  
119 O Centro de Documentação e História - Rev. Vicente Themudo Lessa - CEDOC foi inaugurado 
oficialmente em julho de 1980. Tem por nome “Rev. Vicente Themudo Lessa” visto ter sido aquele 
pastor um dos pioneiros no estudo da história do protestantismo no Brasil. Seu filho, presbítero 
Benjamim Themudo Lessa, foi organizador e doador de grande parte do acervo histórico ali existente. 
O objetivo principal do CEDOC é reunir e organizar documentos referentes à Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil e, em especial, concentrar a documentação da Primeira Igreja Independente de 
São Paulo, desde a sua organização (1865) até a atualidade. O acervo desse centro de documentação é 
uma referência para a história do presbiterianismo no Brasil, reunindo, em volumes encadernados, 
todos os exemplares de a Imprensa Evangélica, primeiro jornal evangélico do país; a coleção de O 
Estandarte, lançado em 1893, folhetos evangélicos, livros de destacados escritores evangélicos, além 
de documentos epistolares.    
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não estão registrados nas atas oficiais. É que eles se vão revelando pelas páginas 

dos diversos artigos publicados, oriundos das penas de agentes de um e de outro 

lados da querela religiosa ora abordada. E, justamente ali, verificam-se melhor as 

tendências doutrinárias e pessoais dos grupos internos da IPIB daquele tempo. 

 

Antes de prosseguirmos na apresentação dos acontecimentos que 

envolveram a “Questão Doutrinária”, é preciso ressaltar alguns fatos. 
 

No ano de 1935, o Presbitério Leste se reuniu em dependências da Primeira 

Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, sob a presidência do Pb. Dr. 

Flamínio Fávero. Naquele ano, o jovem Rui Gutierres120 apresentava-se ao 

Presbitério Leste, a fim de ingressar no sagrado ministério. O Presbitério resolveu 

que os candidatos ao ministério que se casasse no decorrer dos seus estudos 

perderiam a ajuda de custo que lhe era assegurada na admissão como 

aspirantes.121  Em O Estandarte da época informa-se que o seminarista Gutierres 

era destaque entre os colegas de turma, visto que, na média, revelava grande 

distinção em sua formação acadêmica.122. Recém-formado pela Faculdade de 

Teologia, foi transferido para o Presbitério do Oeste, em 1938. 
 

Anote-se que, dentro da esfera das relações eclesiásticas, o “ministro do 

evangelho” é visto como um oficial consagrado pela igreja para dedicar-se 

essencialmente ao exercício de funções eclesiásticas, notadamente as pastorais.  

Por isso, estão entre as suas funções ordinárias: a pregação da Palavra de Deus, o 

seu ensino, a celebração de ofícios religiosos (sacramentos, impetração de Bênção 

Apostólica e afins) e o exercício do governo da igreja, que compartilha com os 

presbíteros regentes. Ele só está habilitado para exercer essas funções de forma 

plena e regular após ser consagrado pelo Presbitério a que está jurisdicionado. Esse 

ato se dá por meio de uma cerimônia pública de consagração, a ordenação, 

composta pela imposição das mãos de outros ordenados presentes na reunião do 

citado concílio. Essa consagração pode ser vista como o rito de passagem que 

autentica e confere ao candidato as prerrogativas de “ministro do evangelho” de uma 

igreja protestante histórica. Assim sendo, o rito de passagem desempenha um 

                                                 
120 Vd nota nº 108. 
121 O Estandarte, nº. 5, de 11 de fevereiro de 1935, p. 3. 
122 Ibidem, nº. 2, 1938, p. 2. 
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importante papel na vida do homem religioso e no grupo ao qual ele pertence.  

Eliade diz que o rito por si só envolve uma mudança radical de regime ontológico e 

de estatuto social.123  Desse passo em diante, o rito investe de autoridade a pessoa, 

tornando-a apta e responsável para desempenhar as funções inerentes ao ofício. 
 

No entanto, na ordenação, o candidato é submetido a um exame de ordem 

doutrinária. No caso em apreço, durante a reunião presbiterial, foi nomeada uma 

comissão, composta por ministros e presbíteros, incumbida de realizar tal exame. De 

acordo com a legislação vigente na IPIB, à época, as provas para a ordenação 

consistiam em:  a) exame sobre a experiência religiosa do ordenando, suas opiniões 

teológicas, governo e disciplina eclesiástica; b) sermão pregado perante o concilio; 

c) outras exigências que o Presbitério julgar convenientes.”124  

 

O jovem Rui Gutierres, licenciado em Teologia – então candidato à ordenação 

ao Sagrado Ministério na IPIB  - estava sendo argüido pela Comissão, de que era 

parte o Rev. Alípio do Vale, e questionaram-no sobre as suas convicções pessoais e 

teológicas quanto às “Penas Eternas”. O candidato afirmou que não tinha opinião 

formada sobre as doutrinas das penas eternas e o destino das almas dos ímpios e 

revelou-se simpático para com a teoria do aniquilamento das almas, que nega a 

eternidade da punição divina aos perdidos após o Juízo Final. A teoria do 

aniquilamento expressa a posição daqueles que afirmam que algumas almas 

humanas, ou até mesmo todas, deixarão de existir depois da morte. Esta posição é 

oposta à posição histórica do Cristianismo, de base escriturística ou bíblica. A teoria 

do aniquilamento é incoerente com aquilo que, ao longo dos séculos, sustentou e 

propagou a Igreja Cristã. A posição histórica tem sustentado não somente que as 

almas humanas durarão por toda a eternidade, mas também que o seu destino 

(salvação ou perdição) é irrevogavelmente selado na morte. 
 

Tal resposta e postura do jovem Gutierres geraram um longo e inquietante 

debate entre os conciliares. A fim de ser dirimida qualquer dúvida, o Presbitério do 

Oeste resolveu encaminhar uma consulta ao concílio superior, o Sínodo – então 

                                                 
123 Cf. Eliade. O Sagrado e o Profano, p.150. 
124 Constituição e Ordem da IPCB, promulgada pelo Presbitério em 28 de junho de 1940. São Paulo: 
Cruzeiro do Sul, p. 21/22. Esse documento legal foi aprovado e adotado na 2ª sessão do Presbitério 
Conservador, ema 28 de maio de 1940. Seu texto foi inspirado na Constituição e Ordem da IPIB. 
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última instância ou assembléia geral das igrejas federadas na IPIB – para tratar e 

decidir sobre o assunto. 
 

Não se pode olvidar que ocorriam as reuniões da Assembléia Geral da IPIB e 

do Sínodo, concomitantemente. Alípio do Vale conta como o Presbitério do Oeste 

avaliou o candidato em questão.  Afirma que o jovem, ao ser argüido pela Comissão, 

revelou ostensivamente suas convicções liberais extremadas.125 A certo ponto do 

exame, Gutierres declarou o seguinte: “sou eutiquiano”, deixando os conciliares 

boquiabertos, mas ninguém o rechaçou. Costa entende que essa resposta teria sido 

para criar  impacto e distração no plenário, pois tal ensino tinha sido rejeitado 

categoricamente pela Igreja Antiga, em 451 d.C., no concílio ecumênico de 

Calcedônia, cidade próxima a Constantinopla. A declaração daquele concílio tem 

sido tomada como uma definição padrão, ortodoxa, do ensino bíblico sobre a pessoa 

de Cristo, igualmente pelos ramos católicos, protestantes e ortodoxos, ramos do 

Cristianismo.126  
 

Diante do exame, Vale propôs a reprovação do candidato naquela argüição, 

por conseqüência indeferindo a sua licenciatura127. O candidato percebeu que o 

plenário o rejeitava, devido as suas idéias. Diante desse assunto tão importante 

(quanto às penas eternas e teoria do aniquilamento), foi encaminhada uma consulto 

ao concilio maior, o sínodo, em busca de uma solução.  

                                                 
125 Apud Costa, op. cit., p.131.      
126 Termo aplicável àquele que adere, segue ou divulga os ensinos do líder de um dos mosteiros de 
Constantinopla: Êutico (c. 378-454 d.C.). Essa doutrina poderia ser chamada de monofisismo. Êutico 
negava que as naturezas humana e divina em Cristo (daí pessoa teantrópica) permanecessem na sua 
plenitude. Ele defendia, antes, que a natureza humana de Cristo fora absorvida e tomada pela divina, 
de modo que ambas as naturezas haviam se modificado em certo grau, dando lugar a uma terceira 
forma de natureza. Nessa compreensão, no olhar de Êutico, Jesus é compreendido como uma fusão de  
elementos divinos e humanos, numa nova natureza. A Igreja Antiga viu esses ensinos como distantes 
das verdades bíblicas, pois, neles, Cristo é tido como nem verdadeiramente Deus nem verdadeiramente 
homem. Logo, nessa compleição imperfeita, Jesus Cristo não poderia representar os a quem veio 
salvar, missão para o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque restava incapaz de obter uma plena 
salvação. Vd. Costa, op. cit., idem.   
127 A licenciatura é como um estágio probatório, durante a qual o formado em Teologia (bacharel) 
presta serviços assemelhados aos de um pastor, sob tutela (supervisão) de um membro do presbitério. 
Na IPB, realiza-se geralmente durante o período de um ano, findo  o qual, o licenciado se submete a 
novo exame; agora, de sua experiência religiosa, de suas opiniões teológicas e conhecimento dos 
símbolos de fé, exigindo-se a integral aceitação destes últimos. Vd. CI/IPB, art. 119, parágrafo único. 
Por tais exigências, sem qualquer favor a esse grupo, pode-se afirmar que o acesso ao pastorado no 
meio presbiteriano, assim como a permanência nele, não é um processo simples e fácil. Vejam-se as 
exigências de ordem acadêmica, pessoal (moral) e doutrinária, além da avaliação de desempenho que 
os relatórios anuais (durante os estudos e  licenciatura [elaborados e entregues ao concílio pelo tutor]  
e  também durante o pastorado [redigidos e apresentados pelos próprios pastores]) revelam.         
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A reunião do Sínodo da IPIB foi realizada nas dependências da Primeira IPI 

de São Paulo, entre os dias 15 a 28 de janeiro de 1938. 
 

Antes de serem considerados os fatos narrados nas atas do Sínodo da IPIB, é 

preciso se ter em conta que, durante alguns anos, a direção teológica da Faculdade 

de Teologia da IPIB esteve sob a responsabilidade do Rev. Alfredo Borges Teixeira. 

Este era o professor da cadeira de Teologia Sistemática, tida como viga-mestra do 

curso de Teologia. Dentre os professores que cooperaram naquela instituição de 

formação pastoral, destacam-se Rev. Othoniel Motta, na cátedra de exegese do 

Novo Testamento; Rev. Lívio Borges Teixeira, a partir da década de 30, tenha 

lecionado as matérias pertinentes à área da Filosofia. Perceba-se que esses dois 

serão dos que saem da IPIB, logo depois, fundando a ICSP e, muito produtivamente, 

vão compor os quadros docentes na USP. Aliás, sobre esses pastores,  Lima afirma, 

explicitando sua opinião, que esse quadro de professores ou time foi um dos mais 

brilhantes que aquela instituição já teve.128 

  

Em janeiro de 1938, o Sínodo reuniu-se em caráter ordinário: na reunião só 

poderiam ser tratados assuntos da ordem comum ou do dia-a-dia da IPIB. Assim,  

seria eleita a Mesa Diretora que moderaria a reunião propriamente dita; seriam 

examinados os relatórios das diferentes comissões designadas pelo Sínodo; os 

órgãos ou instituições apresentariam seus relatórios de atividades e financeiros; 

seriam lidos os livros das atas dos Presbitérios; os secretários de causas e o 

secretário-executivo apresentariam ao plenário do concílio as atividades promovidas 

durante o último biênio; o plenário também teria de eleger o diretor do Jornal ao 

biênio seguinte, bem como os professores titulares das cátedras da Faculdade de 

Teologia; escolheria seus representantes às diferentes associações evangélicas; 

definiria ou não novas metas de ações eclesiásticas; apreciaria e daria respostas às 

diferentes consultas enviadas pelos Presbitérios ou por qualquer membro do 

concílio; e ainda se elegeria a Mesa Administrativa para o próximo biênio. Como é 

norma presbiteriana, antes dos afazeres de cunho administrativo, também se 

realizavam reuniões de caráter espiritual, iniciadas e encerradas com orações 

dirigidas ao Deus Criador/Redentor; no seu ínterim, eram lidos textos da Bíblia, com  

sua imediata exposição e aplicação. Essa sessão inicial foi dedicada aos ainda hoje 
                                                 
128 Cf. Lima, op. cit., p 57.   
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denominados “exercícios devocionais”. Na reunião referida, foram realizadas catorze 

sessões, o que aponta as inúmeras atividades e responsabilidades atribuídas ao 

Concílio, enquanto esteve em funcionando em plenário e comissões.129  

 

Uma das mais importantes comissões nomeada foi exatamente a de “Papéis 

e Consultas”, formada pelos Revs. Bento Ferraz, Alfredo Borges Teixeira, Adolfo 

Machado Correia e Presbítero Alberto da Costa. Teria ela a função de receber, 

avaliar, discutir e dar parecer, positivo ou negativo, às diferentes consultas e 

propostas encaminhadas ao plenário.130  

Decorridos cinco dias, a consulta do plenário do Presbitério do Oeste não 

havia sido encaminhada ao Sínodo. Foi quando, na quinta sessão, do dia 20 de 

janeiro de 1938, o Rev. Vale apresenta a seguinte consulta: 
 

1) Podem os Presbitérios licenciar ou ordenar candidatos ao santo 

ministério que negam as penas eternas e crêem no aniquilamento 

da alma? 

2) Podem continuar, no ministério de nossa Igreja, ministros que 

defendem idéias semelhantes? 

 

Está assentado na ata desse dia que a referida consulta foi encaminhada 

para a Comissão de Papéis e Consultas.131  

 

A resposta à consulta acima está lavrada na sexta sessão, do dia 21 de 

janeiro de 1938. O parecer foi lido pelo Rev. Francisco Lotufo, revelando a resposta 

negativa ao primeiro item consultado. Contudo, o assunto ficou sobre a mesa, visto 

que o Presbitério do Oeste, através do seu secretário permanente, Rev. Daniel 

Damasceno de Morais, apresentou uma consulta no mesmo sentido. Os termos 

lavrados em atas são os seguintes: 

                                                 
129 Essa descrição também permite que se tenha uma noção muito aproximada do que historicamente 
tem sido uma reunião ordinária de um concílio de igreja presbiteriana.  
130 Livro  de  Atas  da  Igreja  Presbiteriana  Independente  do  Brasil, vol. 3,  p. 64, anverso.   
     N. do A. - Observe-se que essa forma de trabalho permite que os assuntos sejam elaborados em 
grupos menores (comissões), que ao plenário propõem um encaminhamento de resolução, como em 
um parecer prévio, ficando reservada ao plenário a prerrogativa de aprovar, rejeitar, apresentar 
proposta substitutiva, manter sobre a mesa ou simplesmente, ao final,  arquivar o documento. Todas as 
decisões são obtidas pelo voto igualitário de todos os membros do concílio.       
131 Ibidem, p. 76, verso. 
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Um presbitério deve licenciar em prova para o santo ministério 
um candidato que, ao ser examinado em seus conhecimentos 
teológicos, afirmou que não tem opinião formada sobre as 
doutrinas das Penas Eternas e Destino da Alma dos Ímpios, e 
tendo simpatia para com a teoria do aniquilamento? 132  

 

 No caso vertente, a consulta foi encaminhada à Comissão de Papéis e 

Consultas, a fim de que se pronunciasse sobre o assunto.  

   

 Em termos gerais, não havia diferenças entre as consultas, quase do mesmo 

teor, enviadas pelo Rev. Vale e pelo Presbitério do Oeste, resumindo-se 

praticamente ao questionamento se aqueles que defendiam as teorias denunciadas 

poderiam ou não permanecer no ministério da IPIB.  

 

 Na sétima sessão, a Comissão de Papéis e Consultas leu seu parecer sobre 

o documento vindo do Presbitério do Oeste. O texto lavrado em ata foi lacônico: 

“respondente pela negativa”. A Mesa Diretora “levantou” a consulta, com o mesmo 

teor, do Rev. Alfredo Alípio do Vale; e ambas foram estudadas em conjunto. O 

assunto começou a ser discutido e a sessão foi suspensa.  Reiniciadas as atividades 

do concílio, foi eleita a nova Mesa Administrativa, com as mesmas dificuldades em 

obtenção de quorum com maioria. Foram eleitos: presidente, o Rev. Jorge Bertolaso 

Stela; vice-presidente, o Rev. Dr. Seth Ferraz e os vogais: os Presbíteros doutores 

Flamínio Fávero133 e Lauro Monteiro da Cruz. Este último era presbítero da Primeira 

IPI de São Paulo, cujo pastorado estava sob os auspícios do Rev. Bertolaso; e 

aquele era presbítero da Segunda IPI de São Paulo, cujo pastorado estava sob os 

auspícios do Rev. Rafael Pages Camacho.134  

  

 Na ata da oitava sessão foi transcrita carta, de punho, do Pb. Flamínio 

Fávero, em que declinava de sua eleição como vogal da Mesa Administrativa, por 

haver discutido, em plenários, acerca da eternidade das penas. O concílio resolveu 

que o pedido seria respondido após a decisão quanto às consultas do Presbitério de 

                                                 
132 Ibidem, p. 79, anverso. 
133 Em 12 de junho de 1921, procedente do Catolicismo Romano, foi recebido por batismo e profissão 
de fé nas dependências da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, tendo por 
oficiante o seu sogro: Rev. Bento Ferraz. Passados três anos, foi eleito presbítero regente da mesma 
igreja, sendo ordenado nesse ofício sagrado na data de 19 de Outubro de 1924.  
134 Ibidem, p. 82, verso. 
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Oeste e do Rev. Alfredo Alípio do Vale.135  Cabe dizer, neste momento, que a figura 

do Dr. Fávero tinha certo “peso”, visto que ele era considerado “um intelectual” 

dentro do presbiterianismo brasileiro. A liderança da IPIB olhava para aquele jovem 

médico com expectativas vislumbrantes. Ele seria um elo entre a igreja nacional, 

especialmente, de herança histórica calvinista, com o mundo acadêmico da medicina 

no Brasil. No entanto, desde aquele momento, pelo seu gesto, começava a  ficar 

patente que Dr. Fávero tinha uma sólida opinião sobre o assunto. 

  

Autodidata, à luz da Confissão de Fé de Westminster, o Dr. Fávero estudava, 

intensamente, o texto da Bíblia, E isto, por si só, o colocava numa rota de colisão 

com os defensores das idéias que contrariavam seus ortodoxos conceitos de fé. 
 

Na oitava sessão, a temperatura subia, com debates contundentes. Os 

registros desta sessão revelam certa contrariedade de decisões, tais como: após 

duas horas e quarenta minutos de debates quanto às consultas do Rev. Vale e do 

Presbitério do Oeste, os Revs. Lívio Teixeira, Epaminondas Melo do Amaral, 

Eduardo Pereira de Magalhães e João Euclides Pereira invocaram seu direito de 

não  votar a matéria. A seguir, lavrou-se em ata o seguinte: “Foi aprovado o parecer 

referente à consulta do Rev. Alfredo Alípio do Vale, por unanimidade, exceto os que 

não votaram”. E, a seguir, foi aprovado o seguinte substitutivo, quanto à consulta do 

Presbitério do Oeste: “O Sínodo, neste particular, entrega ao critério do Presbitério a 

solução dos casos específicos.”  E, novamente, registra-se que os Revs. Lívio 

Teixeira, Epaminondas Melo do Amaral e Othoniel Motta abstiveram-se de votar. 
 

A decisão quanto aos pareceres tentava satisfazer às duas posições, então 

excludentes.  Ou seja, não queria desagradar a ambos os grupos: conservadores e  

liberais, ou fundamentalistas e neo-ortodoxos. 
 

O Sínodo seguia um curso que aparentemente apoiava os conservadores 

dentro da IPIB, visto que resolveu não aceitar o pedido do Presbítero Dr. Fávero:  

que o Estandarte fosse dirigido e orientado (editorialmente) pela Mesa 

Administrativa. Esta, por sua vez, deveria escolher três pessoas a ela jurisdicionadas 

para compor a diretoria do periódico. 
  

                                                 
135 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 3, pp. 83, verso, até  a  85, 
anverso. 
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O Rev. Bento Ferraz informa ao plenário que o Pb. Fávero insistia em não 

aceitar o cargo de membro da Mesa Administrativa. Assim, na décima sessão, em 

vinte e seis de janeiro, o Sínodo escolheu outro conservador para ocupar vaga de 

vogal na Mesa Administrativa, o Rev. Francisco Augusto Pereira Jr. 

 

A decisão do plenário, quanto às consultas que tratavam das penas eternas, 

gerou algumas reações por parte dos que já haviam demonstrado discordância com 

a posição teológica sobre o tema. Elas estão registradas na ata da nona sessão do 

dia 25 de janeiro daquele ano. E dois documentos são reproduzidos na referida ata, 

como segue:  
 

1) Do Rev. Alfredo Borges Teixeira para o Sínodo: 
 

Venho por meio desta declarar ao Sínodo que diante das 
críticas feitas em plenário sobre a orientação do ensino em nossa 
Faculdade de Teologia, venho depor nas mãos do Concilio a 
cadeira de teologia sistemática, de que sou catedrático. Declaro, 
porém, que não tenho consciência de ter ensinado heresias ou 
doutrinas opostas à fé evangélica e à Palavra de Deus, tendo, 
durante os largos anos em que fui professor, procurado cumprir, o 
melhor que me foi possível, a alta missão que me incumbiu este 
Concílio. São Paulo, 25 de janeiro de 1938. 

 

Mediante essas palavras, ficava claro que, no transcorrer das discussões em 

plenário, houvera acusação ao Rev. Alfredo Borges Teixeira de ministrar ensino não 

compartilhado pelos conservadores e, por isso, ele apresentava a sua exoneração. 

2) Do Rev. Lívio Borges Teixeira, filho de Alfredo, para o Sínodo: 

 

As discussões em torno da nossa Faculdade de Teologia, em 
que apareceram afirmações graves sobre a orientação do ensino, 
que se diz contrário aos interesses da Igreja, obrigam-me a vir 
declarar perante o Concílio que, em boa consciência, exerci o 
professorado segundo a liberdade de ensino que julgava me 
fosse assegurada e que entendo indispensável à dignidade do 
professor, ao respeito que se deve à personalidade do aluno e 
principalmente ao bem da própria Igreja. São Paulo, 25 de 
janeiro de 1938. (destaque meu) 

 

 Nas firmas palavras do Rev. Dr. Lívio Teixeira, ficava  bastante clara a sua 

visão da necessária sua liberdade de ensinar às diferentes escolas teológicas, visto 

que a tendência corrente em seus dias diferia dos dias antigos da IPIB, quando se 

separara da IPB.  Lívio Teixeira nunca negara sua opção pela Teologia da Crise. 
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Isso está expresso no seguinte artigo: “Os barthianos reafirmaram com novos 

argumentos os velhos pontos de vista dos Reformadores” e acrescenta ainda mais, 

visto que seu artigo visava a chamar a atenção dos colegas “teólogos” para o 

movimento que se impunha na Europa.  No O Estandarte, assim se expressou: 
 

Imbuindo-nos das idéias dessa nova escola, por ventura 
ficaremos livres da contaminação de um modernismo fácil que nos 
chega insidiosamente através de certas leituras, ao mesmo tempo 
em que evitaremos charydis136 : o fundamentalismo quase 
truculento que, de olho no céu e não sobre a Bíblia diz: “Graças te 
dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens”. Critica o 
racionalismo dentro do movimento modernista; critica o 
fundamentalismo; nasceram do modo de verdadeiro espírito 
crítico. Mas a crise da teologia pode ser o início da 
convalescença.137   

   

 E, quando o Sínodo aprovava uma declaração de princípios ortodoxa, um 

artigo foi traduzido pelo Rev. Lívio Teixeira, sendo publicado, cuja autoria era de 

Emil Brunner.  O título e texto perguntavam: “Jesus virá?”.138 

  

3) As resoluções sinodais quanto às cartas acima: 
 

O Sínodo considera as duas cartas e decide, na décima sessão do dia 26 de 

janeiro: 1) Quanto ao Rev. Alfredo Borges Teixeira: o Rev. Bento Ferraz pediu que 

se consignasse em ata a sua declaração de que absolutamente não disse que o 

Rev. Alfredo Borges Teixeira tivesse ensinado heresia na Faculdade de Teologia. O 

plenário decidiu, por escrutínio secreto, recusar a exoneração do mesmo, por vinte e 

seis votos, doze a favor da exoneração e duas cédulas em branco; 2) Quanto ao 

Rev. Lívio Borges Teixeira, a carta do mesmo ficou consignada nas atas, visto que o 

mesmo não era professor catedrático, portanto de mandato temporário.  

                                                 
136  Lívio Teixeira, piedoso e muito erudito, valia-se aqui do uso de uma metáfora, apontando os 
perigos que denunciava em uma posição fundamentalista extremada e o fazia por alusão a Caríbdis ou 
Caribde. O termo vem da Mitologia: a filha de Poseidon e Gaia, que foi atingida pelo raio de Zeus e 
enviada a um abismo marinho por ter roubado de Héracles alguns bois que o mesmo havia roubado de 
Gerião. Era considerada um monstro marinho que vivia no estreito da Sicília e que, todo dia, engolia 
toneladas de água para, em seguida, regurgitar. Outro sorvedouro de barcos e homens era Cila, filha de 
Hécate e Fórcis, de quem Homero diz devorava as ondas três vezes por dia, três vezes devolvendo-as, 
com rugidos medonhos. Desses dois abismos marinhos o menos perigoso, mesmo assim fatal, era o de 
Caribdes. E ficou, por isso, o provérbio, para situações em que não há boa alternativa entre as com que 
deparamos: “Sair de Caribdes, cair em Cila”. Cf. Minidicionário Compacto de Mitologia, p.77; idem: 
P. Commelin, Nova Mitologia Grega e Romana, p. 129-130.              
137 Ibidem, nº. 11, de 12 de março de 1931, pp. 10, 11. 
138 Ibidem, nº. 2, de 18 de março de 1932, pp. 1-2. 
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O Rev. Lívio Borges Teixeira, certamente insatisfeito com rumo que o assunto 

tomara bem como com as críticas que foram levantadas contra sua condução 

acadêmica/teológica ou por sentir acuado diante da liderança do Sínodo, exonera-se 

do cargo de secretário permanente do Sínodo, cargo que desempenhara durante 

vários anos, como consta da ata da undécima sessão.  

   

4) O prenúncio de uma grande ruptura 
 

A décima sessão do Sínodo fora marcada por fatos e ações às mais 

contraditórias possíveis. Quanto tudo parecia se seria resolvido, um novo elemento 

se constituiu no estopim que detonou e precipitou o cisma, que mais cedo ou mais 

tarde eclodiria. O Rev. Bento Ferraz, conforme lhe era próprio o caráter e 

disposições, já manifestadas em outras ocasiões, faz ecoar sua firme disposição. Ele 

consigna o seguinte documento:  
 

Informado neste momento de que, por força de uma resolução 
deste Sínodo, o Presbitério do Oeste resolveu licenciar em prova 
para o sagrado ministério, um candidato que tem dúvidas sobe as 
penas eternas e se simpatiza com a doutrina do aniquilamento ou 
extinção da alma, venho renunciar a autoridade da Igreja 
Presbiteriana Independente do Brasil, com a mais profunda magoa 
e indescritível angústia d’alma e coração. São Paulo, 26 de janeiro 
de 1938. 

 

 Atordoado pelo fato, o Sínodo decidiu ir à busca do seu importante 

componente, e - através de uma comissão139, tentou dissuadir o Rev. Bento Ferraz, 

fazendo-lhe visita. Ferraz era um dos ministros mais velhos da denominação e um 

dos baluartes do movimento que fizera nascer a IPIB. O Sínodo desejava que Ferraz 

retirasse a carta entregue e continuasse no seu posto.  

 

Certamente que a referida carta lançou trevas sobre as relações entre os 

grupos ali representados; estavam irreconciliáveis em suas posições: ou um 

permaneceria e  o outro se retiraria; ou vice versa.  
 

Foi lavrada em ata a  resolução de  solicitar ao Presbitério de Oeste o 

adiamento da referida licenciatura. Diante dos acontecimentos, o candidato em 

                                                 
139 A comissão era formada pelos seguintes ministros: Rev. Dr. Seth Ferraz, Rev. Orlando Barbosa 
Ferraz, Rev. Sátilas do Amaral Camargo; Pb. Dr. Lauro Monteiro da Cruz. 
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questão, Rui Gutierres, autorizou ao Rev. Orlando Barbosa Ferraz que comunicasse 

oficialmente que ele renunciava a licenciatura. Isto manifestava uma abnegação por 

parte do candidato e, ao que fazia parecer, a paz retornaria aos arraiais da IPIB. 

Contudo, o Presbitério do Oeste fez publicar  um comunicado: 
 

Tendo em vista os bons serviços prestados pelo licenciado Rui 
Gutierres ao campo de Bebedouro, a sua sinceridade religiosa, 
sua consagração à obra, sua incontrastável vocação para o 
ministério, mas considerando que o licenciado mantém as 
mesmas idéias que sustentou por ocasião de sua licenciatura, 
considerando ainda que a resolução do Sínodo determinou que 
não fossem licenciados e ordenados candidatos que rejeitassem 
os símbolos de fé em vigor na IPI, a Comissão entende que o 
Presbitério deve prorrogar a licenciatura do candidato até o 
próximo Sínodo ao qual incumbe resolver em definitivo o 
assunto.140  

 

O relator da Comissão, Rev. Seth Ferraz, comunicou ao plenário que o Rev. 

Bento Ferraz fora visitado e que, após longa conversa, este havia declarado ser 

possível a sua retirada da carta de renúncia da jurisdição da IPIB.   

  

5) Uma solução simples para uma confusão nem tão pequena 
 

 

O clima se tornara acalorado, quando emergiu uma nova proposta levada ao 

plenário. Era uma solução de aparente resultado imediato, que parecia pretender o 

arrefecimento dos ânimos, para o alcance de um caminho “amigável” aos partícipes.  

No entanto, a proposta subscrita pelo Rev. Lotufo e o Pb. Morais Pinto  acabou por 

gerar o reaquecimento da discussão, acirrando, de novo, as diferenças dos grupos 

internos e distintos da IPIB, como segue: 
 

Propomos que este Sínodo nomeie uma comissão para estudar 
se há ou não conveniência de reformar nossos símbolos de fé, e 
no caso afirmativo determinar os pontos em questão e trazer a 
matéria para discussão na próxima reunião do Sínodo.141  

 
 Na duodécima sessão, em dia 28 de janeiro, o presidente do Sínodo nomeou 

a comissão que estudaria a citada proposta, indicando fosse composta por: Rev. 

                                                 
140 O Estandarte, nº. 8, de 1 de abril de 1939, p. 2. 
141 Os símbolos de fé das Igrejas Presbiterianas em todo o mundo são os seguintes: A Confissão de Fé 
os Catecismos Maior e Menor. Foram escritos na Abadia de Westminster em Londres, entre 12 de 
junho de 1943 a 23 de fevereiro de 1649. Os símbolos de Fé têm uma forte sistematização teológica de 
origem calvinista, com grandes alicerces do movimento do puritanismo inglês. Vide Roberts, op. cit.   
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Epaminondas Melo do Amaral, Alfredo Borges Teixeira, Francisco Augusto Pereira 

Jr. e o Pb. Dr. Lauro Monteiro da Cruz.  

 

6) Reafirmação de fé 

 

O grupo que, durante muito tempo estivera à frente na formação teológica dos 

novos ministros/pastores da IPIB, vê a necessidade de reafirmar suas convicções 

teológicas diante do plenário. Tal atitude, certamente, traria para o grupo a simpatia 

dos conciliares presentes. Muitas das afirmações não eram acompanhadas de 

explicações definidas e precisas, porque genéricas. Quem o capitaneava era um dos 

principais ministros da IPIB, bastante envolvido nestas discussões, o Rev. 

Epaminondas Melo do Amaral, o qual, desde tempos mais antigos, se destacara na 

condução administrativa de sua Igreja.  
 

A liderança dentro da IPIB passava por uma transição: em 1934 a Mesa 

diretora do Sínodo fora composta pelo Rev. Epaminondas Melo do Amaral, 

presidente; Rev. Jorge Bertolaso Stela, vice-presidente; Rev. Lívio Borges Teixeira, 

primeiro-secretário; Rev. Lauresto Rufino, segundo-secretário. A Mesa 

Administrativa para o biênio seguinte ficou assim constituída: presidente, Rev. 

Francisco Lotufo; primeiro-secretário, Rev. Etz Azor Rodrigues; segundo-secretário, 

Salustiano Marques do Vale; e secretário-permanente, o Rev. Roldão Trindade de 

Ávila.142   

 

O Rev. Amaral, além de ser “o líder da nova geração” da IPIB, representava 

ali um grupo de ministros que desejavam, com certo ardor, a modernidade, advinda 

da ebulição cultural e política dos anos 20, então muito em voga. A busca pela 

modernidade pode ser entendida como um conjunto de atitudes voltadas a que os 

seres humanos se transformem e transformem as coisas ao seu redor. A 

modernidade passava pelas mudanças dos símbolos da própria igreja, através de 

novos procedimentos, hábitos – que orientariam toda uma gênese eclesiástica.  

Certamente para que se inclinava ao liberalismo ou o adotava, a ortodoxia estava 

moribunda; a neo-ortodoxia assumiria o papel que fora daquela. O foco teológico 

presbiteriano não seria mais o de origem de Princeton e norte-americana, mas uma 

                                                 
142 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 3, pp. 27, verso e  42,  verso. 



 73 

volta para a Europa, especialmente sob as influências de  Münster, Westphalia, fonte 

germânica, portanto. 

  

Certamente que o Rev. Amaral se sentira incomodado com os muito acirrados 

debates e, assim, apresentava ao plenário sua declaração de fé, almejando fosse 

ela registrada em ata. Essa declaração expunha a sua visão teológica, juntamente 

com a do grupo a quem representava, que a assinavam com ele, como segue: 
 

Declaramos, em face das discussões em plenário, que nos 
sentimos dentro das idéias e dos sentimentos cristãos e bíblicos, 
aceitando os princípios básicos da fé, como as doutrinas da 
Trindade, Encarnação, Revelação, Redenção em Cristo, 
Comunhão dos Santos, Condenação dos ímpios e outros, porém 
acrescentamos que mantemos as divergências, em diferentes 
particularidades, na interpretação tradicional da fé, divergências a 
despeito das quais nos julgamos dentro da Igreja de Cristo e não 
afastados dos irmãos que adotam posição teológica diversa, 
sustentando, como enfaticamente sustentamos que o espírito do 
Cristianismo é de tolerância e não de dogmatismo, que mata. São 
Paulo, 27 de janeiro de 1938. aa) Epaminondas Melo do Amaral, 
Otoniel Mota, João Euclides Pereira, Lívio Teixeira, Eduardo 
Pereira de Magalhães.   

 

 Na opinião do grupo liberal, o Sínodo fora, até certo ponto, tolerante; quiçá 

prudente, quanto à revisão; mas impreciso, na questão principal. 

 

Agosto de 1938 –  Reunião extraordinária do Sínodo. 
 

Antes de se tratar da reunião extraordinária do Sínodo, de agosto de 1938, 

necessário se mostra identificar o que motivou sua realização. Na undécima sessão 

do Sínodo ordinário, o Rev. Francisco Augusto Pereira Jr. fez uma proposta.143 O 

proponente expunha uma linha de raciocínio em que considerava que o Sínodo tinha 

duas correntes de interpretação teológica, mas numa rota de choque, uma liberal e a 

outra conservadora. Naquele momento, a Faculdade de Teologia seguia um curso 

liberal e, conseqüentemente, plasmava entre os estudantes uma orientação 

contrária às tradições conservadoras. A igreja precisava ser esclarecida, para que, 

num segundo momento, pudesse optar por uma atitude que lhe viesse a ditar a 

consciência iluminada pela Palavra de Deus; ao concílio, lembrava que o meio mais 

adequado para circularem as diferentes correntes teológicas era mesmo o jornal O 

                                                 
143 Ibidem, pp. 92,  anverso e verso. 
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Estandarte, de grande circulação entre os membros da IPIB, nos mais diferentes 

rincões do Brasil.  O Rev. Francisco Augusto propunha que fossem concedidas 

colunas no jornal, a fim de que as correntes divulgassem, com livre e elevado 

debate, suas opiniões, e também de oficiais e membros das igrejas; e que, após seis 

meses, fosse convocada uma reunião extraordinária.  Contudo, essa proposta não 

foi acolhida pelo plenário. 

 

Duas novas situações ocorrem no ínterim de fevereiro a agosto de 1938: 
 

A uma, a Criação da “Coligação Conservadora” da IPIB e, a duas, o 

surgimento do jornal “O Presbiteriano Independente.” O primeiro número deste 

chegou expressando a finalidade de sua vinda:  

 
Em face do surto modernista que irrompeu no Sínodo, há 

pouco reunido em São Paulo, e que tão grande escândalo 
produziu, um grupo de irmãos independentes, impressionado com 
aquela daninha infiltração, resolveu, além de outras medidas 
constantes na Plataforma144 que vai em nossa primeira página, 
fundar este órgão evangélico, cuja finalidade é defender e 
sustentar os princípios conservadores do Presbiterianismo, alias, 
consubstanciados expressamente na ‘Constituição e Ordem da 
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil’, promulgada muito 
recentemente pelo Sínodo em sua reunião de 1934.145  

 

É bom salientarmos que o Rev. Bento Ferraz tinha uma larga experiência na 

publicação e circulação na área. Juntamente com o Rev. Eduardo Carlos Pereira e o 

Presbítero Joaquim Alves Corrêa fundaram o Estandarte, 1893. Embora não 

houvesse, oficialmente, o número de exemplares distribuídos em cada edição, creio 

que o Rev. Bento Ferraz usou, com muita habilidade, esse instrumento para divulgar 

suas idéias e posicionamento quanto à “Questão Doutrinária” dentro da IPIB e dos 

seus simpatizantes nessa nova empreitada; e isso trouxe resultados positivos na 

propaganda da corrente “conservadora”. Essa posição se fez ouvir através de 

veículo de comunicação e, ainda, atacou os seus oponentes em todos os 

quadrantes.  

 

O jornal “O Presbiteriano Independente” teve onze edições, sendo que em 

cada uma delas tinha oito páginas. A última edição foi publicada em 15 de agosto de 

                                                 
144 Cf. Anexo IV. 
145 O Presbiteriano Independente, nº. 1, 15 de março de 1938, p. 1. 
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1938, ou seja, nove dias antes da realização do Sínodo extraordinário. Serviu para 

responder algumas críticas ou considerações que eram feitas no jornal O 

Estandarte. É lamentável que os termos usados eram os mais duros possíveis, de 

ambos os lados, que aos olhos de terceiros julgariam que a falta de piedade era uma 

herança comum aos grupos que se digladiavam. As palavras tinham sempre 

“endereços certos”; as pessoas e suas heranças históricas não eram consideradas e 

respeitadas. 

  

O movimento da “Coligação Conservadora” chegara à reunião extraordinária 

com um peso muito grande, contando com a adesão e simpatia de muitas pessoas: 

11 pastores; 88 presbíteros; 60 diáconos e diaconisas; 1525 membros em plena 

comunhão e mais 234 membros da Igreja de Natal146, totalizando 1918 adesões.  

 

Algumas publicações surgiam, as quais iriam munir de informações as 

pessoas, membros da IPIB, em um processo até certo ponto muito útil, em vista do 

seu caráter de conscientização, embora sujeito a outros usos também. Naquele 

sentido, por exemplo, foi publicada a Plataforma da “Coligação da Conservadora”.147 

 

Nesse mesmo espírito, foi divulgada a motivação que dera origem à da 

“Coligação Conservadora”, como segue:  
 

     Esta corporação foi fundada com o objetivo de coordenar, no 
seio da Igreja, os esforços de todos aqueles que se conservam 
intransigentemente fiéis aos princípios doutrinários consignados 
na ‘Constituição e Ordem’, para, sob uma orientação comum, 
vulgarizá-los mais amplamente e defendê-los contra toda a sorte 
de ataques que direta ou indiretamente lhes sejam movido.148  

 

Em face da relevância (para esta pesquisa)  do uso de textos pelos irmãos em 

conflito, numa demonstração do quanto o uso do meio verbal (oral e escrito) é 

prezado pelos protestantes, em especial, os presbiterianos, ainda que tangenciando 

o eventual excesso, registram-se a seguir, outros lances dessa querela, muito 

construída pelo uso vocabular. 

 

                                                 
146 Ibidem, nº. 11,  p. 8. 
147 Vd o Anexo IV. 
148 Ibidem, nº. 1,  p. 7. 
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Nesse embate sócio-doutrinário149, alguns aspectos se salientaram. Um 

importante foi a publicação de farto material das correntes teológicas pelas facções.  

 

a) Da ala Conservadora 
 

O jornal “O Presbiteriano Independente” publicou inúmeros artigos, cujos 

autores tratam sobre aquilo que julgam coerente com a ortodoxia e conforme ficara 

estipulado no 5º item da plataforma da “Coligação Conservadora”, tais como: 

Suprema Heresia; A doutrina do Aniquilamento; Universalismo e Restauracionismo, 

de Francisco Augusto Pereira Jr.; Novidades Velhas, de Adolfo Hempel; O inferno 

diante da Ciência; O nosso problema educativo, de Flamínio Fávero; O credo do 

bom Ladrão; Um Polemista Suicida (em réplica a Othoniel Motta), por Bento Ferraz; 

Modernismo e incredulidade, Rafael Camacho; Um problema sério em a nossa 

Igreja, de Joel de Melo Miranda; Porque aderi, de João Rodrigues Bicas; Minhas 

Razões, por Elias José Tavares; Definindo atitudes, de Turiano de Morais; A Minha 

atitude, de Belarmino Ferraz; O Sacrifício de Jesus Cristo e as Penas Eternas, de 

Alfredo Alípio do Vale, dentre os artigos conhecidos. Em meio aos articulistas destas 

matérias, embora manifestamente conservadores, alguns não aderiram à fundação 

da Igreja Presbiteriana Conservadora, são eles: Adolfo Hempel, Joel de Melo 

Miranda, Elias José Tavares, Belarmino Ferraz. Pouco tempo depois, o Rev. 

Francisco Augusto Pereira Jr. seria recebido pela Comissão Executiva da IPC, no 

dia 28 de dezembro de 1941. Aderira formalmente ao movimento Conservador.   

 

Em resposta a um artigo do Rev. Othoniel Motta (Uma passagem interessante 

de Mateus 25:46), o Rev. Ernesto Luiz d’Oliveira escreveu o opúsculo As penas 

futuras: são eternas ou não? -  publicado pela Imprensa Metodista, em 1938. Com  

                                                 
149  N. do A. - Valho-me desse neologismo por entender que toda a Questão Doutrinária foi motivada 
não exclusivamente por zelo e quaisquer motivos doutrinários, mas também por interesses sociais, no 
mínimo, plasmado na identificação de grupos, muito eventualmente levados no inconsciente dos 
circunstantes. Também nisso, os Cismas de 1942 e 1903  apresentam-se  com um razoável grau de 
similitude. Neste curso de Ciências da Religião, necessário se faz, sem paixões, olhar os fatos, neles 
tentando ver o que Immanuel Kant denominou “fenômeno” (a coisa como se mostra aos olhos, na 
aparência) e  o “nóumeno” (a coisa como ela o é, em essência). De todo modo, na vida em grupo,  
sempre útil e, portanto, necessário,  se  revela o reunir boa e aceitável sustentação às decisões tomadas, 
notadamente àquelas de potencial traumático ou,  aqui oportuno, “cismático”. Escreveu Bernard Shaw 
que “as aves da mesma pena voam em bando”. Como sói acontecer nas organizações dos homens, 
como nos fatos ora examinados, parece valer esse dito aos que ficaram e  aos que saíram da IPIB, em 
quase nada diferindo quanto às igrejas desdobradas, IPCB e ICSP e, mais remotamente, à IPB.  
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igual fim, no ano seguinte, o mesmo autor escreveu  Os Perigos do Fideísmo, livrete 

publicado pela mesma editora. 

 

b) Da ala Progressista 

 

Entre o final do mês de abril e julho de 1938, o Prof. Rev. Othoniel Motta 

escreveu uma série de artigos, em que expunha suas concepções teológicas. Suas 

posições mostravam-se não-ortodoxas, não acompanhando as compreensões e 

tradições teológicas albergadas pelos que, então, na IPIB, predominavam.  O Rev. 

Motta, por si só, representava, dentro da IPIB, a corrente mais recente e moderna 

quanto às concepções cristãs e suas abordagens teológicas; e assim não se 

comprometia em aceitar, sem questionamento, os Símbolos de Fé. A partir e 

mediante essas publicações, houve um profundo debate entre as principais figuras 

envolvidas na “Questão Doutrinária”: Rev. Otoniel Mota e Rev. Bento Ferraz.  

 

Não se perca de vista o terem Ferraz e Motta sido companheiros em 1903, 

aliados no movimento que, causando uma rachadura e secção na Igreja 

Presbiteriana do Brasil, também se associaram na criação da IPIB. Conviveram 

dentro desta organização eclesiástica por 35 anos. Mas agora se aproximam de um 

divórcio, de que os artigos escritos, pra lá e pra cá, seriam eloqüentes.  A série é 

composta por cinco títulos na seguinte ordem: nº. 1 – Uma passagem interessante 

de Mateus 25:46; nº. 2 – Novas Luzes; nº. 3 – O Paraíso e o Céu; nº. 4 – A pregação 

Além-túmulo; nº. 5 - Meu credo escatológico. Tendo um total de 130 páginas que foi 

publicada, em 1938, pela ainda hoje destacada editora de livros jurídicos, a Empresa 

Gráfica da Revista dos Tribunais, hoje chamada de RT no meio forense.  

   

Outros artigos ainda viriam à publicação, no ano de 1940, de que se registram 

aqui: Atitude Liberal – com vistas ao Sínodo de 1940, da lavra de Thomaz Pinheiro 

Guimarães, e Fé e Razão, da pena de Alfredo Borges Teixeira, pai de Lívio. 

 

O Sínodo de agosto de 1938 
 

Em 24 de agosto de 1938, a terceira reunião extraordinária do Sínodo da IPIB 

foi instalada em dependências da Primeira Igreja de São Paulo. Realizada em sete 

sessões, só chegou ao fim em 31 de agosto daquele ano. O quorum oficial dos 
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presentes chegou a ter quarenta ministros e cinqüenta e cinco igrejas 

representadas; ausentaram-se: doze ministros e setenta e duas igrejas. Certamente 

que, na medida em que as sessões se realizavam, o quorum podia oscilar para cima 

ou para baixo. 

 

 A primeira disposição dos conciliares foi dedicar a primeira manhã, dia 25, às 

orações e petições. Esta atitude visava certamente a que fossem tocados os 

corações, ponderadas as opiniões e abrandadas as palavras dos oradores. Enfim, a 

busca pelo caminho que viesse a promover uma reconciliação entre os grupos, já 

bem definidos, ali representados: ala conservadora, via média e a ala liberal.  

 

 O clima era extremamente tenso, inquietante, sinalizando que estavam 

mantidas as posições já declaradas, agora assumidas como bandeira.150 Seria difícil 

conseguir qualquer mudança de disposições pessoais, visto que as partes 

envolvidas vieram desgastadas pelas discussões recentes. Dentre eles se 

destacavam precisamente aqueles que encabeçariam a saída da Igreja 

                                                 
150 No O Estandarte, nº. 22, de 11 de agosto de 1938, p. 2, o Rev. Epaminondas do Amaral publica o 
seguinte texto: “A campanha infeliz, surgida a propósito da atitude não-dogmática sobre a eternidade 
da punição dos ímpios, põe-nos em frente a um problema que é mais largo e de muito maiores 
proporções: - é tolerável que haja no ministério quem rejeite porções de seus velhos e tradicionais 
símbolos de fé (elaborados em épocas especiais) e inaceitáveis a muitos espíritos de hoje; pode a 
Igreja P. Independente tolerar ministros liberais, que são rigorosamente evangélicos em sua teologia, 
porém francamente divergem de interpretações tradicionais? Estamos às portas do Sínodo. Ele agora 
vai pronunciar-se: - deverá interpretar a Constituição, para dizer se aceitar os símbolos de 
Westminster ‘como sistema doutrinário’; importa em obrigar cada ministro a aceitar-lhe cada 
doutrina e cada minúcia; - deverá dizer, interpretando a Constituição - ou reformando-a, se 
necessário for - se não pode haver, no seio da Igreja, ministros que, dissentindo dos veneráveis 
sistemas, permaneçam em seu trabalho, aceitando determinados princípios, que a Igreja definir; - 
deverá pôr em estudo a situação da Igreja Presbiteriana Independente e a verdadeira significação de 
uma Igreja cristã, para dizer se é justo e necessário voltar atrás e eliminar estreitezas, alterar 
conceitos, ou se, pelo contrário, devem manter a sua identidade histórica e sacrificar o espírito da 
tolerância cristã; - deverá dizer, então, se a Igreja, para não mudar o seu passado, deve despedir 
numerosos ministros e leigos (que saberão receber com dignidade o seu veredictum), e assim firmar 
um regime expulsivo, para o futuro, de todos quantos, tendo honestidade de pensar e sendo 
evangélicos, todavia não disserem ‘amém’ a tudo quanto se lhes preparou no passado. O absoluto 
rigor teológico, dentro de cada Igreja, fatalmente criará esta situação; - consciências elásticas que se 
acomodem; ou espíritos honestos, que se dispersem, e  (não se duvide), de ora em diante, num 
crescendo assustador; ou, ainda, o que é do gosto de muitos, mas será a morte do protestantismo no 
Brasil, a formação de novas Igrejas, ao sabor de falsas afinidades teológicas. Que resultado haveria, 
ante um exame rigoroso da teologia de grande parte do ministério? O Brasil precisa de Igreja 
tolerante, isto é, cristã, que abrigue conservadores e liberais, quando todos eles forem cristãos. Não 
podemos criar ambiente para maior fragmentação do protestantismo. Presbiterianos independentes: 
na fixidade teológica imutável; em extremos rigores eclesiásticos; no império das formas, e muito 
esquecimento do espírito - ‘estaremos certos’? Para onde ir?” 
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Independente, formando tanto a IPCB, por Bento Ferraz ICSP, quanto a ICSP, por 

Othoniel Motta.  O Presbitério Leste praticava dois atos: a uma, comunicava a criação da 

Coligação Conservadora, e, a duas, repassava ao Sínodo um documento da lavra de um de 

seus ministros, vazado nos seguintes termos:. 
 

 Ao Presbitério Leste. Amados irmãos. A paz de Deus seja 
convosco. Forçado a trazer a público minhas idéias teológicas 
acerca de certos assuntos – idéias que vinham sendo deturpadas 
de longa data – escrevi uma série de folhetos, que é do vosso 
conhecimento. Pelo que ali externei, sinto-me fora da letra e do 
espírito do Sínodo, e o senso moral me impele, pois a renunciar 
em vossas mãos o ministério que durante mais de trinta e sete 
anos exerci no serviço de nossa amada Igreja. Desejando todas 
as bênçãos do céu sobre vós, sobre o Sínodo e sobre a Igreja que 
amo de coração, despeço-me com saudade de todos os meus 
queridos companheiros de milícia. Em Cristo, Othoniel Motta. São 
Paulo, 18 de agosto de 1938.151 

  

 Era a grandeza de um homem ciente das suas convicções, tomando a 

decisão sine cera que albergava em seu íntimo, à qual não havia fugir. Diferia de 

outra situação, neste caso, ao que parece, não havia embutido constrangimento aos 

seus pares: não resultava a decisão de reação a qualquer decisão tomada pelo 

Concílio, por um lado; muito menos “encostava na parede” o órgão a que estava 

ligado, à míngua de ver expulsos os que doutrinariamente pensavam noutra direção. 

Não se dispunha a arrastar ad infinitum a luta152 pelo seu direito de manifestar suas 

opiniões, ainda que devesse, como Ministro vinculada a uma denominação, 

sustentar o ponto de vista oficial daquela. O pensamento, todavia, não se engaiolou. 

 

Foi nomeada uma Comissão de Papéis e Consultas, formada pelos seguintes 

participantes: Reverendos Sátilas do Amaral Camargo, Francisco Lotufo, Adolfo 

                                                 
151 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 3, p. 100, anverso. 
152 Motta, muito seguramente se pode compreender, não queria causar prejuízo para a IPIB, menos 
ainda à causa do Messias. Provavelmente antevendo o largo campo de trabalho e a  Nova Jerusalém 
que havia a sua frente, ao lado de seus associados no desencontro religioso, mas, sobretudo, a certeza 
de uma Vocação, não demonstrava medo. A aquele plangente, mas esperançoso, momento, 
compreensível se torna o hino Pelo Vale Escuro, de sua composição: “Pelo vale escuro seguirei, 
Jesus / vou por Ti seguro, vendo a Tua luz / O meu passo incerto tu dirigirás / Ao sentir-te perto, 
nunca perco a paz...” Na terceira estrofe, seu coração de refugiado se faz eloqüência:  “Não há dor 
que seja sem divino fim / Faze, ó Deus, que a Igreja compreenda assim / E, apesar das trevas, possa 
ver, Senhor / Que Tu mesmo a levas, com imenso amor”. A íntegra dessa canção - um clássico da 
hinódia protestante brasileira - pode ser consultada: vd o Anexo V.    
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Machado Correia e os Presbíteros Jerônimo Correia Lourenço e José de Oliveira 

Prado. O documento citado foi um dos encaminhados a essa Comissão. 

  

 O Rev. Bento Ferraz, de sua vez, apresentou o seguinte documento:  
 

Propomos que o Sínodo: a) se pronuncie, nominalmente, que 
mantém, em sua integridade, a Confissão de Fé e os Catecismos 
de Westminster, (...)adotados em sua recentíssima Constituição e 
Ordem; b) e, em conseqüência, como já resolveu este Sínodo em 
sua última reunião ordinária, no referente aos ministros e 
licenciados, determine que os Presbitérios e os Conselhos 
destituam de seus ofícios os ministros, os licenciados, os 
provisionados, os presbíteros e os diáconos que abandonaram ou 
vierem a abandonar, no todo ou em parte, os princípios 
doutrinários da IPIB, ficando entendido que, sobre a letra ‘b’, não 
poderão votar os que já se pronunciaram contra os mesmos 
Símbolos de Fé; c) que os ministros não presentes a esta reunião 
extraordinária só continuem nos seus ofícios, se fizerem perante 
os respectivos Presbitérios reafirmação expressa de se acharem 
de acordo com a proposta ora aprovada por este Concílio.153    

  

 Além de assinar a proposta, Ferraz ainda coligiu a subscrição de mais trinta e 

um membros do Sínodo, agregando força ao seu ato. Sendo assim, a ala 

conservadora contava exatamente com um terço dos votantes.  Ao que parece, ao 

propor o surpreendente “pronunciamento” quanto à mantença de sua confissão 

doutrinária,  Ferraz pretendia levar o Concílio a uma situação da qual não tivesse 

opção senão manter, reiterando, sua fidelidade aos Símbolos. 
 

A comissão, então composta também por dois dos que viriam a criar a ICSP, 

trabalhou e apresentou-se o seguinte parecer:  
 

Os Símbolos de Westminster não representam integral e 
convenientemente o atual pensamento da IPIB, e por isso 
reclamam alterações, respeitando-se, entretanto a essência do 
sistema doutrinário. 2. Um estudo mais atento dos símbolos 
doutrinários de Westminster demonstra ser tarefa difícil emendá-
los, pelas seguintes razões: a) são numerosos os pontos que 
reclamariam emendas, ao menos superficiais; b) as opiniões 
seriam bastante divergentes, com respeito às emendas; c) e, 
muito em especial, o trabalho daria em resultado, para ser 
eficiente, grandes alterações na estrutura literária dos 
documentos, de modo a não terem mais eles o direito ao seu 
nome histórico. 3. Em lugar de emendas, seria mais razoável uma 
reforma geral, nos moldes da que foi feita com o Livro de Ordem, 

                                                 
153 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 3. 
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ou mesmo nova Confissão, aproveitadas as antigas linhas 
fundamentais. 4. É desaconselhável que se redija uma nova 
Confissão, ou se façam alterações extensas e numerosas. 5. 
Nestas condições, para não haver quebra das tradições 
eclesiásticas; para respeito a atitudes intelectuais que refletem 
escrúpulos de consciência; pra ser mantida a paz e a fraternidade 
e, ao mesmo tempo, a liberdade de consciências honestas e 
cristãs: a) sejam mantidos como base doutrinaria da Igreja os 
símbolos de Westminster; b) seja deixado para mais tarde o 
estudo de uma reforma geral dos mencionados símbolos; c) seja 
adotado um mínimo de princípios doutrinários para os oficiais da 
Igreja que tenham restrições aos símbolos de Westminster. aa) 
Epaminondas Melo do Amaral, Alfredo Borges Teixeira.154 

 
  

O Sínodo resolveu que o documento do Rev. Bento Ferraz deveria ser 

desconsiderado por dificultar a solução do problema; mostrava-se inoportuno e 

inconveniente aceitar e discutir a revisão dos Símbolos de Fé de Westminster; a IPIB 

devia manter sua ortodoxia nas doutrinas básicas, especialmente às penas eternas 

e imortalidade da alma. Este último parecer causou espécie entre aqueles que 

tinham dificuldades em aceitá-lo. Daí, então, o Rev. Epaminondas Melo do Amaral 

expôs a Declaração de Fé155 do grupo ao qual pertencia. Era a terceira sessão do 

dia 26 de janeiro de 1938.156 

 

Novas e contraditórias decisões do plenário: 1) novas escolhas para todas as 

funções sinodais, incluída a representação presbiterial junto a Mesa Administrativa; 

2) fosse nomeada uma comissão composta por três elementos de cada corrente 

doutrinaria, a fim de apresentar ao Sínodo ordinário de 1942 uma Confissão de Fé, 

baseada nos símbolos de Westminster; 3) durante o período, não serão permitidas 

publicações que contrariassem os Símbolos, pois os que, porventura, tivessem 

dúvidas deveriam apresentá-las ao Senhor Jesus Cristo; 4) não deveriam ser 

licenciados ou ordenados candidatos que rejeitassem os Símbolos de fé em vigor. 

 

Na sexta sessão, apesar dos esforços contrariu sensu do Concílio, lavra-se 

em ata que a exoneração do Rev. Othoniel Motta é de caráter irrevogável. Aprovou-

se ainda, unanimemente, a seguinte moção: “O Sínodo lamenta que, pela 

exoneração do reverendo Otoniel Mota, venha a Igreja a perder um ministro ilustre, 

                                                 
154 Apud Costa, op. cit., p. 146. 
155  Vide o  Anexo VI. 
156 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 4,  às  fls. 4, frente e verso. 
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que a honrou pela piedade, cultura e serviços; e espera que as circunstâncias do 

futuro de novo o tragam ao seio do ministério”.157  
 

Observa-se, pelo procedimento, que o rito do plenário favorecia a ala 

conservadora. Elegeu-se nova Mesa Administrativa, assim composta: presidente, o 

Rev. Jorge Bertolaso Stela; vice-presidente, o Pb. Flamínio Fávero; os vogais: Rev. 

Francisco Augusto Pereira Jr. e o Pb. Lauro Monteiro da Cruz; secretário-

permanente, Rev. Roldão Trindade de Ávila. Agora, caberia à Mesa Administrativa 

nomear novos professores à Faculdade de Teologia. A Comissão revisora da 

Confissão de Fé seria constituída pelos Revs Amaral, Bertolaso Stela, A. B. Teixeira, 

F. A. Pereira Jr, Melo Miranda e o Pb. Flamínio Fávero.  

 

Ao final da reunião, o Rev. Azor Etz Rodrigues, certamente envolvido física e 

emocionalmente pela solução sinodal158, manifestou-se “congratulando-se... a 

grande bênção recebida dos céus, através da solução pacifica de nossa crise”. O 

mesmo fez o Rev. Jorge Bertolaso “pela feliz solução encontrada... pede que todos 

trabalhem pela paz e pela prosperidade da Igreja”. Outro a manifestar sua visão foi o 

Rev. Orlando Barbosa Ferraz159, quando fez uma apreciação dos acontecimentos, 

mostrando o poder das orações que acompanharam a reunião sinodal. 

 

Apesar das palavras positivas, a flagrante realidade é que uma solução 

profunda não fora encontrada. Decorrência e demonstração disso é vários embates 

seriam ainda travados entre as diferentes correntes teológicas da IPIB. Ainda que 

derramamento de sangue, mas com muito suor e lágrimas, parafraseando Churchill.   

 

As soluções propostas naquela reunião extraordinária foram paliativas e 

contraditórias. As questões não se revolveram; antes, agravaram-se. Não 

estancaram e nem cicatrizaram definitivamente o assunto na “Questão Doutrinária”. 

                                                 
157 Ibidem, p. 9, anverso. O destaque sobre o reconhecimento da piedade de Motta pelos que ficariam 
na IPIB, é meu. Outrossim, parece-me que, ao usar a expressão  “(...)  de novo o   tragam  ao  seio  do 
ministério”, o concílio da IPIB deixava no seu escrito, ainda que de forma inconsciente, um certo 
exclusivismo. Não se admitia pudesse Motta exercitar seu ministério e piedade em outro lugar? É o 
que subjaz.  
158 O diagnóstico é do Dr. Costa, op. cit.,  p.147.   
159 O Rev. Orlando Barbosa Ferraz afirma: “Curvo-me ante a doutrina das Penas Eternas, respeitando 
a linguagem clara e simples da Bíblia; assim, como aceito os dogmas da santíssima Trindade.. que 
também estão envoltos em profundo ministério”, In: O Estandarte, nº. 24, de 30 de novembro de 1939, 
p. 3. 
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As diferentes alas, na verdade, não mudaram suas opiniões e nem foram mantidas. 

Tampouco foram  consolidadas as conquistas históricas dos Símbolos de Fé. 

 

Essa decisão de feto passaria ao status de embrião da saída de grande grupo 

de membros da IPIB, que viria dar azo ao nascimento da ICSP e da IPCB, como se 

verá na seqüência.  

 

Janeiro de 1940 – Reunião ordinária do Sínodo. 
 

A reunião ordinária de 1940 foi marcada pelo luto, dor e desentendimentos 

doutrinários até ali sem solução. O luto viera por conta, primeiramente, do 

falecimento de dois fundadores do Presbiterianismo Independente: Rev. Vicente do 

Rego Themudo Lessa e  do Rev. Ernesto Luiz de Oliveira. Ambos ergueram o 

Pendão Real  e bastante haviam colaborado para a concretização daquela causa.160 
 

A dor, em segundo lugar, se dava porque o “fio de ouro” se rompera com a 

decisão da ala conservadora de desligar-se da IPIB, por não concordar com as 

decisões sinodais, apesar de que alguns neo-ortodoxos, àquela altura, já haviam 

renunciado a várias comissões sinodais. 

 

À Mesa Administrativa é atribuída a função de nomear os novos professores 

da Faculdade de Teologia. Aparentemente a ala conservadora conseguira introduzir 

uma das mudanças que mais almejava: o afastamento do pastorado, do magistério 

teológico e dos cargos de direção da igreja e seus órgãos os Ministros e Presbíteros 

que entendiam não acatar, ao seu modo, os Símbolos de Fé. Assim estava aberta a 

possibilidade de nomeação de professores conservadores naquela instituição 

teológica. Isto foi feito, estabelecendo-se um novo quadro: a) professores e 

respectivas cadeiras: Rev. Roldão Trindade de Ávila para as matérias da Dogmática, 

Apologética, Ética, Isagoge, Velho e Novo Testamentos, Liturgia, Exegese do Velho 

e do Novo Testamentos; Teologia Velho e Novo Testamentos; História do Púlpito; 

Rev. Vicente Themudo Lessa, História Eclesiástica (incluem: Histórias das Missões, 

da Doutrina); Rev. Francisco Augusto Pereira Jr, Hermenêutica, Arqueologia, 

História Bíblica, Polêmica Eclesiástica ou Eclesiologia e Homilética. Observe-se que, 

pelo caráter drástico da situação, todo um curso estaria, surpreendentemente, nas  
                                                 
160 Referência à fundação da IPIB, em julho de 1903. 
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mãos de apenas dois professores, que se reduziu a um, em certo momento, função 

da morte de Themudo Lessa.  

 

A décima quarta reunião ordinária foi iniciada no dia 24 de janeiro e concluída 

em 5 de fevereiro de 1940, nas dependências da Primeira Igreja de São Paulo, em 

doze sessões. Na terceira sessão, o Rev. Francisco Augusto Pereira Jr. 

reapresentou uma moção que tratava sobre a situação da IPIB; o Sínodo repete um 

gesto muito significativo, que não produziu um efeito perene e de fato solucionador: 

colocou os joelhos em terra e orou. E, mais ainda, sete membros do Concílio 

formaram um grupo voluntário de oração, atuando paralelamente, enquanto o 

Sínodo estudava o problema.161     

 

Uma dos fatos que marcaram as reuniões sinodais foi o tempo dedicado aos 

exercícios devocionais, especialmente à oração entre os conciliares. Oração é “um 

oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de seu 

Espírito.162  Por isso, podia-se entender fosse ela própria em todas as circunstâncias 

de atuação dos concílios, notadamente quando da tomada de decisões. Na quinta 

sessão, se diz que “Resolveu-se que, enquanto a referida comissão fosse realizar o 

seu trabalho, (...) os membros do Sínodo ficassem no templo, em concerto de 

oração”.163  

 

Usando da palavra, o Rev. T. Pinheiro Guimarães afirmou que a resolução 

tomada pelo Sínodo baseou-se no temor de Deus e muita oração. Informou, ainda, 

que toda a igreja (os membros da denominação, no caso a IPIB) estava orando 

naquele momento; assinalou que um dia inteiro fora dedicado exclusivamente às 

orações; enquanto se debatiam os assuntos, o grupo orava.164 Os assuntos 

debatidos exigiam uma decisão sábia e coerente. Era de se esperar que, para 

aquele grupo de homens eclesiásticos, a oração fosse sempre um válido recurso. 

                                                 
161 Cf. Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 4, p. 27, verso. 
162 Breve Catecismo, resposta à pergunta nº 178.   
163 Cf. Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Vol. 4, p. 7, anverso. 
164 Vd O Estandarte, nº. 7, de 10 de abril de 1940, p. 3. Ali, o articulista informa que foi uma decisão 
obtida por unanimidade. Era uma decisão que mantinha a unidade da IPIB, acrescentando que “(...)  
mostraremos a grave responsabilidade que assumiram aqueles nossos irmãos que, desde o dia 
seguinte, começaram a golpear a unidade de nossa martirizada Igreja Independente. E pedimos, aos 
que estiverem inclinados a acompanha-los, não que desistam disso, mas que adiem a sua resolução 
por mais algum tempo, até que conheçam mais perfeitamente a obra que o Sínodo fez”. 
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Contudo, apesar de priorizada naquelas reuniões, os grupos envolvidos nas 

questões doutrinárias não chegaram a uma conclusão unânime. 
 

A forma como o plenário resolveria a “Questão Doutrinária” se deu na quinta 

sessão, do dia 30 de janeiro. O quorum da sessão era composto por trinta e seis 

ministros e cinqüenta e oito presbíteros representantes de igrejas. O Rev. Orlando 

Barbosa Ferraz apresentou o seguinte substitutivo, como segue:                                                                        

 

Considerando que a Igreja Presbiteriana Independente do 
Brasil é conservadora, e que deseja manter os Símbolos de Fé, 
representados na Confissão de Fé e Catecismos Maior e Menor; 

Considerando que a Confissão de Fé e Catecismos, embora 
suscetíveis de reforma, em pontos secundários, todavia, 
expressam, em substância, a interpretação fiel das Sagradas 
Escrituras no tocante às doutrinas tradicionais e fundamentais do 
Cristianismo; 

Considerando que a situação atual de nossa Igreja é grave, e 
que necessita de uma solução enérgica, mas ao mesmo tempo 
caridosa e tolerante; 

Considerando que sem um verdadeiro espírito de sacrifício e 
renúncia, de ambos os lados, não será possível chegar-se a um 
acordo: 

 

O Sínodo resolve:  
 

a) Declarar que mantém os seus Símbolos de Fé e que os 
defenderá com todo o cuidado e zelo; 

b) Dissolver a Comissão que foi nomeada para reformar a 
Confissão de Fé e Catecismos; 

c) Reconhecer em igualdade de direitos os ministros e crentes 
que têm dificuldades na interpretação de alguns pontos 
doutrinários exarados na Confissão de Fé; 

d) Recomendar que os que ocupam cargos eclesiásticos que 
exigem ensino especial ou propaganda, mantenham em toda a 
sua integridade, os princípios básicos doutrinários de nossa Igreja; 

e) Deixar aos Presbitérios o critério quanto à licenciatura e 
ordenação de seus candidatos. São Paulo, 30 de janeiro de 
1940.165  

 
 

 Esse substitutivo foi aprovado com a unanimidade dos presentes, inclusos 

dois dos considerados liberais: Os Revs. Epaminondas Melo do Amaral e Lívio 

Borges Teixeira. Eram pontos nevrálgicos na resolução: a frase “(...) a situação da 

nossa igreja é grave e  necessita de uma solução enérgica, mas ao mesmo tempo 

                                                 
165 Livro de Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Vol. 4, p. 31.   N. do A. – Considera-
se substitutivo o documento que veicula uma proposta diferente para a resolução de matéria em debate 
no plenário de um concílio ou comissão deste. É votado antes da proposta original; se aprovado, fica 
superada aquela, valendo o texto substituinte.  
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caridosa e tolerante”,  bem como os itens “c” e “e”, estes de implicação prática. 

Nitidamente, era o resultado dos ânimos serenados pelas orações, da sabedoria 

advinda e de alguma articulação (de bastidores) em direção à tolerância mútua, mais 

ainda para com os que permanecessem nos arraiais da IPIB. A ala conservadora, 

cujos nomes são mencionados (Revs. Francisco Augusto Pereira Jr., Alfredo Alípio 

do Vale, Rafael Pages Camacho, Elias José Tavares e João Rodrigues Bicas; Pbs. 

Luiz Brandi, Elias Galvão e Domingos da Silva Ferreira Jr.) declarou que, com 

satisfação, votava aquela matéria, mas sem reflexão.166  Na sessão seguinte, alguns 

deles requereram que seus votos favoráveis à proposta do Rev. Orlando Barbosa 

Ferraz fossem reconsiderados e que fossem registrados, em atas, seus 

dissentimentos167 (Revs. Rafael Pages Camacho, Pb. Luiz Jorge, ambos da 2ª IPI de 

São Paulo; e Alfredo Alípio do Vale). O Rev. Francisco Augusto Pereira Jr. foi eleito 

como um dos membros da direção do jornal ‘O Estandarte’. 

 

 A seguir o Sínodo, voltando à  sua trajetória de idas e vindas, passo à frente, 

passo atrás, ou seja, de aparente incoerência, mas vazados em tolerância, tomou as 

seguintes resoluções: 
 

1) Elegeu o Rev. Alfredo Borges Teixeira para ocupar a cadeira de Teologia 

Sistemática, ou seja, foi reconduzido ao seu antigo posto; 
 

 2) Elegeu como diretor e professor da referida Faculdade o Rev. Roldão 

Trindade de Ávila; 
 

 3) Registrou comunicado do Presbitério d’Oeste quanto à ordenação do Rev. 

Rui Gutierrez; e nenhuma reprimenda foi tomou, vez que lhe era concílio superior; 
 

 4) Lançou em ata declaração uma declaração: 
 

Tendo sido eleitos por este Sínodo para o ensino de Teologia 
em nossa Faculdade de Teologia, vimos mais uma vez agradecer 
a confiança do Concílio em nós e ao mesmo tempo declarar que 
podemos conscienciosamente manter no ensino integralmente os 
princípios doutrinários de nossa Igreja, como sempre o fizemos no 
passado. aa) Alfredo Borges Teixeira, Roldão Trindade de Ávila.168 
 

                                                 
166 Ibidem, p. 32 anverso. 
167 Conforme a Constituição da IPB, em vigor, dissentimento “é o direito que tem qualquer membro de 
um concílio de manifestar opinião diferente ou contrária à da maioria”. Cf. art. 65, alínea a, § 1º.   
168 Apud Costa, op. cit., p.151. 
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Seguiu-se a uma direta conseqüência dos últimos acontecimentos foi  a 

leitura do ofício do Presbitério Leste no qual se comunicava que o Rev. Bento Ferraz 

renunciara a jurisdição da IPIB.  E deu-se baixa no seu nome do rol de membros do 

Presbitério. Orou-se pelo referido ministro. 

 

Janeiro de 1941 – Reunião extraordinária do Sínodo 
 

Entre os dias 8 a 15 de janeiro de 1941 reuniu-se o Sínodo da IPIB 

extraordinariamente, nas dependências da Terceira IPI de São Paulo, com o pré-

fixado objetivo de “dar solução realmente definitiva à questão doutrinaria.”169 

 

Por comunicação oriunda do Presbitério Leste, o Sínodo eliminou de seu rol o 

Rev. Rafael Pages Camacho, por ter renunciado a jurisdição da IPIB; pela mesma 

tomada de posição, do mesmo concílio inferior vinha a notícia que a Segunda IPI de 

São Paulo fora dissolvida. Não se constatou a presença dos demais ministros 

Conservadores, tais como: Alfredo Alípio do Vale e João Rodrigues Bicas, nem das 

igrejas de Pádua Dias, Braúna, Cambará, Glicério, Lauro Penteado, Jaú, Pedra 

Branca, Jacarezinho e Soturna. 

 

Tal reunião do sínodo foi marcada pela presença e atuação do grupo 

chamado de “via média”, mas que se dizia “conservador”, pois, despojado do 

radicalismo fundamentalista, que rejeitava e se mantinha  distante do liberalismo. Os 

capitaneados pelo Rev. Bento Ferraz tiveram que “bater em retirada”, ao perder seu 

espaço eclesiástico. Se, num primeiro momento, os conservadores tiveram de ser 

mais tolerantes e menos rápidos no agir conforme suas convicções, com os recentes 

acontecimentos, estavam de da saída da IPIB;  era a vez dos liberais.  

 

Na sexta sessão do dia 14 de janeiro, aprovou um documento que sintetizava 

a posição do concílio e apontava sua visão aos dias vindouros. Propunha-se  a 

solucionar o problema da “Questão Doutrinária”, pacificar a família Independente e 

glorificar ao Senhor Jesus Cristo,   
  

1º - Reafirma a sua fidelidade aos Símbolos de Fé, de acordo 
com o item 2º da Introdução geral da “Constituição e Ordem”, e 

                                                 
169 Ibidem, p. 51 anverso. 
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declara que jamais negou a imortalidade da alma e a eternidade 
das penas para os ímpios, como tem sido propalado erradamente; 

2º - Reafirma, sem restrições, como princípio distintivo da Igreja 
Presbiteriana Independente do Brasil, a incompatibilidade entre a 
profissão do Evangelho e a profissão maçônica; 

3º - Reconhece  que   a  Confissão de Fé deve  ser  revista 
oportunamente; 

4º - Recomenda aos ministros, oficiais e membros das Igrejas 
uma atitude prudente, pacífica, caridosa e cristã para o 
restabelecimento da paz, da harmonia e da confiança entre todos 
os irmãos; 

5º - Aprecia e louva o gesto nobre e altamente cristão de 
ministros chamados liberais, cujas idéias sobre as doutrinas acima 
referidas provocaram em certas Igrejas acentuadas reações, 
declarando-se eles dispostos a se colocarem em disponibilidade 
ativa, por tempo indeterminado, no propósito de removerem as 
dificuldades existentes; 

6º - Determina aos concílios competentes a aplicação de 
processo regular a todos quantos se insurgirem contra estas 
resoluções, bem como aos que perturbarem a paz, a unidade, a 
pureza, e o progresso da Igreja; 

7º - Recomenda   que   todas  as   Igrejas  realizem  neste a no, 
campanhas especiais de reavivamento espiritual; 

8º - Revogam-se as disposições em contrário.170  
 
 

   Os defensores da “via média”, dentre eles: Revs. Orlando Ferraz, Antônio C. 

R. de Alvarenga, Sátilas do Amaral Camargo171, Roldão de Ávila, Walter Ernuel e 

Tércio de Moraes Pereira eram os promotores de uma certa de ”perseguição 

velada”. A tolerância da via média tornava-se intolerante para com os seus 

progenitores, os Liberais, já que estes se recusavam a observar os apelos do 

Concílio maior da IPIB. O grupo liberal não abria mão da sua liberdade de pensar 

diferente e de apresentar sua pluralidade teológica, tanto nos escritos como na 

instrução das futuras lideranças. Isto a via média não conseguia tolerar. O Sínodo 

exigia submissão teológica dos chamados "Liberais".172   
 

  

                                                 
170 Ibidem, pp. 64, verso a 65, anverso. 
171 Foi destacado pregador na IPIB. Publicou alguns livros, os quais: Vidas Que Ensinam a Viver. São 
Bernardo do Campo: Metodista, 1965; O Poder de Uma Fé Positiva. São Bernardo do Campo: 
Metodista, 1966, e  Ensinando e Pregando – Atos 15.35. São Bernardo do Campo: Metodista, 1967 
(obra póstuma); Ensinos de Jesus Através de Suas Parábolas. 2ª ed., São Paulo: Metodista (obra 
póstuma). Outras: O caráter à luz do Sermão da Montanha; Milagres de Jesus e sua Função 
Pedagógica; Anuário do Pregador; Eternidade da Palestina. Pelo que parecem,  suas obras foram, de 
maneira geral, frutos de seus sermões e estudos bíblicos.  
172  Disponível em http://www.ipib.org/historia/comeco.htm. Acesso em 11 de maio de 2007. 
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A importante conclusão a que se pode chegar é que esse estado de coisas 

derivava das decisões tomadas nas reuniões do Presbitério ou do Sínodo, 

marcadamente titubeantes, confusas e até incoerentes, para alguns; ao mesmo 

tempo, pra outros corretas, porque tolerantes.173 Elas não foram capazes de trazer 

uma solução adequada e definitiva aos grupos envolvidos, quer fosse conservador 

ou liberal. Como afirma o “Manifesto da Questão Doutrinária”, não estava “(...) 

absolutamente resolvida a chamada questão doutrinária, ou melhor, a questão 

relativa aos ministros chamados liberais”.174 Na opinião do grupo que se 

manifestava, a decisão do Sínodo de 1941  se fizera “um caminho impreciso (...). O 

Sínodo deixou de lado a questão magna que se discutia”. Por isso, diziam: ”(...) Não 

aceitamos uma solução que nada solucionou”.175 

 

As decisões, prima facie, até pareciam favoráveis a uma interpretação mais 

tolerante, que dava chance à convivência múltipla; mas na medida em que os 

conservadores mais radicais saíram da IPIB, os liberais, porque também sinceros no 

que concebiam, sentiram-se constrangidos por terem que mudar suas opiniões 

históricas.  O gigantesco esforço da dita via média ia dando em nada.  

  

 Ao que parece, devido ao fato de o grupo conservador se organizar em uma 

nova comunhão eclesiástica e, apesar do número pequeno de igrejas (onze)  que 

aderiram àquele movimento, correspondendo a apenas a 8,8% das igrejas arroladas 

na IPIB176,  era necessário um posicionamento mais firme por parte da liderança da 

IPIB. Com efeito, para com aqueles que permanecessem em suas fileiras, 

                                                 
173 Cf. O Estandarte, nº. 1, de 7 de janeiro de 1943, por ocasião da comemoração de seu 40º 
aniversário, em artigo intitulado “História da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”, escrito por 
Azor E. Rodrigues. O articulista diz o seguinte: “As soluções tomadas nas três primeiras reuniões do 
Sínodo foram fracas, contraditórias, de valor realmente precário. Em conseqüência, alguns ministros, 
presbíteros, mais de uma dezena de igrejas, com centenas e centenas de membros, agindo com 
precipitação e imprudência, se desligaram da IPIB, constituindo em 11 de fevereiro de 1940 a Igreja 
Presbiteriana Conservadora”, p. 15. 
174 Manifesto da Questão Doutrinária, São Paulo, Estabelecimento Gráfico Cruzeiro do Sul, 20 de 
agosto de 1941, p. 3. Vd o Anexo I. 
175 Ibidem, pp. 7 e 8. 
176 O Presbiteriano Independente, publicado entre 15 de março de 1938 a 15 de agosto de 1938 pela 
ala conservadora, p.12, informa que o total das adesões ao movimento conservador era o seguinte: 11 
pastores, 88 presbíteros, 60 diáconos e diaconisas, 1525 membros em plena comunhão, 234 da igreja 
de Natal. Total das adesões: 1918. Esses números, quando comparados ao número efetivo daqueles 
que foram arrolados na IPCB, no momento de organização do Presbitério Conservador, em 27 de 
junho de 1940, demonstram um certo esvaziamento do movimento conservador e a prevalência da 
ação da Via Média dentro da IPIB. 
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especialmente o grupo liberal, visto que o mesmo não sinalizara qualquer desejo de 

saída da IPIB. Uma medida dotada de rigidez poderia, de algum modo, conter a 

saída de membros da IPIB para a IPCB.  

 

 Ao final do Sínodo, em 20 de agosto de 1941, o grupo dos liberais entregou o 

“Manifesto da Questão Doutrinária” ao Concílio maior da IPIB. Nele, descrevia os 

fundamentos e desdobros de sua posição doutrinária, especialmente quanto à 

eclesiologia. Formalizavam sua visão modernista. Sobre esse espírito, boa descrição 

– porque focada no evento em tela – foi escrita por Lima: 

 

O grupo de signatários do “Manifesto’’ (documento que foi 
dirigido ao Sínodo da IPIB em 1941) assumira uma postura liberal 
e moderna, ao sabor e no mesmo período em que outros grupos 
em diferentes contextos, manuseando outros conhecimentos, 
também buscavam,  o novo e o moderno em suas áreas de 
atuação. Herdeiro dos jovens fundadores da IPIB, tendo como 
patrono intelectual  e modelo eclesiástico o Rev. Othoniel Motta, o 
grupo do  “Manifesto” abraçou um protestantismo palatável aos 
que não se sentiam alheios à modernidade, aos avanços da 
ciência e à valorização da cultura.177 
     

 

Porque os signatários eram pastores jurisdicionados pelo Presbitério Leste, 

um outro de seus membros, Roldão Trindade de Ávila, zeloso conservador, entregou 

proposta vazada, basicamente no seguinte raciocínio: circulava o manifesto, dirigido 

à IPIB; tal publicação continha matéria merecedora de atenção e estudo, pois feria 

aquela igreja na sua integridade doutrinária e administrativa; quem produzira o 

manifesto eram membros (ministros) daquele concílio; logo, com base na sua 

legislação, deveria o órgão tomar em consideração a matéria do manifesto, julgando 

o caso como de direito fosse.178  A proposta foi acolhida, como seria razoável.  

 

 Cabe lembrar que os subscritores do Manifesto eram de presbitérios 

diferentes, nessa ordem, os pastores:  Epaminondas M. do Amaral, Eduardo P. de 

Magalhães, Lívio Teixeira, Olímpio Batista de Carvalho, Ruy Gutierres e Thomaz 

Pinheiro Guimarães. Os três primeiros, do Presbitério Leste; Gutierres, do Sul; os 

demais estavam vinculados ao Noroeste. Portanto, embora nada surpreendente, 

cabe o registro de que havia uma articulação também entre os liberais.     
 

                                                 
177 Op. cit., p. 97. 
178 Vd Anexo VI-A . 
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 Em 31 de janeiro de 1942, na reunião do Presbitério Leste, Comissão 

Especial encarregada de examinar o manifesto “A Questão Doutrinária”, cuja 

composição reunia oficiais dentre os mais conceituados da IPIB179 – habilitada, 

portanto, à elevada incumbência que recebera – apresentava seu relatório. Ao 

apresentá-lo, a comissão: a) lamentava profundamente a publicação do referido 

manifesto; b) entendia que o manifesto continha matéria que incompatibilizava os 

seus signatários com o exercício do ministério na IPIB; c) era de parecer que os 

ministros subscritores, membros do Presbitério, deveriam ser exonerados 

administrativamente, conforme a legislação em vigor na igreja, em vista de os 

envolvidos não possuírem aptidão suficiente para servir a Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil; d) porque não reconheciam o princípio da incompatibilidade 

entre o maçonismo e a profissão evangélica, que é ponto fundamental da IPIB; e) 

porque o seu liberalismo os impedia de  combater em nosso país uma igreja 

apóstata, pagã e idólatra – a Igreja Católica Romana.180  

  

 As decisões do Sínodo tampouco satisfizeram integralmente os componentes 

do grupo que o Rev. Othoniel Motta, Amaral, Teixeira pai e filho, e outros formavam.  

Em razão disso, depois de muito debate no Presbitério Leste, o grupo de Motta 

também apresentou seu pedido de renúncia à jurisdição da IPIB. 
 

 

E foi o próprio Amaral quem, em 2 de fevereiro de 1942, manuscreveu a carta 

seguinte, também subscrita por Eduardo Pereira de Magalhães e Lívio Teixeira: 
 

 

Rev. Presidente e mais membros do Presbitério de Leste. 
Saudações cristãs. À vista do pedido que nos foi feito e,  
inclinados a aceitá-lo, julgamos, todavia, que é dever do concílio, 
correspondente a um direito nosso, definir as razões pelas quais 
julga nosso ministério incompatível com a Igreja P. Independente. 
Pedimos, pois, que isso nos seja feito. 
São Paulo, 2 – fev – 1942. aa) Epaminondas Melo do Amaral; 
Eduardo Pereira de Magalhães; Lívio Teixeira.181 

 

                                                 
179 Eram membros da comissão: Roldão Trindade de Ávila, Walter Ernuel, Tércio Morais Pereira, 
Benedicto Novaes Garcez  e  Altair G. B. de Moraes.    
180 Vd o Anexo VII.   
181 Vd o Anexo VIII. 
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  Na mesma data, também o Rev. Rui Gutierres, dirigiu-se por escrito à 

Mesa do Presbitério do Sul, da IPIB.  No documento, ao declarar que continuaria em 

seu ministério, também invocando os artigos da Constituição e Ordem vigente ali, 

para apresentar  “renúncia à  jurisdição  da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil”.  Declarava, ao fim do papel entregue, que declarava que procuraria “(...) 

como Deus for servido conceder-me, e nas circunstâncias e forma que a providência 

apontar, o meu ministério, pregando o Cristianismo, como o entendo, sem as 

restrições humanas que vão afogando o pensamento e a vida religiosa”.182    

  Ainda no dia 2 de fevereiro de 1942, os pastores Revs. Epaminondas 

Melo do Amaral, Eduardo Pereira de Magalhães e Lívio Teixeira, por carta,  

entregaram ao Presbitério de Leste da IPIB a sua resposta acerca do manifesto “A 

Questão Doutrinária”. E argumentando o desvio do manifesto e a invocação de 

causa relacionada à atitude dos signatários daquele no tocante à maçonaria e à 

Igreja Romana, externavam sua estranheza ao que consideravam ”maneira sumária 

de expulsão indireta que o Presbitério adotou.”  Porém, afirmavam que não oporiam 

obstáculo. Em suma, aceitavam o convite à saída, mas – para continuarem no seu 

ministério – apresentavam ali sua “definitiva renúncia à jurisdição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil”. Despediam-se também dizendo que 

continuariam nas circunstâncias por que Deus permitir que preguemos o 

Cristianismo como o entendemos, sem as restrições humanas que vão afogando o 

pensamento e a vida religiosa”. No mesmo dia, ainda, o Rev. Amaral entregou à 

Mesa do presbitério um documento, quase um aditamento ao anterior, no qual, 

também em nome do Rev. Magalhães e de Lívio Teixeira, pedia a especial fineza de 

que a resposta que fora  entregue pouco antes não deixasse de ser integralmente 

registrada nas atas do concílio, bem como publicada no órgão oficial (O 

Estandarte).183     
    

 Em 25 de janeiro de 1943, em Curitiba, a Comissão Judicial, composta pelos 

conciliares Lauro de Queiroz e João Carlos de Camargo, que houvera sido nomeada 

para instaurar regular processo contra o Rev. Rui Gutierres, informa ao concílio que, 

antes de tomar qualquer iniciativa, seu relator recebera carta daquele ministro, em 

que ele renunciava à jurisdição eclesiástica da denominação. E que, diante do fato, 

                                                 
182 Vd. o Anexo X. 
183 Vide o Anexo XI e XI1.  
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a comissão resolvera não mais agir no sentido de instaurar o processo, à vista da 

renúncia apresentada pelo Rev. Rui Gutierres e que entendia que o concílio deveria 

“aceitar a renúncia apresentada”.184     
 

  Assim, estava se encerrando, dentro da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, e do Presbiterianismo brasileiro,   uma das questões mais 

difíceis que enfrentara ao longo de sua existência. Da “Questão Doutrinária”, em 

síntese, surgiram duas dissidências eclesiásticas: a primeira dissidência é a Igreja 

Presbiteriana Conservadora, caracterizada pelo apego à ortodoxia, de vertente 

fundamentalista; a segunda dissidência foi a Igreja Cristã de São Paulo, 

caracterizada pela adoção do modernismo, também denominado liberalismo, de 

vertente neo-ortodoxa. Os organizadores desta estavam influenciados pela 

efervescência cultural da década de 20 e 30, pelos ventos libertários do momento 

político vivido pelo país. Optaram pela modernidade em todos os seus aspectos 

literários, teológicos e eclesiásticos. Eles buscavam a sempre sonhada melhoria da 

Igreja, mesmo que fosse mediante o novo. Como mencionado, seus principais 

organizadores foram os eruditos cristãos: Othoniel Motta, líder e inspirador do 

movimento, Epaminondas Melo do Amaral, Lívio Borges Teixeira, Ruy Gutierres, 

Thomas Pinheiro Guimarães, Olympio Batista de Carvalho, este último menos 

afamado. 

  

NASCIMENTO DA IGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULO 
  

 

Quando um povo está cheio da seiva e vigor, que fazem 
poderosas as nações, florescentes e respeitadas, o espírito 
público exalta-se com os revezes, em vez de se abater.185 

 

Essas palavras se referem à batalha do Touro, quando portugueses 

enfrentavam castelhanos e aqueles, próximos de uma derrota, ao verem a bandeira 

das quinas em mãos dos inimigos, esquecendo-se de que a sorte das armas lhes 

era adversa e lembrados somente do que deviam à pátria e à honra do seu próprio 

nome - capitaneados por Gonçalo Pires -  arremeteram sem medo contra os que 

levavam o inestimável despojo. E venceram a Souto-mayor e comandados, com 

                                                 
184 Vide o Anexo XIII.  
185 Vilhena Barbosa, Exemplos de virtudes cívicas e domésticas colhidos na história de Portugal, 
p.133.   
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audácia e agilidade, tirando-lhe das mãos a bandeira. Os lusitanos haviam vencido, 

e o príncipe, filho do rei D. Affonso (em viagem à França), galardoou o feito de 

Gonçalo Pires, dando-lhe por brasão de armas uma bandeira branca, tendo no 

centro um leão rompante de ouro; determinou, ainda, que o valente cavaleiro 

acrescentasse ao seu nome o apelido de “Bandeira”. Assim, transmitindo-o aos seus 

descendentes, nele ficasse perpetuada memória de tão insigne façanha. 
 

Apesar da ausência de um espírito bélico no embate verificado na IPIB, até 

aqui tratado, batalhas intensas se deram. Choques e entrechoques. Ao fim e ao 

cabo, cindir a igreja se mostrava a única senda a percorrer, ante as ínvias 

alternativas. Que fazer doravante? 
 

Cristãos  convictos,  ministros e presbíteros ordenados em nome da Trindade 

(no que, integralmente, se assemelhavam ao grupo orientado pelo Rev. Bento 

Ferraz), o Rev. Othoniel Motta e aliados não iriam, ao sair da IPIB, se reunir em uma 

associação secular, num clube de adeptos de uma paixão qualquer, nem mesmo em 

confraria religiosa. Enquanto estiveram na IPIB, jamais desejaram abrir nova igreja. 

Aonde iriam? 
 

A expressão de seu antidenominacionalismo impedia a toda 
igreja dar-lhes refúgio. E, como quase sempre acontece, sua luta 
contra o divisionismo criou uma nova divisão e mais uma 
denominação, a Igreja Cristã de São Paulo, constituída a 5 de abril 
de 1942 (...).186   

 

A saída, muito consentânea com as motivações de Motta e irmãos em Cristo, 

foi organizar uma nova igreja. Surgia, assim, a Igreja Cristã de São Paulo. 

 

A propósito do nome escolhido - Igreja Cristã de São Paulo – no meu sentir,  

tal resulta bem justificado pelo antidenominacionalismo assumido como referência 

ontológica. Ao abraçarem, algum tempo antes, a reafirmação fideísta da 

preeminência da vida espiritual sobre os Símbolos, os cristãos intelectuais 

marcavam também seu desapego a uma identificação doutrinária. Mais 

precisamente,  eles refutavam o presbiterianismo, na feição que lhes era conhecida. 
 

                                                 
186 Leonard, op. cit., p.296 



 95 

 Nessa linha de raciocínio, mas referindo-se especificamente ao manifesto A 

Questão Doutrinária,  o mesmo Léonard diz que naquelas palavras se encontrava 

um “liberalismo teológico” que poderia conduzir bem longe:   
 

Suas manifestações  se revelaram pela denúncia de um ‘direito 
divino presbiteriano‘  e da ‘intangibilidade de suas formas’, a saber: 
uma Confissão de Fé e seus Catecismos ‘redigidos há três 
séculos, por outras mentalidades, num meio religioso inteiramente 
diferente’; as explicações humanas imperfeitas, dadas por eles, 
sobre os mistérios da condenação dos ímpios e da predestinação; 
finalmente, o denominacionalismo estreito que faz da 
antimaçonaria a ‘base’ duma organização religiosa – enquanto ‘tal 
assunto não justifica a existência duma igreja separada’ – e que, 
ao contrário nega todo valor ao batismo católico, contra o ensino 
dos Reformadores e (tratando-se, aqui, dos pedobatistas) contra a 
própria essência do Sacramento.187   

   

E prossegue Léonard, destacando agora o que nos parece relevante para a 

adoção do nome da nova igreja: “esta parte da Declaração liberal era a menos 

discutível sob o ponto de vista da ortodoxia. Foi nela, entretanto, que seus autores 

se revelaram o que haviam sido desde o início: adversários de sua denominação tal 

como era, porque adversários de toda denominação”.188   

 

Não mais estavam na igreja em que, por tanto tempo, vieram labutando. 

Agora, no entanto, fala mais alto o sentimento de pertencerem à Igreja de Cristo, que 

os impelia a – conforme suas convicções de fé – estabelecerem uma igreja terrena, 

na qual pudessem veicular o conteúdo de sua crença por meio do seu culto.  Surgia, 

por e para tanto, a Igreja Cristã de São Paulo. Era o dia 5 de abril de 1942, 

marcavam os calendários.  

 

 Muito eloqüente sobre esse momento é a Declaração que fizeram circular por 

ocasião do surgimento da novel igreja protestante ou evangélica na pujante Capital 

Paulista. E, ainda que se possa consultar a cópia do original desse documento, vai 

bem aqui a demonstração de a que vinha a ICSP: 

 

Ao fundar-se a Igreja Cristã de São Paulo, afirmam os seus 
organizadores que, dando esse passo -- a-pesar-da  
inconveniência que aparentemente possa ter a formação de nova 
igreja, que eles não desejariam crear --  fazem-no, sem espírito 

                                                 
187 Idem, ibidem, cit.,  p. 296.  
188 Idem, ibidem.. 
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algum de separação ou rivalidade, inteiramente isentos de 
quaisquer objetivos sectários, e com o desejo sincero de contribuir 
para uma larga obra construtiva e fraternal, considerando que a 
nova organização corresponde a uma necessidade real, não de 
hoje reclamada, necessidade a que, conforme as circunstâncias 
demonstram, não poderia atender-se de outra forma. Surge a 
Igreja: 
 

a) para exercer a especial missão de difundir o Cristianismo 
em moldes mais largos, de tolerância e liberdade no que 
não afete a sua essência, e, livre de compromissos com 
determinadas orientações e métodos oficiais, dar maior 
ênfase ao espírito da religião; 

 

b)  para – embora na situação paradoxal de um organismo 
que se viu forçado a existir em separado – cultivar e 
propagar o espírito ecumênico, bem como o padrão que 
favoreça a união das Igrejas, através de maior liberdade 
doutrinária e maior liberdade de governo em cada 
congregação; 

 

c)  para, em organização ampla e livre, poder tornar-se abrigo 
aos que se sentem constrangidos pelas muitas limitações 
espirituais existentes e tolhidos no direito de dar sua 
expressão ao Cristianismo, na liberdade dos filhos de 
Deus”.189 

    

    

Nos tópicos transcritos expunham-se os objetivos da existência da ICSP, cujo 

espírito desarmado e cordial emana da mera leitura. Para quem acompanhava os 

modos com que Motta e os outros tratavam seus pares, independentemente de 

concepções doutrinárias, surpresa não havia quanto ao espírito fraterno e, no dizer 

de nosso tempo, pró-ativo que inspirava a nascente igreja.   

   

Mas, das palavras que a notícia trazia ao conhecimento também brotava a 

indicação – ao menos em gérmen - de que a instituição nascia sob a égide do 

liberalismo teológico, pois, como consta do escrito dos motivos para sua criação, no 

seu tópico “b”, surgia a igreja para “cultivar e propagar o espírito ecumênico” e, 

ao mesmo tempo, “um padrão que favoreça a união das Igrejas (...)”. Em um olhar 

superficial, pode-se entender que a referência era apenas às igrejas protestantes. 

Todavia, ao não explicitar essa exclusividade, como faz quem brechas não quer 

deixar, o documento abria o universo de compartilhamento e comunhão da ICSP. 

  

Adiante no citado documento, reitera-se e aprofunda-se essa concepção 

institucional, ao tratar de sua forma de existência: 

                                                 
189 Cf. Anexo II.  
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A igreja adota os seguintes princípios de organização 
eclesiástica geral:   
 

1. Uma união ou federação de igrejas locais, que se fizer, 
manterá laços orgânicos que cultivem o espírito ecumênico e 
favoreçam mais larga união das Igrejas, fugindo assim se 
quaisquer restrições sectárias. 

 
 

2. Os órgãos gerais, numa federação, deverão ser formados de 
maneira que haja, nos concílios imediatos às igrejas locais, 
representantes destas, nomeados conforme o regime que 
adotarem. 

 

3. As igrejas locais, numa federação, devem ter laços gerais a 
que se obriguem, respeitando todos os direitos eclesiásticos 
que forem adquiridos em qualquer delas; e  -- (a) terão 
liberdade para escolher a forma de seu governo, dentre as 
normas gerais aceitas pela federação; b) terão liberdade para 
escolher a forma geral de seu culto  e da ministração de 
sacramento; c) darão aos professandos o direito de ser 
rebatizados, e a seus membros o direito de levar ou não seus 
filhos menores ao batismo. 190         

 
Salienta-se nesse fragmento da declaração o seu item 1, em que se reitera a 

predisposição dos fundadores da ICSP para promover o ecumenismo. O tópico trata 

da união ou federação de “igrejas locais”, cuja unidade de espírito e propósitos é 

naturalmente ecumênica, no sentido puro deste termo, por outro, em seguida, nota-

se claro desvio. Com efeito, ao dizer ‘’e favoreçam mais larga união das Igrejas, 

fugindo, assim, a quaisquer restrições sectárias”191, o documento abria as portas 

da novel denominação a todo e qualquer credo que se lhe aparecesse, desde que 

adote e funcione sob a  placa de Igreja. E eram eles mesmos avessos ao 

denominacionalismo, conforme se verá adiante (destaquei).  
 

Como exposto em capítulo precedente, acerca dos modelos e movimentos 

teológicos, uma das bandeiras do modernismo dos dias da Questão Doutrinária ou 

Liberalismo dos nossos, é a perda de referenciais doutrinários, de marcos 

principiológicos que distingam uma instituição religiosa que apenas se declare cristã 

e outra que se balize pelos cânones extraídos da Bíblia. 
 

Mais objetivamente, há o exemplo que vem das relações de grupos de 

protestantes no Brasil com a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta, em que pese 

às suas peculiaridades de origem e, notadamente, de governo, nunca deixou  de se 

                                                 
190 Idem, ibidem.  
191 O destaque é meu. 
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afirmar como a “Igreja de Cristo na terra”, excluindo e – num passado nem tão 

distante assim – perseguindo até à morte os que não aderissem ao seu credo. Há 

muitas décadas, no entanto, alguns grupos de protestantes flertaram, namoraram, 

andaram de mãos dadas com a ICAR, em nome de um sonhado “Ecumenismo”. 

Igrejas protestantes tradicionais, como as são a IPB, a IPC e mesmo a IPIB não se 

filiaram a essa tendência, baseadas nas diferenças inconciliáveis que se verificam 

entre aquela instituição e igrejas cristãs decorrentes da Reforma do Séc. XVI. Tudo 

parecia ir bem entre alguns protestantes e certos católicos sedentos de um melhor 

de dois mundos. Mas, em dias recentíssimos, o Chefe da Igreja Católica Apostólica 

Romana, Bispo de Roma, acendeu a luz da varanda. Ele, apenas, reafirmou o que 

Roma nunca revogou: fora da ICAR não há salvação!  A regra, portanto é: quem 

queira com Roma conviver há de se subordinar aos seus conceitos e valores. Assim,  

está  fulminado o ecumenismo sonhado, já que pressupõe unidade na diversidade. 
 

Nos dias da criação da ICSP, Roma já mantinha essa posição. Por isso, a 

brecha deixada no documento produzido por Motta e seu grupo – eventualmente 

colocando em perspectiva uma convivência de ordem espiritual com a ICAR ou 

algum de seus grupos, como ocorre com adeptos da teologia liberal e neo-ortodoxa -  

era, para a recém-nascida igreja, como se verifica do exposto, caso viesse a colocar 

esse desiderato em prática, um autêntico tiro no pé.    
 

Quanto ao relacionamento da ICSP com outras denominações, ao longo de 

sua existência, a míngua de documentos que nos tragam um pouco mais de sua 

história, podemos ao menos registra um caso. É ele, a um só tempo, peculiar e 

significativo. A peculiaridade se dá pelo motivo de fundo  que o enseja: em 14 de 

agosto de 1951, morrera o líder Rev. Othoniel Motta. Cerca de três meses depois, no 

31 de outubro, a ICSP fez realizar uma solenidade “in memoriam”. Tal evento não 

ocorreu no local em que a ICSP realizava seus cultos, mas no imponente templo da 

Igreja Metodista Central de S.Paulo. É significativo, a uma, porque o evento ocorre 

no templo de uma das igrejas mais antigas do meio, mesmo com o 

antidenominacionalismo declarado pela ICSP; a duas, porque, seus dirigentes não 

se valem de outras denominações do meio presbiteriano.192         

 

                                                 
192 Vide o Anexo IX.  Na ocasião, o Prof. Albertino Pinheiro pronunciou um longo discurso 
denominado “Otoniel Mota”, cuja íntegra consta do documento anexado.   
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Paralelamente, nota-se que o documento da ICSP não menciona a adoção 

dos símbolos de fé, essenciais à igreja de que ela saíra, como é ao presbiterianismo 

como um todo: A CFW, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo.   

 

O documento expõe, no entanto, as crenças essenciais adotadas naquela 

igreja, tidas por fundamentais ao Cristianismo, compondo a sua Declaração de Fé: 

Trindade; soberania de Deus; pecado e suas conseqüências; obra redentora de 

Jesus Cristo, por sua vida, morte e ressurreição, sendo Ele o único mediador; 

regeneração pelo Espírito Santo; justificação pela fé; progressiva obra da 

santificação; na comunhão com Deus, por Cristo; na eficácia dos meios de graça 

(Sacramentos: batismo e Santa Ceia, leitura da Bíblia, oração); bênçãos do batismo 

e da Ceia do Senhor; nos benefícios da Igreja visível; na Igreja Universal (ou 

espalhada pelo mundo); no sagrado dever da unidade cristã e do amor fraterno;  na 

comunhão dos santos (ou dos salvos); na necessidade de uma vida renovada e 

santa, consagrada à glória de Deus e serviço de todo os homens, para extensão do 

Reino e predomínio da paz e fraternidade humana.  
 

Mas entre essas cláusulas, há uma que desde lá afirmava: “Cremos na justiça 

divina que condena os ímpios e na misericórdia que concede bem-aventurança na 

companhia do Senhor”. Neste caso, chama a atenção não ter sido usado o esperado  

paralelismo entre justiça divina / condena ímpios, por um lado, e misericórdia/bem-

aventurança (dos salvos), por outro.  O “e”  que liga a expressão “justiça divina que 

condena os ímpios” a “misericórdia que concede bem-aventurança” não seria 

conjuntiva, mas – em vista do que criam  aqueles cristãos – adversativa. Ora, a 

misericórdia é a não aplicação da pena devida, mediante o perdão (melhor: a 

aceitação do preço pago pelo remidor, que é Jesus), cuja aplicação favorece ao 

pecador aqui e agora. A condenação, que é para os ímpios, por outro lado, é para a 

eternidade. Diante disso, de se crer que essa cláusula da declaração feita pela ICSP 

se mostrou uma sutil forma de reiterar a posição que defendera um dos seus 

membros, contrária à eternidade da condenação divina. Enfim, era a noção, não 

raramente encontrada na sociedade, de um Deus bonzinho, bonachão, incapaz de 

condenar, fazendo justiça.    
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E, à guisa de encerramento do rol de itens de sua crença e fé, como dito, não 

tendo mencionado a adoção dos Símbolos de Fé que conheciam, fecham sua 

declaração (baseada no art. 4º de seus estatutos), com essas palavras: 

 

 “Cremos na preeminência da vida espiritual e ética sobre 
símbolos de fé, que, embora necessários, e baseados nas 
Escrituras, são falíveis e devem ser aceitos no espírito de livre 
exame e tolerância”. 193 (destaquei).   

 

Segundo Leonard, tal declaração de fé já fora apresentada, após viva 

polêmica pela imprensa, em 1938, em uma reunião do Sínodo. E, especialmente 

quanto a esse último item, que incluía uma reserva quanto aos Símbolos de Fé – 

considera o pesquisador francês que a declaração, em outras épocas e 

circunstâncias, teria sido suficiente quanto à ortodoxia, mas “infelizmente eles 

terminavam dizendo: Cremos a preeminência da visa espiritual e ética sobre os 

Símbolos de fé (...)”.194  Preciso é tomar em conta que, em janeiro de 1940, 

contrariando o que fizera na reunião anterior, o Novo Sínodo, em sessão ordinária, 

declarara (reafirmara, mais precisamente) fidelidade oficial aos Símbolos de 

Westminster. Assim, daquela hora em diante, “não se tratava mais de revê-los, mas 

reconhecia aos pastores e crentes, que possuíam dificuldade em sua interpretação, 

como possuidores de direitos idênticos”.195  

 

 

Por isso, tal declaração de fé, de fato, marcava uma posição, agora livre das 

peias anteriores. Embora presentes estivessem as bases da religião cristã, nas quais 

iria se firmar, claramente a nova igreja se propunha a subsistir sob uma nova e 

diferente forma, em comparação com aquela de onde seus componentes saíram.  

Era assumida uma visão eclesiástica, de origem doutrinária.           
 

Quanto ao efetivo funcionamento da ICSP, no que diz respeito aos dias de 

cultos, reuniões, agenda etc, lamentavelmente não se fez possível o localizar 

documentação servidora de suporte ao presente. O distanciamento temporal entre o 

agora e os dias em que a ICSP existiu, cerca de sessenta anos nos separando, 

                                                 
193 Vd.  Anexo II.  
194 Op. cit., p. 294 
195  Idem, ibidem.  
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também impossibilitou a recolha de depoimento que compusesse documentação de 

história oral.  
  
Entretanto,  certa tradição oral, corrente em meio a alguns pastores 

presbiterianos etariamente mais vividos, moradores na cidade de São Paulo e 

arredores, dá conta que  a ICSP  funcionava de uma forma um tanto sui generis, 

com alguns de seus sendo realizados em língua latina. Nenhuma comprovação 

segura, todavia, foi encontrada a dar suporte a isso.  

 

Nesse mesmo sentido, ainda, fica subjacente uma possível influência da 

filosofia positivista no grupo que encabeçava essa igreja. Parece ter havido certa 

conexão ideológica - ainda que apenas em caráter inspirativo - entre a ICSP (que 

decidira privilegiar o uso da razão no seu credo/culto) e aquele importante 

movimento filosófico, nascido com Augusto Comte. Essa manifestação do 

Positivismo dera origem à Religião Universal.196  A igreja do Rev. Motta e seus 

irmãos na fé e na decisão de permanecerem juntos   

Contudo, há uma segura afirmação que se pode  fazer quanto aos cultos e 

demais serviços religiosos na Igreja Cristã de São Paulo: os textos - quer orais, quer 

escritos - eram apresentados no melhor que havia no uso do idioma pátrio. Os 

dirigentes e, muito provavelmente por contigüidade, também os demais membros 

eram bem zelosos nesse aspecto. Braga, ao escrever uma de suas obras acerca da 

coletânea denominada Salmos e Hinos, ao arrolar os compositores das peças 

musicais contidas ali, inclui o Rev. Othoniel Motta. A citada autora, cujo enfoque se 

fixava, em significativa fração, na historiografia musical sacra, especialmente os 

hinos entoados pelas igrejas protestantes do Brasil, creditando as contribuições 

musicais na referida obra, dá bem uma síntese de como Motta – pastor e intelectual 

– era visto pelos crentes: 
 

                                                 
196 Vd. Catecismo Pozitivista, folha de rosto. Comte escreveu o Catecismo Pozitivista ou Sumária 
Espozição da Religião Universal, em treze conferências sistemáticas. Nesse movimento sócio-
filosófico, o positivismo, cujo lema era “Ordem e Progresso” (depois tomado para figurar como o 
dístico da bandeira brasileira) foi considerado como uma religião ou a religião. Seu funcionamento 
adotou alguns moldes eclesiásticos,  por exemplo, mantendo a Sede Central da Igreja Positiva do 
Brasil – Templo da Humanidade, que ficava na Rua Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. No Brasil, 
o nome mais destacado do Positivismo de Comte parece ter sido Miguel Lemos. Este,  além de 
traduzir e anotar obras daquele filósofo nas edições brasileiras, foi o diretor do Apostolado Pozitivista 
do Brasil. Outras obras de Comte:  Sistema de Filosofia Pozitiva e do Sistema de Política Positiva. 
(grafia original).  
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    Otoniel Mota (1878-1951), grande pastor e filantropo 
presbiteriano independente, professor de Filologia e Literatura 
Luso-Brasileira na Faculdade de Letras da Universidade de São 
Paulo, membro da Academia Paulista de letras, considerado um 
dos mais eminentes homens de letras do Brasil, com quatro 
produções,  cujo  hino  Pelo vale escuro (nº 419) vem infundindo 
segurança e paz aos desanimados.197  
 

Esta citação também introduz outro aspecto relevante da vida dos crentes da 

ICSP, neste ponto, relacionado à sua vida espiritual. Braga, na citação anterior, não 

se referiria a Motta como “grande pastor” caso não tivesse ele realmente feito jus a 

essa qualificação. No meio protestante, o termo pastor é utilizado para dizer respeito 

à atuação do ministro voltada aos cuidados do rebanho a si confiado,  como “anjos 

da igreja”, em acepções relacionadas aos cuidados espirituais. Não é de se crer, ao 

fundar a ICSP, tenha Motta mudado radicalmente a minus sua atuação pastoral. Ao 

contrário, nos primeiros tempos do pós-Cisma, provavelmente estiveram os 

egressos da IPIB machucados pelos acontecimentos, carentes de afago n’alma, 

circunstâncias em que, mais uma  vez, o grande pastor, ele mesmo alimentado pelo 

Pastor Excelso (Jesus Cristo), por certo, muito pôde contribuir para lhes pensar as 

feridas, minorando-lhes os sofrimentos. Nesse sentido, cabe ainda a lembrança de 

que a mesma “tradição oral presbiteriana”  - que há nesta Capital – dá conta de que, 

a despeito das concepções doutrinárias, os pastores e crentes da ICSP eram 

acentuadamente piedosos, dentro da noção original desse, cabível à prática da 

religião pura e simples. A propósito disso, é auto-eloqüente a pessoa de Isaac 

Nicolau Salum que, nos seus dias profícuos de trabalho na FFLCH da USP, era 

simpaticamente codinominado por aqueles que se nutriam do seu afável convívio 

como: Salum, o bom! E o sabiam protestante, alguns (como Antônio Candido). E até 

o tinham como pastor (era formado em Teologia). E percebiam sua bondade, de 

modo a lhe conferir o epíteto.  Brilhava a sua luz diante dos homens, havendo ali um 

filho de Deus. Não parece ter sido diferente com quaisquer dos outros congregados 

da ICSP, não tendo restando notícias desairosas de sua conduta. 

 

 Muito mais não se conseguiu acerca dessa agremiação religiosa, de origem, 

funcionamento e composição de membresia peculiares.    

 

                                                 
197 Cf. Salmos e Hinos – sua origem e desenvolvimento, p. 67. 
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 Sabe-se, no entanto, que, nos dias quando Léonard escreveu sua obra 

acerca do protestantismo brasileiro, provavelmente entre 1962 e 1963, essa igreja 

não mudara o seu perfil e nem seu ritmo, seu modelo não tendo feito escola. Eram 

passados vinte anos desde a sua criação. Mesmo  assim, afirma o historiador, 

 

Até hoje, entretanto, permanece sem imitadoras, pequena 
comunidade de intelectuais e professores de Universidade, que 
injustamente, causa um pouco de receio ao resto do 
protestantismo brasileiro, cujo jornal  -   O Cooperador Cristão, 
transformado a seguir em Cristianismo198, menos oficialmente 
ligado a seu destino  -  dá a seus colaboradores, mais ou menos 
ocasionais, vindos de outras Igrejas, a agradável sensação de 
tocar levemente na heresia e na excomunhão.199       

      
  

Pelo que se apura de informações orais, a Igreja Cristã de São Paulo teve o 

seu derradeiro templo localizado na fronteira dos bairros de Higienópolis e Santa 

Cecília, em imóvel avizinhado do nosocômio Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo. Em visita ao local, há alguns meses, nenhum vestígio ou indício foi 

encontrado do que pudesse ter sido um templo ou casa de oração.200 Suas 

atividades se encerraram na década de 70, contudo os seus frutos acadêmicos e 

teológicos estão vivos entre àqueles que são chamados de neo-ortodoxos.  

 

No entanto,  como a presente pesquisa desde seu início assinala, a 

contribuição de alguns dos membros da ICSP à cultura brasileira, bem como seu 

legado à religião – por meio do exemplo deixado quanto à prática da vida cristã não 

restrita às paredes dos templos – são inegáveis, porque oferecidos à evidência.  
 

Só estas heranças, por si, já justificariam o registro e a apreciação de alguns 

traços marcantes na atuação daqueles cristãos, como se passa a fazer.  

 

IIIIGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULO -  Peculiaridades de um grupo religioso 

                                                 
198  Vide o Anexo IX, exemplar integral de Cristianismo,  edição nº 27-29, ano III, set/nov de 1951. 
Com 16 páginas, essa edição especial foi publicada no mês seguinte ao falecimento do Rev. Othoniel 
Motta, ocorrido em 14 de agosto.   
199  Op. cit.,  p. 297. 
200  Igualmente não há documentos reunidos sobre a instituição, algum arquivo sistematicamente 
organizado.  
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 Dentre os aspectos que iriam marcar o grupo fundador da ICSP e, em 

especial aqueles professores que mais adiante prestariam seu contributo à 

educação brasileira na Universidade de São Paulo, podem ser salientados os que se 

passa a mostrar.  

Composta por dissidentes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

O grupo que deixou a IPIB em 1938 era acentuadamente diferenciado 

daquele que em 1903, no primeiro Cisma, abandonara a Igreja Presbiteriana do 

Brasil, notadamente por não reunir um grupo majoritariamente dotado de formação 

escolar formal. Se por um lado, capitaneava o movimento, já nesse tempo, uma 

figura destacada no mundo da cultura como Eduardo Carlos Pereira, por outro não 

era esse o perfil dos que saíam. Lima assim descreve essa composição: 

Ao analisar-se a constituição do grupo fundador da IPIB, é 
necessário dar destaque a algumas de suas diferenças. Essa 
heterogeneidade pouco ou quase nunca é destacada quando se 
trata da história do presbiterianismo no Brasil. Na verdade, o grupo 
fundador da IPIB foi sempre visto de maneira extrema: para seus 
seguidores, como o grupo que, permanecendo fiel à Bíblia e às 
doutrinas presbiterianas (sic), não aceitou as doutrinas maçônicas, 
colocando-se claramente como nacionalista; para seus 
adversários e críticos, era um grupo de radicais, levado de roldão 
pelos intentos da liderança personalista de Eduardo Carlos 
Pereira. Do grupo fundador da IPIB, os 15 presbíteros constituíam 
em um grupo, na sua maioria, com pouca ou nenhuma instrução 
formal. Eram sitiantes e lavradores, líderes de igrejas rurais. 
Tinham  sido instruídos pelos pastores e missionários a defender a 
pureza doutrinária do cristianismo contra os perigos das heresias. 
Dos 15, somente um residia na capital de São Paulo – Joaquim 
Honório Pinheiro. Na reunião do Sínodo, era ele o representante 
da Primeira Igreja de São Paulo, pastoreada pelo Rev. Carlos 
Eduardo Pereira. Mesmo assim, sua origem era a Borda da Mata, 
Minas Gerais. A idéia de que a mensagem do evangelho estava 
ameaçada pela maçonaria foi suficiente para colocar ao lado e a 
favor  do Rev. Eduardo o dobro de presbíteros, em relação ao 
número de pastores que aderiram ao movimento.201       

 

Diversamente, em 1938, os migram da IPIB encontram-se em situação sócio-

cultural bem distante, principalmente pelas transformações sócio-econômicas que a 

dinâmica da região e, notadamente, da cidade de São Paulo já manifestavam.  Por 

isso, de forma acentuada entre aqueles que viriam a constituir a membresia da 

                                                 
201 Cf. Protestantes em Confronto: Conservadores e liberais na época de Vargas (1930-1945), p. 49.  
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ICSP, objeto deste estudo, a formação escolar pessoal em níveis mais elevados e 

uma efetiva e intensa atividade no ensino em vários níveis, incluso o de nível 

superior, era um fato.  

Necessário se mostra situar o pano de fundo desse fenômeno sócio-religioso. 

Para tanto, são eloqüentes as circunstâncias anteriores ao cisma havido no âmbito 

da IPIB, do qual se originaram tanto a ICSP quanto a IPCB. 

Também neste passo, tem grande valia parte da recente pesquisa 

empreendida por Costa, que tem seu marco inicial em comum e construção em 

paralelo com o presente trabalho. Dela se transcreve o seguinte tópico, com ligeiras 

achegas e adaptações, no mais sem substancial alteração do conteúdo dali extraído. 

 

O tecido social dentro do Presbiterianismo nacional brasileiro 
 

 

O período em que eclodiu a crise gerada pela Questão Doutrinária foi 

marcada por grandes e profundas transformações sociais, políticas e econômicas do 

Brasil. Tal época passou à história como o Estado Novo, introduzido por Getúlio 

Vargas, indo de 1937 a 1945. 

Em geral, a sociedade brasileira apresentava acentuadas características 

ruralistas, visto que a maior parte de sua população estava ligada às atividades 

econômicas a partir do que era produzido pelo campo.  
 

Nos primórdios ou na primeira infância da introdução do protestantismo em 

solo brasileiro, especialmente o presbiterianismo, percebe-se que a figura de um ex-

padre foi muito importante para tornar aquela igreja missionária em uma igreja 

nacional. Depois de ser ordenado pastor, José Manoel da Conceição202 dedicou-se a 

visitar todas as antigas paróquias e suas respectivas famílias; assim foi possível 

corrigir seus ensinamentos passados e apresentar a nova mensagem religiosa. Ele 

dedicou-se, de casa em casa, de sítio em sítio, de cidade em cidade, a anunciar a 

mensagem central da Reforma do séc. XVI: a salvação pela fé em Cristo. Dessa 

                                                 
202 Em  23  de  outubro de  1864,   foi  batizado  na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Na 
organização do Presbitério do Rio de Janeiro,  José  Manoel  foi  ordenado o  primeiro  ministro 
evangélico ou pastor brasileiro, em 17 de dezembro de 1865, dentro e fora do presbiterianismo. 
Disponível em http://www2.uol.com.br/bibliaworld/igreja/estudos/miss016.htm. Acesso em 24 de 
outubro de 2006.   
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forma, o protestantismo foi se nacionalizando. Não mais se limitava aos imigrantes 

europeus e às conversões isoladas, que, ao verificado, não haviam produzido 

maiores resultados de expansão.  

 

Léonard afirma que “... entretanto, eram famílias inteiras, quase que tribos, 

dir-se-ia, que aceitavam o protestantismo, e em todas as classes sociais”. E 

exemplifica o fenômeno a partir da cidade de Brotas, interior de São Paulo, que, 

tendo começado por duas famílias, formou o núcleo de uma igreja estruturada e 

organizada, lá pelos idos de 1865, tomando, de forma visível, certa posição de 

vanguarda dentro do cenário nacional do presbiterianismo. A base familiar daquela 

igreja era formada pelas famílias dos Gouvêa e dos Cerqueira Leite. Era uma igreja 

rural. Através delas outras famílias foram alcançadas, tais como: os Bueno, Prado, 

Magalhães, Borges, Oliveira, Morais, Cardoso, Coutinho e Garcia. Gentes de 

diferentes origens e diversas famílias: negros e ex-escravos, bem como índios. 

Destaca-se, ainda, que a expansão se deu de um modo mais intenso e amplo 

mediante o trabalho de não-ordenados às carreiras clericais e pela vida autônoma 

das comunidades. 

 

  Na fase de crescimento do protestantismo, temos certa estratificação social 

da Igreja.203  Era diversificada, pois nela se verificava: recebimento de número maior 

de brasileiros, quando comparado ao número de estrangeiros. Vêem-se também 

pessoas ilustres, pessoas pertencentes à aristocracia brasileira, que viriam a ser os 

promotores ativos da propaganda protestante, bem como esposas de militares de 

alta patente; famílias senhoriais, donos de fazendas e sitiantes. Estes, no geral, 

traziam seus agregados e trabalhadores – gente que adotava a religião dos patrões 

e,  assim, amalgamou-se uma igreja socialmente comum e normal. Também se 

contava em grande número desses, agora, protestantes. Contava-se gente das 

cidades, bem vista nos profissionais liberais: advogados, médicos, comerciários, 

artesãos e, ainda,  muitos operários. Não faltavam os voltados às coisas do intelecto: 

poetas, romancistas e cientistas.204 

 

                                                 
203 Ibidem, p. 104-115. 
204 Cf. Ibidem, Vital Brasil, p. 115.  
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Como já vimos, entre 1937 e 1945, o Brasil passou por uma transição em 

diversas esferas da vida nacional. A base da pirâmide social, na sua maior parte, era 

rural. A herança muito presente naqueles dias era da “trilha do café”.205 O 

protestantismo expandiu-se na medida em que o “cinturão do café” avançava pelo 

sudeste do Brasil, especialmente Minas Gerais e São Paulo. Nessas regiões, o 

trabalhador livre das fazendas também pôde ouvir a mensagem religiosa divulgada 

pelos protestantes.  

 

Devido à crise financeira mundial de 1929, decorrente do Crash da Bolsa de 

Nova Iorque, que repercutiu na economia de muitas regiões do planeta, os barões 

do café começaram a aplicar o seu capital acumulado (lucro e reservas) na indústria,  

especialmente no Estado de São Paulo, ainda que incipiente como um todo; e, 

juntamente com isso, ocorreu um movimento de migração interna no Brasil. Era o 

chamado “êxodo rural” – ida de grandes levas de famílias do interior para a cidade à 

procura de melhores condições de vida. Caldas Filho, analisando seu berço de fé 

reformada, o leste de Minas Gerais, afirma:  
 

O êxodo rural foi um desastre para o Presbiterianismo... Houve 
uma queda brutal no número de membros, produzida por 
mudanças de famílias presbiterianas para regiões como... a 
capital de São Paulo (...); os que permaneceram em sua região 
de origem não souberam se adaptar às mudanças provocadas 
pela industrialização e urbanização.206 

 

A geração protestante que vivia nos centros urbanos se diferenciaria dos 

demais irmãos na fé, que viviam na zona rural. Aqueles teriam que se inserir na 

sociedade através das conquistas profissionais (por suas especializações técnicas) e 

do saber. A Igreja protestante deveria modernizar-se juntamente com seus fiéis.  

Desde o início do séc. XX se tornou perceptível um paulatino e acentuado processo 

de capacitação intelectual de seus membros e líderes. A sociedade movia-se na 

direção da modernidade advinda da industrialização.  
 

Conforme Costa207, são vistos alguns exemplos disso: em 12 de junho de 

1921, a Segunda IPI/SP recebeu por profissão de fé o professor assistente do curso 

                                                 
205 Cf. Fé e Café: Um estudo do crescimento do Presbiterianismo no Leste de Minas Gerais de 1919 a 
1989,  p. 29-36;  Vide Mendonça, op. cit., pp. 152-155.  
206 Idem, ibidem, p. 43 e seguintes. 
207 Op. cit., p. 69. 
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da Faculdade de Medicina de São Paulo208, que dois anos mais tarde seria aprovado 

em concurso público, assumindo definitivamente a cathedra de Medicina Legal na 

conceituada Academia.209 De um levantamento numérico em O Estandarte, durante 

o período de 6 de janeiro de 1921 a 7 de dezembro de 1922, constavam-se 

inúmeros presbiterianos atuando diretamente no mundo intelectual ou em na 

ocupação de importantes postos na sociedade: no curso de Medicina: eram 6210; em 

cargos públicos: 5211; eram professores públicos: 7212; eram candidatos a cargos 

políticos: 2213; na escola normal: 8214; no curso de Direito: 3215; na arte e música: 

1216; em cursos de graduação: 5217.  Eis uma mostra diversificada e significativa. 

                                                 
208 A referência é ao Dr. Flamínio Fávero que, em 19 de outubro de 1924, foi eleito presbítero da 
mesma. Sua operosidade é noticiada no âmbito eclesiástico bem como da medicina.O Estandarte,  nº. 
50,  datado  de 13/12/1923,  informa a posse e traz o discurso de Fávero, às pp. 6 e 7;  publicando, 
ainda, uma biografia do ilustre professor no dia 31 de julho de 1931, edição nº. 30,  pp. 18 e 19. 
209 Disponível em http://medicina.fm.usp.br/medleg/instituto.php Acesso em 26/11/2005.  
210 São eles: Romeu Ferraz, ingressa na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, noticiado em 
06/01/1921; Bellarmino Carlos, 5º ano de Medicina, noticiado em 29/12; formandos: Seth Ferraz 
(doutorou-se em Medicina, noticiado em 29/03/1922)  e Juvenal Quadro (Igreja Batista) pela 
Faculdade de Medicina de São Paulo; José Barbosa Correa, 4º ano e Amélia Pacheco, 5º ano, ambos 
na Academia de Medicina do Rio de Janeiro, noticiado em 05/01/1922. 
211 São eles: Dr. Luiz de Andrade Nicolau, nomeado juiz municipal de Poços de Caldas, noticiado em 
20/01/1921; Dr. Aurelino Fonseca é nomeado professor assistente da cáthedra de Clínica 
Ophtalmologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, noticiado em 07/09/1922; o Dr. Romeu A. 
Camargo recebeu formal elogio do Governo do Estado de São Paulo como sendo Digno Diretor do 1º 
Grupo Escolar do Brás, em razão de ter feito funcionar 44 classes em vez de apenas 42, noticiado em 
09/02; Dr. Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz, juiz da 1ª Estância de Ribeirão Preto, noticiado em 
06/04; Alberto José Rodrigues da Costa (Presbítero da 1ª IPI/SP), era diretor de Policia Administrativa 
da Prefeitura de São Paulo e que prestara relevantes serviços ao município;  
212 São eles: Alberto Pinheiro, cadeira de inglês do Gymnasio do Estado, noticiado em 03/01/1921; 4 
jovens formados pela Escola Normal da Praça da República, 2 jovens admitidos para o curso, 
noticiado em 21/12/1922. 
213 É o Dr. Soares Nicolau do Couto Esher, candidato ao Senado Federal, noticiado em 27/01/1921; 
sendo o mesmo convidado para participar da escolha do Presidente e Vice-Presidente da República 
Brasileira. 
214 São eles: Odina Cerqueira Leite, 3º anista, noticiado em 03/01/1921; Maria Lotufo e Hermingrade 
Leme, diploma de professoras, noticiado em 15/12; Cleonice, matricula-se na Escola da Praça da 
República, noticiado em 22/12; Iby A. Correa, bacharelando em Sciencias e letras pelo Mackenzie 
College e  foi nomeada para ser professora substituta na Escola-Modelo “Caetano de Campos”, e 
Maria Eduarda Cerqueira Leite, professa-substituta na mesma escola, noticiado em 14/12. 
215 São eles: Rev. Osias Gonçalves, membro da IPB, noticiado em 10/03/1921; Rev. Thomas Pinheiro 
Guimarães, aprovado no 5º ano, noticiado em 17/03, e que recebeu o grau em Sciencias Jurídicas e 
Sociais, tornando-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, noticiado em 
16/03/1922; Eduardo Pereira de Magalhães Gouvêa, aprovado no 1º ano, noticiado em 31/03.   
216 É Clymene, 4º ano de piano e Conservatório/Dramatologia, noticiado em 22/12/1921. 
217 São eles: Odilon M. Trigo e Paschoal Sonetti, graduados em Sciencia Comercial pela Escola 
Superior de Comércio do Rio de Janeiro, noticiado em 05/01/1922; Dr. Mário Gravenstein Borges, 
nomeado pelo governo de Minas Gerais para ser engenheiro residente, noticiado em 14/12; Henrique e 
Lauresto Esher, filhos do Dr. Soares do C. Esher, foram bacharelados em Sciencias e Letras pelo 
Mackenzie College, noticiado em 07/12/1922. 
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Verifica-se, portanto, que, a essa altura, os membros da IPIB estavam, de 

fato, enfronhados na modernidade ou, pelo menos, com uma ativa participação na 

sociedade brasileira. Vários evangélicos já ocupavam diferentes postos em algumas 

esferas da sociedade. Outro aspecto decorrente dessa mudança de quadro na igreja 

é o fato de seus líderes pastores, principalmente dos centros urbanos, terem que 

acompanhar o ritmo desse avanço sócio-cultural, passando ao preenchimento de 

outros espaços sociais, também.  

 

De modo mais destacado, desde os momentos iniciais da nova Igreja 

Presbiteriana nacional, a IPIB, muitos dos seus membros estiveram à altura das 

expectativas espirituais, mas também culturais e acadêmicas das suas principais 

congregações. Poderiam, como alguns fizeram, servir também fora dos limites das 

igrejas. Como registra Costa, há exemplos disso:  

 

1) Rev. Eduardo Carlos Pereira, aprovado em concurso público em 1º 

lugar para a cadeira de Português, em 1894, exerceria o magistério no 

Ginásio da Capital de São Paulo. Escreveu várias obras, em especial no 

campo da religião e da gramática. 

  

2) Rev. Bento Ferraz, aprovado em concurso público em 1º lugar para a 

cadeira de Português e Literatura, cuja nomeação ocorreu em 5 de junho de 

1900, exerceria o magistério no Ginásio de Campinas218; atuou como 

advogado prático219;  nomeado para ocupar a segunda cadeira de dialética e 

exposição da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais do Estado de 

São Paulo220: “a quem damos os parabéns”;221 

 

                                                 
218 Apud Costa, op. cit.,  p. 70. 
219 Idem, ibidem, pp. 12, 14-15, 22-24. O Estandarte, em 03/02/1921, noticia que Alberto Pinheiro 
(Presbítero da 1ª IPI/SP) foi aprovado em concurso público em primeiro lugar para a cadeira de inglês 
para o Ginásio da Capital (1919), não tendo, entretanto, sido nomeado pelo presidente da Província de 
São Paulo. O Rev. Bento Ferraz advogou aquela causa junto à 3ª vara da Justiça e teve êxito na 
empreitada. O exercente dessa função era (e ainda o é, mas raramente) chamado de  rábula. 
220 Segundo informações orais obtidas pelo Prof. Dr. João Batista Borges Pereira junto ao Prof. Dr. 
Antônio Candido, essa Faculdade deve ter se localizado no Bairro do Brás. Contava em seu Corpo 
Docente com os professores: Eduardo D’Oliveira França, posteriormente da USP, e Canuto Mendes de 
Almeida, jornalista do jornal ‘O Estado de São Paulo’; Ver: Ferraz, Bento. Modernismo ou Fideísmo, 
São Paulo, 1939, p. 18-19. Bento Ferraz afirma que tal  aconteceu em 4 de maio de 1931. 
221 O Estandarte, nº. 21, de 28 de maio de 1934, p. 15. Apud Costa, p.71.  
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3) Rev. Ernesto Luiz de Oliveira, quando ainda aluno do curso de 

Teologia, foi aprovado em concurso para a cadeira de geometria para o 

ginásio de Campinas; exerceu bem pouco o pastorado; era poliglota: falava 

inglês, francês e alemão; formou-se em engenharia pela Universidade do 

Paraná, na qual posteriormente lecionou; foi nomeado secretário da 

agricultura do Estado do Paraná no governo de Carlos Cavalcanti222;  

 

4) Rev. Vicente do Rego Themudo Lessa - não exerceu o magistério 

público. No entanto, foi  historiador de grande renome junto ao 

Presbiterianismo nacional, tendo produzido vários textos que retratam tanto 

a história do protestantismo nacional como mundial. Por exemplo: O 

Evangelho na Borda da Mata, 1924; Anchieta e o suplício de Balleur, 1934; 

Padre José Manoel da Conceição, 1935; Maurício de Nassau, o Brasileiro, 

1937; Echos da Boemia, 1919; As Guerras Hussitas, 1923; Calvino, sua vida 

e sua obra, 1934. Outras obras que escreveu: Anais da 1ª Igreja 

Presbiteriana de São Paulo, editado pela 1ª Igreja Presbiteriana de São 

Paulo (1863-1903), São Paulo, 1938 – é de grande valia na compreensão da 

expansão do Presbiterianismo na “Terra da Garoa”. A 1ª Igreja de São Paulo 

era o núcleo, o ponto de partida dos pioneiros. Além disso, teve marcada 

atuação acadêmico-cultural, que se pode constatar por sua participação nos  

Institutos Históricos (e Geográficos) de São Paulo, de Santa Catarina, do 

Espírito Santo, do Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará. Foi 

membro, ainda, da Associação Paulista de Imprensa. 

 

5) Rev. Othoniel Motta, de berço era influenciado pelas idéias 

republicanas e liberais, embora nascido em um ambiente rural.  Sua vida e 

obra serão apreciadas com especificidade em outro passo deste estudo.  

 

6) Rev. Alfredo Borges Teixeira, não exerceu o magistério publico, mas ao 

longo de seu ministério, juntamente com o pastorado de igrejas, dedicou-se 

aos conhecimentos teológicos, o que, por sua vez, resultaria na ocupação da 

importante cadeira de Teologia Sistemática junto à Faculdade Teológica da 

                                                 
222 Cf. Lima, op.  cit., p. 58-59. 
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IPI. Segundo alguns, o Rev. Teixeira “evoluiu” em sua teologia; e se tornou 

um influenciador das novas lideranças dentro da IPIB. Escreveu algumas 

obras, tais como: Controvérsia Baptista, 1919; e sua magna obra, Dogmática 

Evangélica, 1955.223  Seu filho Lívio Teixeira viria a ser um dos notáveis 

cristãos intelectuais, também fundador da ICSP e destacado professor das 

USP. Sobre este, adiante há seção específica neste trabalho.  

 

Estes nomes, por ora, servem para demonstrar uma origem ou, pelo  menos, 

uma base histórica de pastores e líderes presbiterianos que se têm voltado ao 

contínuo aprimoramento de sua formação escolar e cultural.  
 

A partir desses líderes, certo “intelectualismo” emergiu no cenário eclesiástico. 

Começara a existir um padrão a ser almejado e alcançado pelos mais jovens. 

Buscava-se fosse formada uma igreja nacional, com recursos próprios destinados ao 

sustento de todas as ações de crescimento. No entanto, essa igreja também seria 

culta e educada conforme os moldes já experimentados em outros paises, 

especialmente nos europeus. Haveriam de ter respeito e honra, pois, 

independentemente de serem latino-americanos, eram capazes e “iluminados” 

(ilustrados) suficientemente para conduzirem aquela Igreja protestante. Léonard, a 

partir de suas perspectivas, alude ao fato de que, à ocasião, a IPIB era a “mais 

evoluída das denominações brasileiras”.224 

 

Um destacado membro IPIB que, embora não tenha sido fundador, mesmo 

assim muito colaborou para as sua causas foi o Rev. Dr. Lívio Borges Teixeira. Este 

viria a compor o grupo que deixou a IPIB durante a crise da Questão Doutrinária. 

Adiante, será considerado em tópico distinto.  

   

Assim de fato o quadro e os expoentes da liderança da IPIB tinham um traço 

muito distinto, visto que eram muito eruditos para aquele período do protestantismo 

brasileiro.  Rizzo afirma nos seguintes termos  
 

   
O vulto de Eduardo Carlos Pereira reponta como estrela de 
primeira grandeza no seu combate pela fidelidade das Escrituras 

                                                 
223 Apud Costa, op. cit., p. 72. 
224  Op . cit., p. 313. 
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em vez de insistência nas tradições de livre exame; de educação 
cristã em vez de educação liberal; de insistência de qualidade em 
vez de apego a recursos para o sucesso – axioma histórico que a 
própria denominação por ele fundada veio a comprovar, 
produzindo em poucos anos a nata intelectual do protestantismo 
brasileiro. Mas é pena que, por impossibilidade de um acordo, a 
mesma denominação viesse a perder o apoio americano, cuja 
técnica e recursos aliados ao sentimentalismo brasileiro e ao 
pensamento francês, parecem-nos a fórmula prática e ideal para a 
apresentação do evangelho num país latino que se americaniza 
rapidamente.225  (destaquei)   

 

 

A própria denominação via em sua liderança uma capacidade intelectual 

extraordinária; e, portanto, registra em ata a seguinte proposta: 
    

 Por proposta do Rev. Sátilas Amaral Camargo, o Sínodo votou 

em pé u’a manifestação de profundo apreço e gratidão pelas 

publicações de caráter evangélico pelo Revs. Vicente Themudo 

Lessa, Othoniel Motta, Ernesto Luiz de Oliveira e Epaminondas 

Melo do Amaral.  (...) mais o nome do Rev. Jorge Bertolaso Stela 

por seus trabalhos no domínio da filologia bíblica.226  
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PRESENÇA PROTESTANTE NA VIDA INTELECTUAL DO PAÍS 

 

Quanto aos indivíduos pesquisados, registra-se, desde este momento, o 

sentimento de pertencerem: 

                                                 
225  Cf. Paulo Lício Rizzo, in: Revista Unitas, São Paulo, agosto de 1950, p. 498.  
226  Terceira sessão da duodécima reunião do Sínodo, realizada em 1º de janeiro de 1936.  Livro de 
Atas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vol. 3, p. 46, verso. 
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a) À Igreja de Jesus Cristo – no cisma entre a IPIB e os dois grupos 

(Conservadores e Liberais), estes últimos – ainda que estigmatizados em 

razão de sua posição doutrinária – separam-se e fundam uma igreja. 

Poderia ter criados uma associação secular, um clube ou outro meio de 

agremiação. Sobre essa decisão tanto é eloqüente o Manifesto como, 

objetivamente, os documentos aprovados pela ICSP quando da sua 

criação. 

 

b) À sociedade em que viviam – antes do Cisma de 1942 e após ele, 

principalmente, constata-se uma concentração de esforços dos 

protestantes ora estudados em prol do seu aprimoramento  educacional e 

cultural, sem prejuízo de sua pratica de piedade religiosa. Ao contrário, 

como leitmotiv da atuação dos professores estudados aqui fica patente a  

consciência plena do seu papel social, tendo como uma referência à 

liberdade de religião, a ser usufruída com discernimento e zelo, até 

mesmo para sua preservação. 

 

Membresia composta por homens de atuação acentuada no campo 

sócio-cultural de seu tempo. 

Tal característica é salientada mediante as diversas atividades exercidas 

pelos professores evangélicos, como se confirma pela numerosa quantidade de 

incursões e efetiva atividade extra-eclesiástica desses indivíduos ao longo do tempo.    

Um exemplo nesse sentido pode ser a ocupação do cargo de diretor da 

Biblioteca Pública do Estado de São Paulo por Othoniel Motta. Também nesse 

enfoque, é dado seguro o seu ingresso e participação na Sociedade de Estudos 

Filológicos e no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo227. Dessas 

participações na vida cultural da sociedade de seu tempo, merece destaque sua 

recepção na Academia Paulista de Letras228, em que ocupou a cadeira de nº 17, 

                                                 
227 Cf. Jornal de  Filologia, nº 1, vol I, p. 64. 
228 A  Academia  Paulista de Letras foi fundada em 27 de novembro de 1909, teve suas 40 cadeiras 
ocupadas por sócios então já notórios: Brasílio Machado, J. J. de Carvalho, Erasmo Braga, Almeida 
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fundada por Sílvio de Almeida, cujo patrono foi o também escritor protestante Júlio 

Ribeiro. No campo literário, ainda, colaborou ativamente com jornais, particularmente 

com O Estado de S.Paulo e Folha da Manhã, além de ter publicado vários artigos 

esparsos em jornais evangélicos. 

Em maio de 1928, compunha o rol de colaboradores efetivos da revista 

especializada no idioma pátrio, dirigida por Laudelino Freire, a qual reunia 

especialistas no assunto.229     

Foi, ainda professor aprovado nos concursos dos Ginásios do Estado em 

Campinas e Ribeirão Preto. Devido ao seu profundo conhecimento de filologia, é 

recebido como professor da cadeira de Grego na recém criada Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letra da Universidade de São Paulo230; posteriormente foi 

convidado para reger a cadeira de literatura Luso-brasileira, na mesma instituição, 

que assumiu em 1937231. Foi diretor da Biblioteca do Estado de São Paulo. Era um 

profícuo escritor tanto na área de filologia como também no trato de temas bíblicos. 

Na obra pastoral, dedicou à inúmeras igrejas do interior bem como da 1ª IPI/SP 

(1925-1931); na obra beneficente e social, dedicou-se a formação da A.C.M. e da 

Associação Evangélica Beneficente em São Paulo. Lecionou na Faculdade de 

Teologia da IPIB. 

Neste passo, cabe bem a ressalva de que – para os professores evangélicos 

ora estudados – a Igreja de Cristo não se circunscrevia aos limites das 

congregações locais. Dos seus escritos, emana que a Igreja deveria ser 

                                                                                                                                                         
Nogueira (das Reminiscências), Valdomiro Silveira (jurista, considerado o primeiro escritor 
regionalista do Brasil), Hipólito da Silva, Amadeu Amaral, Basílio de Magalhães, José Vicente 
Sobrinho e  Pedro de Toledo, entre outros. Cf. Revista da Academia Paulista de Letras, nº 66, outubro 
de 1961, p.186.  Atualmente, a APL congrega, entre outros membros, Lígia Fagundes Teles, os juristas 
Paulo José da Costa Jr., José Cretella Júnior,  Ives Gandra da Silva Martins, Tércio Sampaio Ferraz Jr., 
o poeta jurista Paulo Bomfim, Geraldo Vidigal e Miguel Reale Jr.,  Bolívar Lamounier, Gabriel 
Chalita, Hernâni Donato, Profª. Esther de Figueiredo Ferraz, que foi reitora da Universidade 
Mackenzie, José Mindlin, “primus inter pares” dos bibliófilos nacionais. Disponível em 
http://www.academiapaulistadeletras.org.br,  acesso em 19 de janeiro de 2007.  Antes de Othoniel 
Motta, fôra ocupante da cadeira 17 o jornalista e escritor Sílvio de Almeida. Depois dele, Afrânio do 
Amaral, Ernani Silva Bruno, Marcos Rey. Atualmente, é seu titular o Prof. Massaud Moisés, filólogo e 
escritor.   
229 Cf. Revista de Língua Portuguesa, nº 53, maio de 1928, p. 4.   
230 O Estandarte, nº. 26/27, de 2 e 9 de julho de 1931, p. 22. 
231 Idem, nº. 10, de 11 de abril de 1936, p. 8. O redator e gerente, Lívio Teixeira, assim saúda aquela 
nomeação “apresentamos nossas felicitações pela merecida honra”. 
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compreendida como verificável e presente em qualquer lugar a que chegasse a 

pregação do Evangelho de Jesus Cristo.  É o que o se passa a desenvolver. 

           

Senso de pertencer a um grupo específico dentro da malha social. 

Este fator parece ser outra peculiaridade desse grupo. De forma discreta, mas 

objetiva, tanto Motta, quanto Teixeira, Salum e Teixeira, com certo destaque, adiante 

assinalado, Maurer Jr; pareciam atuar com uma perceptível convicção de que 

podiam ser úteis ao mundo em que viviam. Para além da, até hoje, eventualmente 

cômoda situação de recolher-se aos interesses nobres e puros de grupos religiosos 

paroquianos, os cristãos objeto deste estudo tinham o mundo todo como seu campo 

de trabalho, o próximo como seu campo missionário. Esta parece ter sido a 

motivação nuclear ou das principais a dar suporte à sua rica contribuição para a 

sociedade de seu tempo, que chegou aos nossos dias.     

Motta, por exemplo, realizou grande parte de sua atividade religiosa com a 

marca subjacente da preocupação com obras de beneficência e assistência 

social.232  

A força oculta dos protestantes 

André Biéler, professor da Universidade de Genebra e conhecido 

estudioso dos fenômenos religiosos, em especial as igrejas derivadas da Reforma, 

ao analisar a influência do trabalho de evangélicos na sociedade, ao longo da 

história, a despeito de nem sempre obterem reconhecimento público,  reconhece 

haver algo a que denomina a força oculta dos protestantes.233  

Nesta pesquisa, os protestantes que são mais diretamente  observados em 

sua obra não se enquadram precisamente modelos apontados por Biéler, já que est 

autor enfoca a atuação de cristãos que atuam na sociedade sob a influência 

                                                 
232 Mantém-se,  em São Paulo-SP, uma  instituição benemerente sustentada por igrejas evangélicas, 
principalmente pela IPIB e seus membros, que é um Centro de Convivência, cujo patrono é: Rev. 
Othoniel Motta, que lhe empresta o nome. Note-se que tal homenagem se fez a despeito de ter ele 
deixado aquela igreja, porque lastreada na sólida contribuição por ele dada à causa.    
233 Essa expressão é o título de sua obra dedicada a esse tema. Em português, foi publicada no Brasil, 
em 1999, pela Editora Cultura Cristã, São Paulo, casa oficial das publicações da Igreja Presbiteriana 
do Brasil.  
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evangélica de nuance calvinista. Por isso, os professores que criaram a ICSP não 

estariam, a priori, sob o modelo que Biéler projeta como aquele cristão cuja 

presença na sociedade é estimulante ao trabalho, à prática do bem e ao progresso. 

Neste prisma, entretanto, com a proposta de responder a pelo menos uma das 

importantes indagações apresentadas por Biéler (“Finalmente, os protestantes,  

‘oportunidade ou ameaça’ para a sociedade?”), podem os Revs. Motta, Teixeira, 

Maurer Jr e o Prof. Salum serem considerados entre cristão cuja obra tem 

relevância.  Seu trabalho apareceu nas igrejas em que serviram a Deus; sua 

contribuição à sociedade, em especial como professores em várias escolas e na 

USP, parece sempre se ter guiado pelo que o mesmo Biéler denomina ”fermento 

algo revolucionário”, uma semente de liberdade que liberta o homem dos 

conformismos religiosos, sociais e políticos e o encoraja a iniciativas benéficas que 

lhe sugere o Evangelho.234     

 

O traço peculiar do interesse pelas Letras e Ciências Humanas. 

O gosto pelas Letras e pelo estudo das palavras parece ser um traço 

característico de significativa parcela dos que exercem o ministério pastoral. Não 

raro, ainda hoje, é, serem encontrados pastores, bem como padres, que dão de seu 

tempo às atividades da produção de textos e, particularmente, voltam-se para o 

campo da filologia. 

Sobre essa característica, que não é apenas de nosso tempo, tampouco dos 

dias que são objeto desta pesquisa, merece registro o aspecto de serem os cristãos 

protestantes destacadamente voltados à educação escolar, à leitura e, em especial, 

à posse particular de livros. Isso vem de longe, como aponta Ventura, ao discorrer 

sobre o estudo de Montaigne acerca da prática da leitura silenciosa (particular), 

retomada no fim da Idade Média:  

Ao comparar a presença do livro nas comunidades católica e 

protestante de uma mesma cidade, conclui-se que há uma 

                                                 
234 Cf. op. cit., pp. 27-37.  
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preponderância dos protestantes sobre os católicos no tocante à 

posse do livro.235   

Também CHARTIER, a quem chegamos pela leitura da obra de VENTURA, 

aponta os números dessa comparação: 

Em Metz, França, entre 1.645 e 1.672, 70% dos inventários dos 

protestantes incluem livros, contra apenas 25% dos inventários 

católicos.236   

 

 E a superação aos católico-romanos não se limitava ao maior número de 

proprietários de bibliotecas. Os protestantes também estavam à frente quando o 

quesito de comparação era a quantidade de livros que cada um possuía: 

Os reformados membros de profissões liberais têm em média o 

triplo de livros de seus homólogos católicos; a situação é idêntica 

para comerciantes, artesãos ou pequenos funcionários; e entre os 

burgueses a diferença é ainda maior, com bibliotecas calvinistas 

dez vezes mais ricas que as dos católicos.237       

 

  Exemplos dessa condição entre os pastores brasileiros, restringindo a 

menção a apenas os presbiterianos e, ainda assim, não exaustivamente, é possível 

arrolar vários nomes, alguns dos quais tendo alcançado destaque nacional nesse 

campo:  

Júlio Ribeiro (1845-1890), nascido em Sabará-MG. Em 1881, publicou sua 

Grammatica Portugueza. Foi considerado o pioneiro da gramática científica em 

nosso país, muito por ter introduzido “no Brasil os novos métodos lingüísticos 

adotados pelos alemães, ingleses e franceses, em destaque o método histórico-

comparativo”. Na esteira de W. D. Whitney, adotou a concepção básica de 

gramática: trata-se da exposição metódica dos fatos da linguagem, como registra 

                                                 
235 Vd. A Corte e a Cidade – Estudos de literatura e história cultural, p. 64. 
236  Chartier, Roger. “As práticas da escrita”. In:  Philippe Ariès e Roger Chartier (org), História da 
Vida Privada, vol. 3, p. 130.   
237 Idem, ibidem.  
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Casimiro.238 Também se dedicou às palavras e à comunicação pelo exercício do 

jornalismo, tendo, ainda, criado o jornal A Procellaria. Mas, foi no uso da pena que 

se tornou um escritor consagrado. No histórico ano de 1888, publicou sua obra-

prima, A Carne, romance naturalista (ou realista) que deflagraria uma marcante 

polêmica com o padre Senna Freitas239. Este sacerdote, até ali amigo de Ribeiro, 

mas defensor do segmento religioso a que se vinculava e sob um discurso que se 

pretendia moralista e defensor da pureza social, produziu escritos em ataque à obra 

de Ribeiro, atribuindo-lhe o título corrompido de A Carniça em lugar de A Carne.  

Ribeiro viveu apenas 45 anos e não ficou restrito à obra citada. Sua 

concepção racionalista da vida e do homem, no dizer de Dornas Filho240, 

evidenciava-se já em seu romance histórico Padre Belchior de Pontes (1876-77). E 

não se afastou de seu pensamento com a publicação de seus Traços gerais de 

lingüística (1880) e com sua Gramática portuguesa (1881), que teve várias edições. 

Publicou, ainda, suas Cartas Sertanejas (1885).   Jornalista que foi, produziu muitos 

artigos, publicados em diversos órgãos tantos seculares, quanto de igrejas 

evangélicas. 

Conquistou, em 1887, por meio de concurso, e com brilho não vulgar, a 

cadeira de Latim do Curso Anexo à Faculdade de Direito de São Paulo241 e, em 

1889, a de Retórica no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, publicou 

sua Nova gramática da língua latina.   

                                                 
238 Cf.  Eduardo Carlos Pereira: Um  Mestre da Língua Portuguesa, p. 54.  
239 Sobre este episódio, merece consulta a obra Uma Polêmica Célebre: Julio Ribeiro – Padre Senna 
Freitas. Trata-se de uma compilação dos principais momentos desse entrevero religioso escrita por 
Victor Caruso, munida de esclarecedor prefácio de Orígenes Lessa.       
240 Cf. Júlio Ribeiro, p.17. 
241 O decreto imperial de 11 de agosto de 1827, que criou os dois primeiros cursos jurídicos no Brasil 
(em Olinda-PE e São Paulo-SP) previa a existência de Cursos Anexos à Faculdade de Direito, 
preparatórios dos aspirantes a esta. O artigo 8º dispunha que “Os estudantes que se quiserem 
matricular nos Cursos Jurídicos devem apresentar as certidões de idade, porque mostrem ter a de 
quinze anos completos, e de aproveitamento da Língua Francesa, Gramática Latina, Retórica, 
Filosofia Racional e Moral e Geometria”. E o 11 o complementava: “O Governo criará nas Cidades 
de S.Paulo e Olinda as cadeiras necessárias para os estudos preparatórios declarados no art. 8º”. 
Portanto, releva notar que os professores membros da ICSP, em vista de seu preparo intelectual e 
atuação acadêmica, em área tão significativa da nossa cultural, foram selecionados para instruir os 
futuros juristas nacionais.Por essas escolas passou boa parte dos vultos da história brasileira, inclusa 
uma dezena de presidentes da República.          
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Seus dias não terminaram  com sua presença na membresia de alguma igreja 

evangélica.  

Eduardo Carlos Pereira – Nascido em 8 de novembro de 1855, em Caldas-

MG,  formou-se em Teologia, na segunda geração produzida no Seminário do Rio de 

Janeiro242, sendo ordenado pastor. Desenvolveu estudos gramaticais, tendo se 

tornado um dos nomes mais importantes da área no Brasil. Escreveu, entre outras 

as seguintes obras: Grammatica Expositiva, lançada pela Secção de Obras de “O 

Estado de S.Paulo”, em 14 de fevereiro de 1907, de que pude reunir, em meu 

acervo, exemplares da 10ª edição (1920), 54ª edição (1940), 74ª edição (1948), 

destinadas ao curso superior; Grammatica Histórica, com 2ª edição também lançada 

pela Secção de Obras de “O Estado de S.Paulo”, em 1919. Nesse campo, publicou 

ainda, a Gramática Expositiva (Curso Elementar), de que obtive a 60ª, editada pela 

Companhia Editora nacional, em dezembro de 1907. Voltado para outras áreas da 

sociedade, em 1886, dois antes do histórico 13 de maio (Lei Áurea) manifestando 

sua posição abolicionista, publicou um livreto intitulado A Religião Cristã e suas 

Relações com a Escravidão.243  Também compôs o rol de colaboradores do 

periódico temático dirigido por Laudelino Freire. 244   

Em dias recentes, o ministro da IPB, Rev. Arival Dias Casimiro, que já 

obtivera o grau de Mestre em Comunicação e Letras por esta Universidade (em 

1998), logrou ser elevado ao grau de Doutor em Letras, pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (doravante citada também como PUC/SP). Sua tese versou 

exatamente sobre a cientificidade da produção gramatical de Eduardo Carlos 

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento.245  Já foi publicada 

em versão livresca, como consta da bibliografia desta dissertação.e 

Erasmo Braga – (1877 - 1932) nascido Erasmo de Carvalho Braga, foi  pastor 

presbiteriano; como professor, lecionou no Mackenzie (College). Em parceria com o 

missionário Kenneth G. Grubb,  publicou The Republic of Brazil – A survey of the 

Religious Situation (Londres, 1932)  e  Pan-americanismo: aspecto religioso. 

                                                 
242 Cf. Ribeiro, Boanerges. Igreja Evangélica  e República Brasileira (1889 – 1930), p. 224. 
243 Apud Casimiro, obra citada, p. 30. 
244 Cf. Revista de Língua Portuguesa, nº 53, maio de 1928, p. 3.   
245 Doutor em Lingüística pela USP, professor Titular do Departamento de Português da PUC/SP. 
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Jorge Bertolaso Stella – Pastor da IPIB. Publicou  Literatura Estrangeira: 

Aforismos; O Cristianismo e a Glotologia; o Também produziu vários artigos 

científicos, dentre os quais pude ler O Indianista Ambroglio Ballini246 e Religião e 

História,247 Publicou, ainda, Jesus e Os Evangelhos, pela Imprensa Metodista.    

Augusto Gotardelo – formado em Teologia, foi pastor da IPB. Publicou 

algumas obras: Português para Pregadores Evangélicos; Português pela Redação, 

Rio de Janeiro: Pongetti, em 1966.  

Orígenes Lessa – é outro escritor de formação presbiteriana, que alcançou 

lugar destacado nas letras nacionais. Filho de Vicente Themudo Lessa, pastor 

presbiteriano (IPIB), produziu um extenso número de obras, tendo se tornado um 

clássico das letras pátrias seu romance O Feijão e o Sonho. De acordo com o banco 

de dados Academia Brasileira de Letras (ABL), Lessa foi eleito em 9 de julho de 

1981, tornando-se o quarto ocupante da Cadeira 10, na sucessão de Osvaldo Orico 

e recebido pelo Acadêmico Francisco de Assis Barbosa em 20 de novembro de 

1981. Publicou os seguintes contos e reportagens:  O escritor proibido, contos 

(1929); Garçon, garçonnette, garçonnière, contos (1930); A cidade que o diabo 

esqueceu, contos (1931); Não há de ser nada, reportagem (1932); Ilha Grande, 

reportagem (1933); Passa-três, contos (1935); O feijão e o sonho, romance (1938); 

Ok, América, reportagem (1945); Omelete em Bombaim, contos (1946); A 

desintegração da morte, contos (1948); Rua do Sol, romance (1955); Oásis na mata, 

reportagem (1956); João Simões continua, romance (1959); Balbino, o homem do 

mar, contos (1960); Histórias urbanas, contos (1963); Beco da fome, romance 

(1972); O evangelho de Lázaro, romance (1972); Um rosto perdido, contos (1979); 

Mulher nua na calçada, contos (1984); O edifício fantasma, romance (1984).248 

Por certo, alguns outros presbiterianos – além dos membros de outras 

denominações evangélicas do Brasil – poderiam ser mencionados nesta seção do 

trabalho. No entanto, não é este o seu propósito, além da impossibilidade de se 

realizar esta hercúlea tarefa, da parte deste autor.  

                                                 
246 Publicado no Jornal de Filologia nº 12, vol IV, 1958, pp. 80-83 
247 In Revista de História, nº 78, vol. XXXVIII, abril-junho, 1969, p 257.   
248 Disponível em www.academia.org.br. Acesso em 14 de julho de 2007. 
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Entendemos, por outro, lado que a pequena mostra ora trazida à colação 

pode, pelo menos, sinalizar a veracidade das afirmações que aqui são feitas, 

marcadamente quanto à participação de protestantes na vida cultural deste país.        

 

A formação teológica – a centralidade da Bíblia e a conseqüente 

necessidade de seu estudo aprofundado. 

Uma questão a ser enfrentada aqui diz respeito a um traço peculiar aos 

professores evangélico ora estudados. E dela não há fugir-se:  quais seriam os 

fundamentos  desse freqüente interesse de ministros e outros oficiais249 protestantes 

pelas ciências humanas, em especial pelas Letras e suas ramificações. Há algumas 

tentativas de explicação:  

O papel preponderante da Bíblia na vida dos protestantes decorre dos 

ensinos que o próprio livro instila nos seguidores do Evangelho. Desde as páginas 

do Antigo Testamento até o Novo, a orientação reiterada é a de que a comunicação 

vinda de Deus – a Palavra de Deus – é um indispensável guia.  Por isso, expressões 

muito eloqüentes são usadas no próprio texto bíblico para dizer das suas funções: é 

a Bíblia a Voz de Deus, os Seus Mandamentos, a Lei do Senhor, os Juízos do 

Senhor, os Testemunhos do Senhor; ela é “lâmpada para pés e luz para o caminho”, 

entre dezenas formas com que o texto sagrado se mostra aos seus leitores. E, da 

convivência menor que seja se tenha com um protestante – especialmente com 

membros das igrejas da linha reformada e/ou calvinista – logo desponta a 

constatação de que aquela pessoa tem a Bíblia Sagrada em alta conta. Não 

raramente, seu comportamento, os valores e princípios que exterioriza e, mais 

densamente, de suas palavras, torna-se visível sua convivência com aquele texto. 

                                                 
249 Na  terminologia das igrejas protestantes, especialmente nas derivadas do histórico movimento da 
Reforma Religiosa do Séc. XVI, oficiais são os indivíduos que, compondo a membresia daquelas, 
nelas  exercem funções especiais, às quais são escolhidos ou eleitos, sendo condição ao seu exercício a 
ordenação (consagração ritual) ao ofício. Na IPB, são reconhecidos dois ofícios: o diaconato (os 
diáconos têm a bíblica função de assistência aos necessitados, bem como a de apoio aos serviços 
religiosos) e o presbiterato  (os presbíteros têm a função de administrar as igrejas, assim como de 
pastorear o rebanho ou pessoas que compõem os grupos locais, atuando na pregação do Evangelho, 
ensino religioso  e orientação a esses grupos, inclusas a administração dos sacramentos - restritas ao 
presbítero docente ou ministro – e, ainda, a aplicação de medidas disciplinares, com procedimento 
processual anterior). São privilégios vitalícios, mas que dependem de eleição pela assembléia geral dos 
membros da igreja local para seu exercício periódico, por meio de mandatos. 
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Por isso, no ato de apresentação de seus filhos ao sacramento do batismo, os pais 

prometem – diante do oficiante, da igreja presente e do Deus que tudo vê – 

educarem seus pequeninos na vida cristã. Mas também o fazem quanto à instrução 

comum (ou escolar), dando-lhes os rudimentos da fé, ali, mas permitindo que eles se 

desenvolvam e possam ler muitos textos, entre os quais, porque instruídos, as 

Escrituras Sagradas. Por quê? 

Como mencionado em tópico anterior, o presbiterianismo é um sistema 

que se sustenta por um conjunto de verdades, entre as quais a central é o 

reconhecimento na soberania de Deus. Mas essa soberania divina não é uma 

referência meramente principiológica. Como afirma Roberts, “da soberania de Deus 

decorre a soberania da Palavra de Deus como regra de fé e prática.”  Por isso,  o 

passo inicial que deve necessariamente dar quem queira pesquisar alguma verdade 

religiosa é se Deus – a verdade eterna – de fato falou orientando os homens em 

matéria de fé e de conduta.250       

Em que pese a essa referência, a história da Igreja Cristã é eloqüente quanto 

aos inúmeros desvios verificados ao longo do caminho até os nossos dias. Um dos 

mais graves, cujo marco inicial parecer ter sido a conversão do imperador 

Constantino ao Cristianismo, até ali objeto de acirradas perseguições.  O ano de 313 

desta era representou para a Igreja tanto triunfo quanto queda. Triunfo pela 

cessação da perseguição. Queda porque o preço foi uma aliança com o Estado, 

cujas conseqüências são sentidas até hoje. O imperador Constantino, após a vitória 

sobre seu adversário na Batalha da Ponte Mílvio, adotou o cristianismo como 

religião. Segundo ele, viu antes da batalha um símbolo (o lábaro) e ouviu uma voz, 

que dizia: “com este símbolo vencerás”. 
  
Incorporou este símbolo ao seu exército e venceu a batalha. Inverteu-se então 

a política romana. O cristianismo foi pouco a pouco se aliando ao Império até tornar-

se religião oficial. Agora, o Império Romano era cristão. Da noite pro dia! Com casca 

e tudo!  Constantino sempre foi tido como um objeto de dúvida quanto à sinceridade 

da conversão que declarou. Muitas foram as vezes em que interferiu questões 

eclesiásticas. Admirador de si mesmo, ao que parece, mais tarde  fundou a cidade 

de Constantinopla, a antiga Bizâncio. No fundo, uma nova Roma. Essa situação 
                                                 
250 Op. cit., p. 10. 
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ambígua, até certo ponto criando um ser estatal de duas cabeças, mais daria azo a 

que o império fosse partido em dois: o Oriental (com sede em Constantinopla) e o 

Ocidental (cuja capital ficou em). Estavam postos os alicerces para o Cisma no, até 

poderoso império, e nasciam duas novas igrejas sob o Cristianismo: a Igreja Católica 

Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. Era 1054.  
 

Com essa ruptura, o catolicismo medieval se tornou em um amálgama de 

superstições, ambição política, imoralidade chocante e prepotência absurda. O 

surgimento do papado, as cruzadas, as relíquias, a inquisição, a venda de 

indulgências e as práticas religiosas, de um modo geral, são apenas algumas 

referências históricas de como uma instituição divina pode se corromper. A causa? A 

perda da sua referência básica. Deixara de se guiar pelo padrão infalível das 

Sagradas Escrituras, a Bíblia. Não mais soberania de Deus, não mais soberania da 

sua Palavra. 
 

A Reforma do século XVI - precedida de esforços e valorosa resistência à 

deterioração da religião cristã por parte de pequenos grupos como os paulicianos, os 

valdenses, os lolardos, os hussitas entre outros – foi um movimento para que a 

Igreja voltasse aos trilhos sobre os quais nascera, mas descarrilara.  Ainda que a 

Igreja verdadeira nunca tenha deixado de existir e cristãos sinceros tenha havido em 

todos os tempos, ainda assim, uma reforma interna era a única medida que poderia 

recompor e restaurar a genuína fé em Cristo, apanágio da Igreja.  O monge 

agostiniano Martinho Lutero, lendo a Bíblia, redescobre a verdade tantas vezes dita: 

“O justo viverá pela fé”. Logo depois, no dia a 31 de outubro de 1517, tangido pela 

verdade revigorante do Evangelho libertador, afixaria as 95 teses no portal Abadia 

de Westminster. O teor daquelas cláusulas denunciava os desvios e abusos que a 

Igreja vinha, de longo tempo já, praticando, mas Lutero, fundamentalmente, 

combatia o comércio de indulgências. Estas eram, grosso modo, títulos aquisitivos 

de perdão de pecados, cuja casa emissora era a Igreja Católica, que as vendia aos 

fiéis.  Do bispo Tetzel, conta-se, dizia algo como: ”(...) mal as moedas tilintem no 

fundo do gazofilácio, já do céu descerá o perdão...”.  Enfim, o antigo comércio da fé. 
 

Quando a Reforma tomou corpo já os seus princípios básicos estão definidos, 

os quais se tornaram os alicerces bíblicos para que o cristianismo voltasse, de forma 

estruturada, às suas origens. Eis tais princípios: 1º. Sola Scriptura (somente a 
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Bíblia); 2º. Solus Christus (somente Cristo); 3º.  Sola Fide (somente a fé) e 4º. Sola 

Gratia (somente pela Graça).  Em síntese, nestas referências fincaram-se as balizas 

(extraídas da própria Bíblia) pelas quais o protestantismo, dando continuidade ao 

trabalho dos Reformadores, propunha a cooperar para a revitalização da Igreja.  E, 

nesse processo, a ferramenta essencial seria a Palavra de Deus. 
 

À luz  destas considerações, torna-se mais compreensível o apego ao texto, e 

muito especialmente ao texto bíblico, por parte dos protestantes. A importância do 

princípio do “Sola Scriptura” 251, portanto, é oriundo da Reforma do Séc. XIV, o que, 

temos por certo, norteou a atuação tanto de Othoniel Motta, quanto de Lívio Teixeira, 

como também de Theodoro Henrique Maurer Jr.  E não foi diferente com Isaac 

Nicolau Salum. Eram estes homens (como também outros da IPCB, IPIB e da IPB), 

ainda que em graus diferentes, estudiosos das Letras, românicas ou não, amigos 

dos livros, apegados aos estudos da palavra como veículo do pensamento. No 

entanto, o ponto em que foram muito semelhantes estava precisamente no seu 

apego ao estudo da Bíblia; estudo textual mesmo, como bibliófilos, por assim dizer. 

O estudo devocional e o uso cúltico das Escrituras, reservado ao campo da prática 

religiosa de cada pessoa, certamente é oportunidade de exercitar o conhecimento 

intelectual da Bíblia, ainda que não constitua a motivação precisa, por desvio de 

finalidade; o aprendizado, neste caso, é um apenas um excelente plus da atividade 

de fundo.    

Sobre esse interesse bíblico em Salum, escreveu Antonio Candido: 

 Eu sempre me vali muito da ciência de Salum, que é um 
verdadeiro manancial. Por uma série de fatores e pendores, sou 
leitor mais ou menos assíduo da Bíblia, apesar de nunca ter sido 
religioso. E ainda aí intervém alguma coisa que temos em comum: 
a influência de Dona Maria Ovídia Junqueira, minha professora e 
maternal amiga, presbiteriana convicta e apostolar (...). Ela me deu 
o Novo Testamento quando eu tinha doze anos e, um pouco mais 
tarde, a Bíblia completa (em inglês, língua que me ensinou). Salum 
era seu amigo, da mesma denominação religiosa; e eu me lembro 
dela, a dizer: “Vou pedir ao Salum para traduzir este Salmo.” Ele 
traduziu, de fato, e muito mais tarde me mostrou essa e outras 

                                                 
251 Registra-se aqui um agradecimento ao Prof. Dr. Hermisten Maia Pereira da Costa pela oportuna 
sugestão: que este trabalho abordasse o eventual nexo de causalidade entre a concepção doutrinária 
manifesta no princípio “Sola Scriptura” e o interesse dos professores estudados pelos estudos 
filológicos e literários. Tal  sugestão foi oferecida quando da sessão de qualificação a este trabalho, 
cuja banca o citado pesquisador compôs.    
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traduções, todas belas. (...) Por esse gosto bíblico, incrementado 
por Dona Maria Ovídia, me leva a explorar bastante o poço de 
ciência que ele é. Dúvidas de interpretação, deformações de 
sentido por causa das traduções falhas, vantagem de uma edição 
sobre outra – estas e outra coisas me têm valido lições 
despretenciosas e seguras, que ele ministra quase sem sentir. 
Com generosidade tamanha, que faz uns anos me deu de 
presente uma admirável edição alemã em dois volumes da Vulgata 
(...). 252  

 

A CONTRIBUIÇÃO DE OTHONIEL MOTTA, THEODORO HENRIQUE 

MAURER JR.,  ISAAC NICOLAU SALUM  E LÍVIO TEIXEIRA À CULTURA 

BRASILEIRA: QUALIDADE E QUANTIDADE. 

 

Sínteses biográficas dos professores 

            
Othoniel Motta 

Nascido Otoniel de Campos Mota, a 16 de abril de 1878, em Porto Feliz, 

Estado de São Paulo, era filho de José Rodrigues Pais e Bernardina Deoclécia de 

Mota Pais. Seu pai, José, afirmava descender de bandeirantes e foi um dos 

signatários da “Convenção de Itu”, em 18 de abril de 1873, na qual se formou o 

Partido Republicano Paulista, o PRP, que teria predominância no decorrer da 

República Velha.  Após ter recebido as primeiras instruções escolares em sua 

cidade natal, Motta veio para a Capital, São Paulo, realizando aqui os estudos 

preparatórios do antigo Curso Anexo da Faculdade de Direito.253 Em 1986, 

ingressou no Seminário Presbiteriano, instituição em que concluiu o curso teológico 

em 1896, sendo logo ordenado ministro do Evangelho. Seu trabalho de pastor teve 

início em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), passando por Jaú, Campinas e, finalmente, 

São Paulo, onde, durante vários anos, teve como seu cargo o pastoreio da Primeira 

                                                 
252 Cf. Estudos de Filologia, p.300.  
253 Na criação dos cursos jurídicos no Brasil – momento histórico que, por coincidência com a 
elaboração da presente pesquisa, completa 180 anos neste próximo dia 11 de agosto de 2007 – o 
decreto imperial (Carta de Lei)  estabeleceu, além dos cursos de Ciências Jurídicas em São Paulo e 
Olinda, houvesse estudos preparatórios ao ingresso naquelas faculdades. Diz o texto: “Os estudantes 
que se quiserem matricular nos Cursos jurídicos devem apresentar as certidões de idade, por que 
mostrem ter a de quinze anos completos, e de aprovação da língua francesa, gramática latina, 
retórica, filosofia racional e moral, e geometria.” Cf. Venâncio Filho, Das Arcadas ao Bacharelismo, 
p. 29. 
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Igreja Presbiteriana Independente. Foi professor no Seminário (equivalente a 

Faculdade de Teologia) da igreja a que pertencia.  

No plano literário, chegaram contribuições suas a quase todos os órgãos da 

imprensa religiosa protestante do Brasil. Foram publicadas, entre os jornais, em O 

Estandarte (órgão oficial da IPIB), em A Semana Evangélica, em O Cooperador 

Cristão, em Cristianismo. Quanto às revistas, escreveu em A Reforma,254 na Revista 

de Cultura Religiosa, bem como enviou artigos para Lucerna e para a Unitas.255       

Raimundo de Menezes, em seu dicionário especializado na literatura 

pátria, adiciona a informação que Motta foi o fundador da Associação Evangélica 

Brasileira, tão logo regressou de viagem aos Estados Unidos da América e à 

Europa.256  

No que diz respeito, ainda, à produção literária de Motta, cabe aqui 

apontar o que Sílvio Elia apresenta como a primeira e a segunda fase da geração dos 

filólogos brasileiros.  De início, avultaram figuras como Júlio Ribeiro (1881), João 

Ribeiro, Maximino Maciel, Antônio Pereira Coruja (que inaugurou a Dialectologia no 

país), Brás da Costa Rubim, Joaquim de Macedo Soares, Baurepaire-Rohan, 

Romaguerra Corrêa, Chermont de Miranda, Cândido Lago e Cândido de Figueiredo.  

Heráclito Graça e Mário Barreto são os primeiros da segunda fase, na qual iriam se 

salientar João Ribeiro, Manuel Said Ali (1861-1953), Pacheco Júnior (1842-1899) e 

Othoniel Motta.  Nessa galeria, ainda que não exaustiva, de especialistas na Filologia 

da língua portuguesa, Motta também encontrou lugar de destaque, como diz Elia: 

O Meu Idioma foi uma das primeiras gramáticas históricas 
realmente boas que se escreveram no Brasil. Forrado de 
esmerada cultura clássica, instruído nas doutrinas que estavam 
renovando os estudos lingüísticos no mundo, representou Otoniel 
Mota em São Paulo o mesmo papel que um João Ribeiro ou um 
Said Ali no Rio.257 

 Outro testemunho de peso acerca da obra intelectual construída e entregue  

por Motta à sociedade pode ser extraída da manifestação de Antenor Nascentes, 

sobre sua edição escolar comentada de Os Lusíadas, que vai transcrita: 
                                                 
254 Esse periódico era pertencia a Othoniel Motta. Cf. Jornal de Filologia, nº 1, vol. I,  p.64.  
255 Unitas foi uma revista criada e mantida pelo Rev. Miguel Rizzo Júnior, COMPLETAR. 
256 Cf Dicionário Literário Brasileiro, p.465.           
257 Ensaios de Filologia e Lingüística, p. 133.   
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O livro de Otoniel, de clareza cristalina, introduziu no ensino 
da análise lógica o processo de diagrama, muito usado pelos 
norte-americanos.258       

 

Sobre sua produção literária, há  significativa quantidade de informação, 

haja vista a intensa dedicação de Motta a essa atividade. Sua primeira obra foi Selvas 

e Choças, em que trouxe um estudo sobre o caboclo brasileiro. Era o ano de 1917. 

Este livro inaugurou uma série de escritos vários, dos quais salientamos neste ponto: 

Ensaio lingüístico – Lições de português (1918); O meu idioma (ed. Monteiro Lobato, 

1918); Algum riso, muito siso (1918); Comentário aos Lusíadas259; Comentários às 

Geórgicas, de Virgílio; Seleta moderna (s/d); Lirismo grego (1934); A Origem do 

lirismo português (1936);  Horas filológicas (Editora Nacional, 1937); A chave da 

língua – primeiras lições de gramática, 1930; Do rancho ao palácio – Evolução da 

civilização paulista (Editora Nacional, 1941); Através do Inventário, 1944; O negro 

Tapanhuno, 1944;  Historietas, 1946; Um pouco de folclore, em 1946; Cesário Mota – 

um estudo biográfico, em 1946; Livro de admissão, escrito em parceria260, publicado 

pela Editora Nacional, em 1950. O adorável bilhete ou a resposta à epístola a 

Filemon;  O pronome “se”; A evolução do gerúndio; Comentários ao livro de Atos dos 

Apóstolos; Evangelho de S.Mateus (tradução do grego, anotada); Israel, sua terra e 

seu livro (1930); Questão filológica.  

Localizamos, ainda, um exemplar já deteriorado da obra A Victoria do 

Homem  de Acção, de Edward Earle Purinton. Sem sua capa original, o volume traz 

na folha de rosto uma informação: “Traducção revista de Agripino Grieco e Othoniel 

Motta”.261         

Outro detalhe da sua produção bibliográfica é a adoção dos pseudônimos  

Bar Joseph (Filho de José, como, de fato, o era) e Frederico Hansen262. E foi com 

                                                 
258  Apud Elia, idem, ibidem.   
259 Edição escolar publicada pela editora Melhoramentos, provavelmente por volta de 1930. No 
prefácio da 4ª edição, o autor destaca seu propósito de publicar uma edição do clássico maior da língua 
portuguesa “que fosse commentada de tal forma que visasse, não os letrados, mas os escolares, e na 
qual o idioma português occupasse a attenção especial do comentarista”. Grafia original mantida. 
260  Parceria com  (verificar autores e gramáticas, bem como livro de Arival Casimiro).   
261  Adquirida em um dos Sebos desta Capital, a obra foi publicada pela Cia. Brasil Editora S/A, do 
Rio de Janeiro,  de cuja 3ª edição é o exemplar ora compulsado.   
262 Verifica-se certa lógica e criatividade na escolha desses pseudônimos. Para Bar Joseph, de fato seu 
genitor tinha o nome de José; o óbvio disfarçado. Já a Frederico Hansen sugere tenha Motta se valido 
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este último que escreveu a obra Lutero, a Bíblia e o padre Leonel Franca263, em 1933. 

VER Problema Religioso na América Latina, de E.C. PEREIRA (prefácio). Usando o 

falso nome de Bar Joseph, também escreveu uma novela: Perde-Ganha, em 1937.  

Sem o emprego pseudonímico, mas ainda cuidando dos temas ligados às 

polêmicas havidas entre romanistas e protestantes, escreveu, no mesmo ano, A 

defesa do Padre Leonel Franca. No domínio da História, produziu O caso Anchieta-

Bolés.264 

Ofereceu contribuição às Letras, ainda, encontrando tempo para realizar 

traduções para o idioma português, como os livros Valor (1946), Temas espirituais 

para pequenos e grandes,  bem como O amigo, todos de Charles Wagner.   

Em síntese, Motta produziu um número elevado de obras, as quais podem 

ser divididas quase em duas partes iguais entre as duas áreas de sua paixão: a 

religião e a filologia, além alguns trabalhos menores como ensaios sobre história e 

escritos ficcionais.265    

  .  

 

À luz destes registros, evidentemente não exaustivos, sinaliza-se como 

segura a noção de que foi Othoniel Motta a figura de proa de todo o episódio 

                                                                                                                                                         
da figura de linguagem denominada paradoxo (“consiste em exprimir a opinião contrária ao senso 
comum, tendo por aparência o erro, mas podendo conter a verdade o parte dela, e ser, portanto, apenas 
uma forma de originalidade e, não raro, engenhoso sofisma”, cf. o Dicionário de Figuras de 
Linguagem, p. 50. Assim, o prenome Frederico, nome de rei, aludiria, ao meu ver, à que compreendia 
ser sua condição diante de Deus: de filho do Rei dos Reis; já Hansen faria alusão à  lepra, de que o 
cientista Hansen foi descobridor do bacilo; este sobrenome aludiria ao Motta exterior ou como era 
visto por seus adversários ou que mantinha visão negativa de suas concepções. Tenho e tenha-se isto 
como uma estrita possibilidade.       
263  Estas obras nasceram à manifestação de Motta acerca da célebre polêmica que havia marcado as 
décadas anteriores entre o Rev. Eduardo Carlos Pereira e o Rev. Leonel Franca, padre, baseada na 
publicação de O Problema Religioso da América Latina, que o primeiro trouxe lançou em 1920.     
264 Quem faz referencia a esse desconhecido escrito é Silveira Bueno, no número inaugural do Jornal 
de Filologia, lançado em julho de 1953, vol. I, p. 65. Sobre o episódio envolvendo o padre jesuíta e o 
missionário calvinista francês Jean Le Balleur, há algumas obras a serem consultadas: Álvaro Reis. O 
mártir da Guanabara. Rio de Janeiro, 1917 (Commemoração do Quarto Centenário da Reforma);    
Jean du Léry, Viagem à  terra do Brasil. São Paulo: Martins Editora, 1960.       
265 Cf. Jornal de Filologia, nº 1, vol I, p. 64. 
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ensejador do Cisma havido na IPIB, ao final da década de 30. Igualmente sobressai, 

ante seus pares e outros vultos evangélicos,, o trabalho de Motta no plano intelectual, 

sendo patente a sua contribuição à cultura de seu tempo e para hoje.   

 

Theodoro Henrique Maurer Jr. 

Este professor, membro da ICSP, tem sua trajetória marcada pela atuação 

multímoda. Esta deve ser compreenda mediante o registro da diversidade de sua 

produção intelectual e laboral, tanto no que diz respeito às múltiplas áreas 

enfocadas, quanto na quantidade significativa de obras nelas realizadas.  

Artigos vários, entre os quais localizamos e lemos A Lingüística e a 

Gramática266, em que Maurer Jr., passando pelos clássicos, em especial por Cícero, 

desenvolve um arrazoado para distinguir uma e outra coisa, evitando confundir a 

primeira com as preocupações de puristas, bem como com as ranzinzices de 

gramáticos, no seu dizer. Um ponto a salientar nesse estudo é sua atualidade, 

notadamente no que aborda acerca da influência estrangeira em qualquer língua – o 

fator estrangeirismo – cuja presença é contínua no meio acadêmico, com reflexo na 

nossa sociedade.  E conclui sua percuciente análise com as palavras seguintes: 

A língua é a expressão de vida e tem de crescer e 
enriquecer-se com novos recursos, de modo que alcance maior 
clareza e exatidão e uma flexibilidade mais perfeita. Mas ela não é 
apenas um conjunto de sinais...    

 

 Em junho de 1957, foi publicado o seu artigo “O emprego do infinitivo pessoal 

e impessoal”, em que ele se propõe a apresentar os princípios gerais que regem o 

emprego dessas duas formas verbais. Com o propósito de delinear e mesmo fixar os 

critérios ao seu uso, Maurer Jr. aprofunda com visível densidade s estudo do tema, 

valendo-se, em especial, dos clássicos autores portugueses e brasileiros, como 

                                                 
266 Cf. Jornal de Filologia, nº 2, vol. I,  p.89. 
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Jerônimo Soares Barbosa, Frederico Diez267, Castilho, Latino Coelho, Ruy Barbosa e 

Carlos Góis, entre outros.     

Também publicou a Gramática do Latim Vulgar268, que, semelhantemente a O 

Problema do Latim Vulgar; fez parte da coleção Biblioteca Brasileira de Filologia, 

pela Livraria Acadêmica, do Rio de Janeiro. Esta última foi, originalmente, a tese 

com que esse autor se apresentou ao concurso para a Cadeira de Filologia 

Românica da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. 

Foi orientador em pesquisas de vários alunos, dos quais menciona-se Isaac 

Nicolau Salum.   

Sua obra A Unidade da România Ocidental obteve, em uma votação 

promovida pela Câmara Brasileira do Livro, em 1999, foram eleitos os 100 livros 

brasileiros do século 20. Nessa lista, a citada obra ostenta a posição de nº 40.269.  

Uma demonstração de seu compromisso e serviço à igreja  de sua crença e 

culto poder ser verificada no depoimento oferecido por um de seus ilustres alunos, 

neste caso de acentuada contribuição à educação teológica na IPB. Trata-se do 

Prof. Dr. Waldyr  Carvalho Luz, que, sobre a atuação docente de Maurer Jr. no 

Instituto José Manoel da Conceição270, afirma: 

Em vívido contraste com a pobreza das instalações do 
Conceição, o ensino ministrado era de alta qualidade. Não só a 
grade curricular foi elaborada à base das melhores instituições 
americanas, como também o corpo docente contava com 
notáveis elementos, inclusive do magistério do Mackenzie e 
da Universidade de São Paulo (USP). Destes, lembro-me 
particularmente de Theodoro Henrique Maurer Júnior, professor 
de português, de latim, de grego e de hebraico, assim como de 

                                                 
267 Frederico Diez, lingüista alemão, é considerado o criador da Filologia Românica, cf. Maurer Jr, no 
texto citado.    
268 A data provável dessa publicação é 1961, visto que, no ano anterior e no posterior (1960 e 1962, 
respectivamente), Maurer Jr. lançou algumas obras. 
269 Disponível em www.amigosdolivro.com.br,. Acesso em 27 de janeiro de 2007.  
270 O Instituto José Manoel da Conceição, sediado na cidade de Jandira-SP,  já extinto, que se 
destinava  ao oferecimento de formação básica e teológica, tendo educado muitos pastores e líderes 
nas primeiras décadas e até meados do século passado.  Não se confunde com o Seminário Teológico 
Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição (cuja sede e dependências se encontram no bairro do 
Campo Belo, na capital paulista). Este oferece os cursos diurno e noturno de bacharelado em Teologia, 
bem como o curso livre de música. Cf. www.seminariojmc.br  
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literatura correspondente, mestre de grande saber.271 (destaques 
meus) 

 

 O labor de Maurer Jr. na importante Universidade de São Paulo pode, no 

plano do reconhecimento, ter ofuscado o trabalho que esse pastor-professor 

ofereceu à sua igreja. Todavia, em vista da relevância que o referido Instituto José 

Manoel da Conceição272  apresentou durante a sua existência, bem se pode afirmar 

que o contributo do ora observado intelectual foi marcante. Se outra razão não 

houver, basta aqui o registro de que os ministros presbiterianos formados nessa 

ocasião demonstraram uma formação cultural e teológica raramente alcançada em 

outros tempos. Conquanto isso não tenha sido uma regra geral, por certo, no âmbito 

das igrejas evangélicas brasileiras, as figuras de ministros presbiterianos de 

formação acadêmica mais extensa puderam e  podem ser vistas. Assim, registram-

se figuras como os Reverendos Rubens Cintra Damião, Paulo Cintra Damião, o 

citado Waldyr de Carvalho Luz entre tantos outros, estes com duas ou mais 

graduações e, mesmo, pós-graduações,  obtidas em outros tempos no Brasil e no 

exterior.  Paralelamente, prestaram comprovada docência fora dos arraiais de suas 

igrejas, tanto no nível universitário como em níveis anteriores. Vários desse 

publicaram livros, artigos científicos diversos em revistas e jornais.     

 Uma nota derradeira sobre Maurer Jr. diz respeito à sua multímoda visão que 

o guiava a estudar assuntos diversos, além do seu campo de especialidade. Há dois 

casos em que seu trabalho - além das letras românicas – se mostrou, revelando 

novas facetas de sua inteligência nada comum.  

                                                 
271  Cf.  Nem General nem Fazendeiro, Ministro do Evangelho, p.87.  
272  Localizado na cidade de Jandira-SP, o Instituto José Manoel da Conceição foi fundado em 1928 
pelo Dr. William Alfred Waddell. Este (engenheiro e renomado matemático, presidiu o então Instituto 
Mackenzie em três ocasiões, tendo, ainda, sido missionário na Bahia). O “Conceição”, como era 
chamado informalmente, foi um centro de preparação de candidatos ao Ministério Sagrado (ou 
pastorado).  Seu nome foi escolhido em homenagem ao primeiro pastor nacional, José Manoel da 
Conceição (1822 – 1873), que foi padre em Brotas-SP, mas abandonado a fé católica, abraçando a 
Reforma Evangélica no Brasil. Com o surgimento seminários teológicos na Igreja Presbiteriana do 
Brasil, tal instituto não perdurou.   Sobre José Manoel da Conceição e sua obra, cf. Boanerges Ribeiro 
– O Padre Protestante; idem José Manoel da Conceição e Reforma Evangélica.         
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No primeiro deles, voltando-se ao campo da política, escreveu a obra A 

Democracia Integral – o que ela deve ser e como podemos ajudar a construí-la.273 

Afirma o próprio autor, na sua introdução, que o pequeno livro nascia de uma dupla 

convicção. A primeira, de que a democracia é um modo de vida que abarca todos os 

setores das atividades sociais naquilo em que elas representam interesses humanos 

comuns; a segunda, a de que tal modo de vida só pode se tornar em perfeita 

realidade  por um esforço perseverante de educação popular nos princípios e nos 

ideais de democracia.  E, propondo os caminhos para que esses dos conceitos 

básicos fossem corporificados, Maurer Jr. organiza o livro em seis partes: I. O 

Estado, o Governo e a Política; II. O Regime Democrático; III. Os Fatores da 

Democracia Integral (capítulo principal, no qual o autor desenvolve as idéias e 

propostas centrais da obra); IV. A Colaboração Popular no Estabelecimento d 

Democracia Integral: as atividades políticas do cidadão; V. Ainda a Colaboração 

Popular no Estabelecimento da Democracia Integral. E, após expor as 

responsabilidades dos que estão à frente das organizações sociais, como em 

síntese conclusiva, fala a si mesmo e a todos, em conclusão da obra: 

O que importa é que não nos limitemos a exigir dos homens 
públicos o espírito de justiça e dedicação integral aos interesses 
do povo, isto é, aos nossos próprios interesses, mas que, antes de 
mais nada, nós mesmos cultivemos esses sentimentos em todas 
as nossas relações e atividades, combatendo  decididamente 
o nosso próprio egoísmo.274  

  

No segundo caso, seus cuidados se voltaram ao cooperativismo. Para esse 

assunto, por declaradamente acreditar que tal forma de produção pudesse se 

consolidar no Brasil, Maurer Jr. produziu o denso livro O Cooperativismo – uma 

economia humana.275. O autor, reclamando das cooperativas então existentes, diz 

que, em sua maioria, não iam além da armazenagem de fornecimento dos 

                                                 
273  Lançada em 1960, em São Paulo. Embora não conste o nome de eventual editora, ao fim do livro 
consta ter sido impresso pela empresa Reis, Cardoso, Botelho, S/A.    
274  Op. cit., p. 77 
275 A o7bra também não faz constar alguma editora em sua produção, embora indique ter sido 
composta impressa, em 1966, em São Bernardo do Campo, pela Imprensa Metodista, com 328 pp. Na 
primeira orelha, consta: Este livro crê no cooperativismo. Crê mais: crê que só ele pode trazer solução 
para todos os nossos problemas econômicos e culturais, e não apenas para os de abastecimento. Para 
ele, o cooperativismo não é um paliativo, mas a solução.    
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chamados “gêneros de primeiras necessidades”. Lamenta ainda o fato de grande 

parte dos associados das cooperativas não serem mais que “fregueses”, que só 

desejavam economizar, não se dispondo a oferecer sequer um minuto mais do seu 

tempo em prol do movimento cooperativista. Tal desinteresse – prossegue Maurer 

Jr. - fazia com que tal fração de tempo não se oferecia  “nem mesmo para 

comparecimento às assembléias anuais”.   

Em linhas gerais, desde um histórico internacional do cooperativismo, 

passando por seus princípios e tipos, a obra se organiza em capítulos que cuidam 

dos seguintes temas: centralização do movimento cooperativo, uma república 

cooperativa, a filosofia social e a cooperativa, as bases cristãs do cooperativismo, a 

economia capitalista do lucro, os males da economia capitalista do lucro, a ilusão do 

socialismo estatista, as excelências da solução cooperativista, concluindo  com os 

reptos: ajudemos a construir a ordem cooperativa e realizemos o cooperativismo 

integral. Trata-se, como esses tópicos indicam, de uma proposta bem elaborada, 

mas que autodenuncia uma boa dose do idealismo utópico de Maurer Jr.  O livro traz 

vasta bibliografia e demonstra que o autor navegava em mares bem diversos, com 

competência, principalmente na exposição escrita do seu pensamento. 

Mesmo assim, o que ficou assinalado na história, e é o mais relevante: ter 

sido  Maurer Jr. um  grande especialista, verdadeira autoridade, em Filologia 

Românica.    

 

Isaac Nicolau Salum   

 Nasceu em 24 de março de 1913, no lugar chamado Ventania, hoje 

Alpinópolis, no Estado de Minas Gerais. Tinha descendência, mais longe um pouco, 

de um casal de açorianos, que eram lavradores perto do Rio das Mortes Pequeno, 

no século XVIII.276 Fez o curso primário em sua cidade natal, de 1919 a 1922, na 

Escola Pública Masculina. O secundário realizou no Ginásio Mineiro de 

Muzambinho, no Sul de Minas, entre 1930 e 1934. Nesta escola parece ter recebido 

a influência que foi norte à carreira que seguiria, advinda de dois de seus 

professores: Antônio Joaquim Correia Pinto, professor de Latim, que recomendou a 

                                                 
276  Cf. Antônio Candido de Mello e Souza, em depoimento sobre Salum. Vd.  ANEXO 
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Salum  a leitura do Manuel dês études latines de Laurand; o outro foi José Saint-

Clair Magalhães Alves, professor de Português, “que despertou seu gosto pelo 

vernáculo e para as questões de estilo”.277  Nascido em família protestante, escolheu 

Salum fazer o curso de Teologia, para tanto tendo se matriculado no curso Pré-

Teológico do Instituto José Manoel da Conceição, em Jandira. Nessa época, 

terminou não completando seus estudos teológicos em grau superior. Mesmo assim, 

estudou ali de 1935 a 1937, período em que foi aluno de alguns professores que 

muito marcariam a sua sólida formação. Na disciplina Teoria da Composição e 

Análise Literária, lecionou Vicente Themudo Lessa.  Ao Grego e o Hebraico, as 

aulas de Charles Roy Harper. A Filosofia e a História estavam aos cuidados de 

William Alfred Waddell, que exerceu, por três vezes, a presidência do Mackenzie. No 

entanto, ali também estava o professor que marcaria indelevelmente a vida de 

Salum: Theodoro Henrique Maurer Jr. Com este desenvolveria larga convivência, 

tornando-se o seu mais próximo discípulo. Algum tempo depois, na ainda nova  

Universidade de São Paulo, Maurer Jr. ocuparia a cadeira de Filologia Românica e 

Salum seria o seu Assistente, vindo-lhe a ser o sucessor na regência da disciplina. 

 Tais conquistas, registre-se por justiça,  foram a retribuição do contínuo 

esforço de Salum na busca do conhecimento, desde a infância. Entre os anos de 

1937 e 1939, na USP, fez o curso superior em Letras Clássicas e Português  na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nestas também se diplomou em Línguas 

Estrangeiras.  Em 1941, obteve licenciatura, passando a ter também o diploma de 

professor secundário. Nesta fase, foi aluno de Fidelino de Figueiredo (Literatura 

Portuguesa), Mário Pereira de Sousa Lima (Literatura Brasileira), Pierre Hourcade 

(Língua  e Literatura Francesa), Alfred Bonzon (Língua e Literatura Francesa), 

Francisco Rebelo Gonçalves e Urbano Canuto Soares (Línguas e Literaturas Grega 

e Latina), Vittorio Falco (Grego) George Readers (Análise de Textos Franceses) e, 

seu colega de lides eclesiásticas, com quem fundou a ICSP, o Prof. Rev. Othoniel 

Motta (Língua Portuguesa).  

 Como professor do secundário, lecionou Português, Latim, Francês e Grego, 

começando em 1937 e indo até 1956. Nesse nível, foi professor do Instituto José 

Manoel da Conceição, em que estudara, Ginásio Saldanha da Gama, Colégio Dante 
                                                 
277   Cf. Estudos de Filologia e Lingüística em homenagem a Isaac Nicolau Salum, p.1 
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Alighieri (Visconde de São Leopoldo, à época), Colégio Bandeirantes, Colégio rio 

Branco, Colégio Mackenzie. Foi aprovado no concurso de ingresso ao Magistério 

Secundário do Estado de São Paulo; assim, assumiu o cargo de Professor Efetivo 

de Latim no Colégio Estadual de Mogi das Cruzes e, depois, no Colégio Estadual 

Prof. Alberto Conte, de Santo Amaro, São Paulo. 

 Sua atuação no magistério superior teve início na Faculdade de Teologia 

(seminário) da Igreja Metodista do Brasil, em que permaneceu de 1942 a 1951. 

Também foi professor de Latim, durante treze anos (1947 a 1959), na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Mackenzie. 

 Salum bacharelou-se em Teologia pelo Seminário de Teologia da IPIB, em 

São Paulo, tendo realizado seus estudos durante os anos de 1938 e 1940. No 

entanto, não foi ordenado Ministro do Evangelho. Quanto à fé, permaneceu fiel, 

sempre no convívio religioso, em especial na ICSP.  

 Casado com Antoniette Leuba Salum, de família suíça, gerou cinco filhos: 

Maria Luísa, Carlos Augusto, Maria Josefina, Marta Heloísa e Maria Elisabete.   

 

Lívio Teixeira   

  Nasceu em São Paulo, em 1902. Seu pai era o Rev. Alfredo Borges Teixeira 

(este um dos fundadores da IPIB, em julho de 1903). Sua ordenação ao Sagrado 

Ministério se deu em 1926. Pastoreou na cidade de Bebedouro e na Capital, pra 

onde veio em meados dos anos 30. Sempre foi acentuadamente dedicado aos 

estudos, com interesse particular pelos clássicos da Filosofia. Por isso, parece ter se 

havido muito bem nos estudos teológicos, em que aquela disciplina tem uma fração 

importante nos conteúdos ensinados aos futuros ministros. Vindo para São Paulo, 

assumiu o magistério superior no Seminário, bem como passou dirigir o jornal O 

Estandarte.  Segundo Lima, ”foi exatamente nessas duas áreas que pontificou na 

vida da Igreja.  Intelectual brilhante, Lívio Teixeira expressou seu pensamento 

através de editoriais artigos n’O Estandarte. Um exemplo disso está no artigo 

”Precisamos de um líder?”, publicado em 4/8/1933”, com o propósito de mostra, 
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argumentadamente, que a IPIB não mais precisava (dependia) do Rev. Eduardo 

Carlos Pereira.278  Seu argumento era o de que preferível a ele seria a denominação 

abrir-se à liderança colegiada, como ocorria nas igrejas de tradição reformada. Seu 

alvo era o Rev. Bento Ferraz, que pretendia receber o cetro que estivera com o Rev. 

Pereira. 

 Além do curso de Teologia, Lívio Teixeira também se graduou em Direito. 

Também foi um dos primeiros alunos do curso de Filosofia da USP. Ali, se tornou um 

dos discípulos de Jean Maugé, tendo recebido forte influência de seu mestre.  Este 

foi um dos professores estrangeiros que compuseram Missão Francesa.    

 Segundo o registro de Lima, a trajetória acadêmica de Lívio Teixeira na 

Universidade deslanchou após sua renúncia ao pastorado, tendo passado à 

dedicação exclusiva à docência.279  Ao assumir a docência, Lívio buscou atender 

todas as exigências da carreira universitária. Assim, alcançou os graus de doutor, 

livre-docente, e cátedra. Segundo Matos,  

”(...) produzindo para cada uma dessas provas teses que 
honrariam a bibliografia de qualquer país. Nicolau de Cusa, 
Espinosa e Descartes foram os pensadores que escolheu para 
seus trabalhos e que constituíram os três livros que nos legou 
(...) Nicolau de Cusa; estudo dos quadros históricos  em que 
se desenvolveu seu pensamento... (...) A doutrina no modo 
de percepção e o conceito de abstração na Filosofia de 
Espinosa... (...) Ensaio sobre a moral de Descartes”.280         

 

 Neste último trabalho, acerca de Reneé Descartes, Lívio Teixeira assinala – 

naquele pensador - o papel da inteligência e o da vontade, como se os colocasse 

em paralelo como a ciência e a moral, para constatar a necessidade de considerar 

toda a metafísica cartesiana. Para isso, necessária é, diz Lívio Teixeira, aquela 

compreensão e não apenas as doutrinas de Deus e das duas substâncias 

estanques, mas as substâncias unidas também: a união alma e corpo. Assim, o 

homem dever se colocar em busca da verdade a ser alcançada por um esforço da 

vontade para bem aplicar a inteligência.  À luz dessa consideração, Lívio vai 

                                                 
278 Op. cit., p.101. 
279 Idem, ibidem. 
280 Apud Lima, op. cit.,  p.102. 
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desenvolver o pensamento moral de Descartes, para localizar no autor do Discurso 

do Método uma referência de relevância: 

Postos os fundamentos da moral de Descartes e as suas 
relações com a ciência, ressalta de um  modo claro a 
importância da noção de virtude, noção que tem passado 
quase despercebida e que, entretanto, ao nosso ver, a chave 
de toda a ética cartesiana.281 

     Lívio Teixeira, sintetizando, a compreensão desse assunto, diz que “O que 

existe em Descartes é a concepção de que da harmonia entre a vontade e o 

intelecto surge o que de mais lato pode alcançar o espírito humano”.  E quando o 

pastor-professor de Filosofia procura dar tratos finais ao seu texto, parece trazê-lo 

para perto de si, como que a lhe penetrar a alma, pela sintonia de pensamento: 

Não hesitamos, pois em afirmar que o Tratado das Paixões é a 
mais alta expressão prática dos princípios fundamentais que se 
encontram na metafísica e na correspondência do filósofo a 
respeito de moral.  

 E arremata o seu ensaio, com um enlevo filosófico: 

E não nos parece demasiado supor que ele conservaria este 
lugar preeminente mesmo que o filósofo tivesse elaborado uma 
moral da alma separada do corpo. Porque aquilo que realmente 
interessa a descartes é o anjo, em o homem de alma distante, mas 
o homem de carne e osso que ele deseja elevar o mais alto 
possível, até o plano da generosidade e do amor a Deus, sem, 
contudo esquecer que os mais altos prazeres do homem, mesmo 
prazeres da alma, “dependem das paixões”.282 

 

 A Profª. Marilena Chauí, ao apresentar os Cadernos Espinosanos, no número 

dedicado à obra de Lívio Teixeira, afirma que o ”professor Lívio” inaugurou o estilo 

de trabalho que serviria para orientar as pesquisas em História da Filosofia no 

Departamento de Filosofia da USP. Assinala, ainda, que foi ele o mestre de, ao 

menos, cinco gerações de estudantes, as quais  - nos idos de 1950 – 1960 – 

aprenderam nos seus cursos de História da Filosofia Antiga e História da Filosofia 

Moderna. Diz a também filósofa que, ali, estavam “descobrindo com ele que 

aprender a ler é também aprender a pensar”. E, pontifica um dado pessoa de Lívio 
                                                 
281 Cf. Ensaio Sobre a Moral de Descartes. História da Filosofia, Boletim 204, São Paulo: USP/FFCL, 
p. 7-11.   
282 Idem, ibidem. 
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Teixeira que muito se conecta com os fatos de ordem religiosa de que ele participou, 

como visto em páginas passadas: “a liberdade de espírito é, certamente, o traço 

mais marcante de sua personalidade filosófica.” Foi ele, por exemplo – diz Chauí – 

quem primeiro propôs uma nova direção para os estudos do cartesianismo. 

 A liberdade de espírito sempre palmilhou o caminho de sua 
vida intelectual. De fato, não foi casual que, formado em teologia e 
destinado à carreira de pastor presbiteriano, Lívio tivesse 
inquietações que o levaram ao recém-criado curso de Filosofia, da 
Faculdade de Filosofia da USP, nem que tivesse começado suas 
pesquisas investigando o conceito de “douta ignorância” em 
Nicolau de Cusa, o filósofo da “Visão em Deus”, sobre o qual 
escreveu sua tese de doutoramento. Seu espírito livre e inquisitivo, 
porém, lhe valeu ser excluído da condição de pastor de sua igreja 
(...).283   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

                                                 
283 Vd. Cadernos Espinosanos – Estudos sobre o século XVII, p.x.  
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CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A PARTICIPAÇÃO DE 

MEMBROS  DA IGREJA CRISTÃ DE SÃO PAULO NA FFLCH 

 

O CONTEXTO EDUCACIONAL DE SÃO PAULO. 

Para se visualizar tal quadro, necessário se faz lembrar que a Revolução de 

30 trouxera um novo regime de política ao Brasil e o país ingressou numa fase de 

intensas mudanças, tanto no plano econômico, quanto social e mesmo político. 

Ainda que o regime forte – leia-se ditatorial – tenha dado a tônica no cenário político 

e, apesar das condições adversas por ele impostas, no setor cultural quem dava o 

tom e encabeçava reformas expressivas eram os dissidentes284.  É sob esse clima 

que vêm novidades como o Ministério da Educação e Saúde, as primeiras 

universidades brasileiras, a obrigatoriedade do ensino primário e o ensino 

profissionalizante às camadas menos favorecidas da população. Tudo o que se 

esperava em décadas passadas, antes restritas a esforços de quem se punha na 

vanguarda de certo esforços modernizantes, agora parecia se tornar acessível, se 

não a todos ainda, mas a muitos. Essa década vai, por isso, ser marcada como um 

importante referencial da cultura do país. Antonio Candido, referindo-se aos anos 30, 

escreve, terem sido um  “eixo em torno do qual girou de certo modo a cultura 

brasileira, catalisando elementos dispersos para  dispô-los numa configuração 

nova”.285  E, como sintetizando esse período, afirma 

“Parece que o Modernismo (tomado o conceito no sentido 
amplo de movimento de idéias, e não apenas das letras) 
corresponde à tendência mais autêntica da arte e do pensamento 
brasileiro. Nele e, sobretudo, na culminância em que todos os seus 
frutos amadureceram (1930-40), fundiram-se a libertação  do 
academismo, dos recalques históricos, do oficialismo literário; as 
tendências de educação política e reforma social; o ardor de 
conhecer o país. A sua expansão coincidiu com a radicalização 
posterior à crise de 1929, que marcou em todo o mundo civilizado 
uma nova fase de inquietação social e ideológica”.286         

 

                                                 
284  Cf. USP – Universidade de São Paulo – Alma  Mater Paulista – 63 Anos, p. 21. 
285  Cf. Literatura e Sociedade, p. 114. 
286  Antonio Candido Mello e Souza. Literatura e Sociedade, p. 114. 
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1. AS CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO DA USP, NOS DIAS DE ARMANDO DE 

SALLES OLIVEIRA.  

A atuação católico-romana na esfera do ensino superior brasileiro e 

paulistano sempre foi uma realidade. Nas primeiras décadas do século passado, já 

havia muito tempo, as ordens religiosas da ICAR ofereciam seus cursos à 

população. O Colégio São Bento, no centro da Cidade de São Paulo, é uma dessas 

antigas e históricas instituições. Mais tarde, surgiria a Pontifícia Universidade de São 

Paulo, de grandes serviços prestados até o presente.  

No começo da década de 30, no entanto, a cidade de São Paulo e o país 

reclamavam, a falta de uma instituição que fosse, a um só tempo, moderna e 

propícia à liberdade de pensamento, fator essencial ao avanço da ciência e do 

derivado conhecimento. 

Nesse período, Armando de Salles Oliveira287 era o interventor nomeado que -  

governou o Estado de São Paulo – assinou o decreto que criou a Universidade de 

São Paulo, em 25 de janeiro de 1934. A cidade universitária que abriga o campus 

principal da instituição leva o nome de seu notável idealizador. Nessa iniciativa, 

contou com a cooperação de outros homens de visão desenvolvimentista, dentre os 

quais o sociólogo Prof. Fernando de Azevedo, que se destacou no estudo da cultura 

paulista e brasileira, também idealizador dessa instituição universitária.     

 

Como já salientado, o cenário em que se criou a Universidade de São Paulo 

era de transformações de ordem econômica, política e social que afetavam o Brasil 

e, mais particularmente, o Estado de São Paulo. 

Em 1929, ocorrera o crash da Bolsa de Nova Iorque, que, alterando a 

economia internacional, afetou diretamente os interesses da então elite brasileira 

exportadora de café. Tal grupo, que se concentrava nos em Minas Gerais e, 

especialmente no Estado de São Paulo288, bem como detinha o poder político e 

                                                 
287  Segundo Garcez, Fernando de Salles olkivderia 
288 R. Haddock Lobo registra a expansão da cafeicultura e o conseqüente enriquecimento da sociedade 
paulista. Introduzido no norte do país, ganhou expressão econômica ao passar a ser cultivado em larga 
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econômico, via-se agora em extrema vulnerabilidade. A crise econômica 

internacional implicou na diminuição da exportação daquele produto brasileiro. Seu 

preço desceu a níveis insuportavelmente baixos, na inversa ordem da grande 

produção em nosso país, este ainda centrado no modelo agrário exportador, 

naquele momento, restando sem perspectiva de desenvolvimento. As repercussões 

sociais desse quadro econômico foram inevitáveis, confirmando a sentença de 

Prado Jr: ”a agricultura é nervo econômico da civilização”289, embora refira-se 

originalmente ao Brasil-Colônia. 

O Governo Vargas, a partir de 1930, trouxe a visão de mudança de paradigma 

econômico. Propunha (e impunha) o caminho da paulatina industrialização, no que 

foi apoiado por políticos e intelectuais. Estes ansiavam modificações que pudessem 

tanto trazer o que havia de moderno, por via da industrialização, quanto fosse 

erradicado o subdesenvolvimento e o atraso social dele decorrente, ainda que a 

cidade de São Paulo já contasse sentido progresso, decorrente da economia 

cafeeira, de que era um pólo comercial. 

No histórico de sua criação que a própria USP publica, consta que: 

São Paulo era o centro urbano que tivera um crescimento sem 
precedentes nas primeiras décadas do século XX, com sólidas 
redes comerciais e bancárias, advindas principalmente das 
exportações do café, e uma incipiente industrialização, 
basicamente de têxteis. As levas de imigrantes vindas para 
trabalhar nas cidades e nas zonas rurais traziam novas idéias de 
sociedade, de organização comunitária, de sindicalismo e de 
ideais políticos 290.  

   

Mas, a par da carência de ordem econômica e financeira que o Brasil padecia, 

seu coração – o Estado de São Paulo, notadamente, a sua Capital – ressentia-se da 

falta de uma instituição que acompanhasse, no plano educacional, o seu contínuo 

progresso.  Descreve o mesmo histórico que “a cidade crescia, transformava-se 
                                                                                                                                                         
escala nos arredores do Rio de Janeiro. O enfraquecimento das terras fluminenses, nos dias do 
Império, deu lugar à migração dessa lavoura para as terras roxas (corruptela do adjetivo italiano rossa 
– vermelha) de São Paulo. Do Vale do Paraíba, passando por Campinas, a cafeicultura rumou ao 
Oeste, chegando à região de Ribeirão Preto, passando pelas, hoje, Alta Paulista e Mogiana. Anota 
ainda que esse fenômeno sócio-econômico ficou conhecido como a “onda verde”, nas terras roxas de 
nossa região geográfica. Geografia Humana do Brasil, p. 70 e seguintes. 
289 Caio Prado Jr., Formação do Brasil Contemporâneo, p. 130. 
290 Cf. Catálogo USP-70 Anos – 1934/2004. São Paulo: Imprensa Oficial, 2004, p.5. 
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numa metrópole e precisava de uma instituição de ensino superior que formasse 

quadros técnicos necessários para ocupar as novas tarefas da sociedade em franco 

processo de industrialização” 291.  

 Este foi o contexto em que Armando de Salles Oliveira, no uso de suas 

atribuições de interventor no exercício do governo do Estado de São Paulo, nomeou 

uma comissão composta por notáveis da época, como o diretor do Jornal O Estado 

de S. Paulo, Júlio de Mesquita Filho, o Prof. Dr. André Dreyfus, da Faculdade de 

Medicina e o Prof. Dr. Vicente Rao, da Faculdade de Direito. A tarefa dessa 

comissão era discutir e elaborar o decreto que, não muito tempo depois, assinado 

em 25 de janeiro de 1934 por Salles de Oliveira, criaria a Universidade.  

Leonard informa que Júlio de Mesquita foi aluno do Missionário Rev. G. Nash 

Morton, em 1879, quando aquele pastor abriu o Colégio Morton, na Capital. Quando 

Morton faleceu, nos EUA, Mesquita incluiu no seu O Estado de S.Paulo uma 

saudação em que aquele era considerado  o “protótipo de educador”.292  E é 

exatamente esse agora homem que terá iniciativa de criar uma universidade livre em 

no Estado de São Paulo. Ao que parece, de algum modo, foi influenciado pela 

atuação e modelo de perspectiva educacional que Morton lhe passou.  

A  idéia  inicial  de  criar  a  USP provavelmente nasceu com Júlio de 

Mesquita, sendo em seguida abraçada por Armando de  

Salles Oliveira e outros.   

No seu início, a USP foi composta pelas sete unidades de ensino já 

existentes, a saber: a Faculdade de Direito, constituída em 1827; a Escola 

Politécnica, organizada em 1893; a Faculdade de Farmácia e Odontologia, surgida 

em 1899; a Faculdade de Medicina Veterinária, nascida em 1911; a Faculdade de 

Medicina, que veio à luz em 1912; o Instituto de Educação, formado em 1933 e a 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba-SP, que brotou em 

1901. A oitava unidade, a única que precisou ser criada, em 1934, foi precisamente 

aquela que mais diretamente tem conexão com esta pesquisa: a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras. Segundo consta do referido histórico, tal unidade “daria 

                                                 
291 Idem, ibidem.  
292 Op. cit., p. 134. 
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à USP o caráter interdisciplinar inerente às universidades. Seria o núcleo central, 

com o objetivo de integrar o conhecimento humanístico e científico, e de desenvolver 

a reflexão sobre as realidades contemporâneas” 293.   

   Pois era para esse espaço, criado sob expectativa tão precisamente 

identificada, que seriam arregimentados tanto os professores estrangeiros – dos 

quais uma grande parte era protestante294 – quanto os professores nacionais, estes 

membros da ICSP, de visão muito específica quanto ao papel da Igreja na Terra.  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

CAPÍTULO 4 

 

A PRESENÇA DOS PROFESSORES BRASILEIROSA PRESENÇA DOS PROFESSORES BRASILEIROSA PRESENÇA DOS PROFESSORES BRASILEIROSA PRESENÇA DOS PROFESSORES BRASILEIROS (MEMBROS  DA  ICSP) NA  (MEMBROS  DA  ICSP) NA  (MEMBROS  DA  ICSP) NA  (MEMBROS  DA  ICSP) NA 
FFLCH FFLCH FFLCH FFLCH –––– USP  E O CUMPRIMENTO DE SUA VOCAÇÃO ALI.   USP  E O CUMPRIMENTO DE SUA VOCAÇÃO ALI.   USP  E O CUMPRIMENTO DE SUA VOCAÇÃO ALI.   USP  E O CUMPRIMENTO DE SUA VOCAÇÃO ALI.      

O contexto em que foram levados à nascente Universidade. 

                                                 
293  Obra citada, p. 6. 
294 Esses professores franceses podem ser chamados de “huguenotes” (VERIFICAR USO DESSA 
EXPRESSÃO), e o foram pelos que aqui os conheceram, como aqueles que, nos dias da Contra-
Reforma, sofreram incisiva perseguição, principalmente na França.  
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Preliminarmente, cabe registrar que a presença na USP dos professores ora 
estudados não se deu de uma única vez, como se configurasse a admissão de um 
grupo de profissionais. Também nisso, sua participação naquela Academia foi 
diferente da presença dos professores estrangeiros.     

    

OTHONIEL MOTTA 

Sua presença na USP foi muito importante. Fez parte da primeira leva de 

professores nacionais a lecionar na nova Academia de São Paulo. Muitos do 

professores das gerações seguintes foram alunos de Motta. Parece ter sido de 

grande valia a sua experiência pregressa na docência e mesmo no exercício de 

outros cargos ligados à educação. Antes de compor o corpo docente da USP, como 

anotado, foi diretor  de escola estadual.    

E Motta também se houve bem nas atividades do Magistério. Filólogo que 

era, Motta se destacou como tanto no magistério do secundário como no nível 

superior, desde 1907, ano em que foi nomeado Catedrático de Português no novo 

Ginásio do Estado de Ribeirão Preto. Em 1912, foi transferido para o Ginásio do 

Estado em Campinas, em que lecionou até o ano de 1925. Na Faculdade Paulista de 

Letras e Filosofia – instituição livre que funcionou nesta Capital, nos anos de 1931 a 

1934 – lecionou as disciplinas Língua e Literatura Grega.  Também foi professor no 

Seminário (Faculdade de Teologia) da igreja a que estava filiado, espaço em que teve 

a seu cargo disciplinas relacionadas com a Filologia e a Lingüística, principalmente o 

Grego do Novo Testamento e Arqueologia Bíblica.  

Por sua dedicação aos estudos filológicos, já em 1935, portanto, antes que 

houvesse o Cisma na IPIB (de 1938), já assumira a cadeira de Filologia Portuguesa 

na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo – 

assumindo, inicialmente, a cadeira de Literatura Luso-Brasileira e, ao depois, a de 

Filologia Portuguesa, com regência durante os anos de 1935 a 1937. Como consta do 

Jornal O Estandarte, devido ao seu profundo conhecimento de filologia é que foi 

recebido como professor da cadeira de Grego na recém criada Faculdade de 
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Filosofia, Ciências e Letra da Universidade de São Paulo.295 Sua produção literária e, 

mais especificamente,  suas obras didáticas no campo do idioma português e da 

filologia, em um todo, o credenciavam à assunção desse importante cargo. Na 

mesma USP, viria a ser aposentado como professor.296  

 

THEODORO HENRIQUE MAURER JR. 

 

ISAAC NICOLAU SALUM 

Um registro que pode estabelecer uma referência do vínculo de Salum com a 

USP é acerca de seus estudos ali, antes de exercer o magistério superior. Entre os 

anos de 1937 e 1939, na USP, fez o curso superior em Letras Clássicas e Português  

na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nestas também se diplomou em 

Línguas Estrangeiras.  Em 1941, obteve licenciatura, passando a ter também o 

diploma de professor secundário. Nesta fase, foi aluno de Fidelino de Figueiredo 

(Literatura Portuguesa), Mário Pereira de Sousa Lima (Literatura Brasileira), Pierre 

Hourcade (Língua  e Literatura Francesa), Alfred Bonzon (Língua e Literatura 

Francesa), Francisco Rebelo Gonçalves e Urbano Canuto Soares (Línguas e 

Literaturas Grega e Latina), Vittorio Falco (Grego) George Readers (Análise de 

Textos Franceses) e, seu colega de lides eclesiásticas, com quem fundou a ICSP, o 

Prof. Rev. Othoniel Motta (Língua Portuguesa).  

Como consta na apresentação dos Estudos de Filologia e Lingüística em sua 

homenagem, a carreira científica de Salum foi desenvolvida inteiramente na USP: 

em 1954, apresentou a defesa de sua tese de doutoramento em Filologia Românica, 

com o título A Contribuição Lingüística do Cristianismo na România Antiga. Sobre 

esse momento, em tom de crônica, o Jornal de Filologia nº 6, que era dirigido por um 

também professor da USP, Francisco Silveira Bueno, apresentou um  relato: 

                                                 
295 O Estandarte, nº. 26/27, de 2 e 9 de julho de 1931, p. 22. 
296 N. do A. – Sobre a presença e atuação de Motta na USP, consulte-se o capítulo 3 deste trabalho.  
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Na segunda quinzena de outubro de 1954, com alguns dias 
apenas de intervalo, apresentou-se ao doutoramento em Filologia 
Românica o Assistente da Cadeira, Dr. Isaque Salum. Depois das 
provas escritas e orais das matérias afins, defendeu 
brilhantemente a sua volumosa tese: Contribuições lingüísticas do 
Latim Cristão na România Antiga. Mais de quatrocentas páginas 
de abundantíssima documentação que iam especialmente do 
grego bíblico ao latim cristão, com várias incursões pelos domínios 
do hebraico e do sânscrito. Constituíram a banca examinadora 
presidida pelo catedrático, Prof. Dr. Teodoro Henrique Maurer 
Júnior, os Professores: Dr. Henry Aubreton, catedrático de Grego; 
Dr. Eurípedes Simões de Paula, catedrático de História Antiga; Dr. 
Mário de Sousa Lima, catedrático de Literatura Brasileira; Dr. 
Francisco Silveira Bueno, catedrático de Filologia Portuguesa e 
antigo professor de Filologia Românica antes do provimento, por 
concurso, da cadeira. Correram os debates com muita vivacidade, 
com entusiásticas discussões entre examinadores e examinandos, 
vindo, afinal, a ser classificado com distinção o novo Doutor. 
Foi uma bela aquisição para a Cadeira de Filologia Românica e 
mais uma das mais sólidas afirmações culturais da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de S.Paulo. 
Esperamos que seja brevemente publicada a valiosa tese do Dr. 
Isaque Salum, certamente,  uma excelente contribuição aos 
estudos tão em moda: das influências do latim cristão na formação 
das línguas românicas.297 (grafia original)   
 

Salum ocupou o cargo de Professor Assistente da Cadeira de Filologia 

Românica da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da USP no período de 1947 a 

1967, sucedendo o Prof. Maurer Jr.  No ano de 1959, tornou-se professor 

exclusivamente da USP, passando a trabalhar sob o regime de tempo integral. 

Em 1967, prestou concurso para Livre-Docência, quando apresentou tese 

sobre A Semana Astrológica e a Judeu-Cristã: Introdução à Problemática da 

Nomenclatura Semanal Românica. No ano seguinte, apresentou-se ao Concurso de 

Cátedra com a tese A Problemática da Nomenclatura Semanal Românica. Aprovado, 

tomou posse na Cadeira de Filologia Românica, no mesmo ano de1968. 

No campo administrativo, em sua Universidade, Salum exerceu várias 

funções, tais como a chefia do Departamento de Lingüística e Línguas Orientais da 

FFLCH, de 1970 a 1973;  a Vice-Direção da Faculdade de Educação, de 1972 a 

1975;  também presidiu a Comissão de Pós-Graduação da FFLCH, de 1976 a 1979;  

                                                 
297 Cf. Vol. II – Fascículo 4,  out/dez de 1954, p.408. Optei por manter a grafia usada no texto para 
alguns dos nomes citados. Contudo, a grafia correta seria Isaac, Theodoro e Henri.   
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em 1969, tornou-se um dos responsáveis pelo “Projeto de Estudo da Norma Urbana 

Lingüística Culta”, com atribuições voltadas à sua execução na cidade de São Paulo;  

foi o mentor da reunião de que resultou a criação do “Grupo de Estudos Lingüísticos 

de São Paulo”. Esta veio a ser uma ativa organização regional de professores de 

Lingüística Geral, Românica e Portuguesa, com a realização de um grande número 

de seminários, nos quais teve grande participação e papel decisivo.298      

Salum pertenceu, ainda, a algumas sociedades científicas: no nosso país, 

Associação de Estudos Clássicos do Brasil; Associação Brasileira de Lingüística; 

Grupo de Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo, figurando como sócio 

fundador de todos eles. No exterior,  foi membro da Société dês Études Latines, bem 

como à Association des Études Grecques, de Paris.       

 Quando se buscou lançar em terras brasileiras e no idioma pátrio a obra O 

Protestantismo Brasileiro – Estudo de Eclesiologia e História Social, de Émile – G. 

Leonard, que se tornou de referência absoluta nos estudos da religião no país, foi 

precisamente a Salum que se procurou em busca de um prefácio. Era janeiro de 

1963, e no texto que apresenta tal livro299,  

 Da convivência com seus colegas uspianos (da USP) ficou o reconhecimento 

de sua figura humana, de marcante gentileza e solicitude no trato com seus pares.  

Conta o Prof. João Baptista Borges Pereira que, certa vez, teve necessidade de uma 

informação ou referência sobre determinado texto, tendo a Salum dito isso. Qual não 

foi a sua surpresa quando, na madrugada de algum dia depois, foi acordado por 

Salum, que – por telefone – com o entusiasmo de menino que ganha brinquedo - 

avisava-lhe havia localizado o texto de que o primeiro lhe falara precisar.  

 Nesse mesmo sentido, há nos Estudos de Filologia e Lingüística, publicados 

em 1981, pela Edusp, em homenagem a Salum, além dos vários estudos temáticos 

que encorpam o volume, há uma seção final em que constam depoimentos sobre a 

sua pessoa e obra. Com palavras que buscam salientar a figura do homenageado 
                                                 
298  Cf. Estudos de Filologia e Lingüística em homenagem a Isaac Nicolau Salum, p. 2.  N. do A.: os 
grupos de estudos lingüísticos – GEL se mantêm até hoje, já se tendo ampliado a outras regiões como 
a do Nordeste brasileiro. O grupo daquela região tem a sigla GELNE.    
299 Essa obra de Leonard foi originalmente publicada no Brasil pela Revista de História, então dirigida 
pelo Prof. Simões de Paula, em São Paulo, nos seus nºs 5 a 12, nos anos de 1951 e 1952. Leonard 
faleceu aos 11 de dezembro de 1961, em França.  
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quanto à sua história de vida tanto pessoal como acadêmica, manifestam-se seus 

colegas  Antônio Cândido M. e Souza  (O Primo), Massaud Moisés (CLERC), 

Evanildo C. Bechara (Isaac Nicolau Salum) e Segismundo Spina (Humilitas e 

Sapientia).  Em cada texto desses confirma-se a impressão que se tem aos estuda a 

vida de Salum: era um homem de grande capacidade intelectual, com dedicada 

atuação no magistério, muito piedoso na sua prática religiosa e cordial, de 

humildade quase proverbial,  além de seu solícito colega e amigo daqueles com 

quem privava. 300 

 No que diz respeito à impressão dos colegas professores universitários 

acerca de Salum verifica-se unanimidade quanto às suas cultura multiforme, 

inteligência luminosa, curiosidade intelectual, avidez por informações e segura 

competência magisterial. Evanildo Bechara, gramático dos mais reconhecidos em 

nosso país, professor emérito da UERJ, de quem colhi os aspectos citados301, afirma 

sobre o filólogo presbiteriano, em depoimento muito sentido: 

Seus trabalhos intelectuais, mormente suas teses, não são 
preocupações episódicas de um estudioso; são, antes, 
preocupações permanentes, que se aperfeiçoam à medida que 
Salum envereda pela pesquisa. Percebe-se, portanto, que sua 
produção filológica e lingüística é guiada por um filão comum e 
constante, que transparece em cada uma delas, porque uma 
segunda obra se constitui sempre um passo à frente, em relação à 
primeira. Daí a impressão que nos deixa de um tema que volta 
sempre a preocupar o investigador, estudado cada vez mais ou 
numa perspectiva vertical de aprofundamento, ou numa 
perspectiva horizontal de inter-relações disciplinares.  

 Na mesma homenagem, adiante, Bechara assinala um aspecto que, à luz dos 

objetivos desta dissertação, tem relevante significado, na medida em que os 

préstimos professorais de Salum foram efetivados, em sua fase mais significativa, na 

então Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da recém-criada Universidade de São 

Paulo, de tradição humanista desde os alicerces: 

Na obra de Salum, verdadeira obra de mestre, a sua cultura em 
vários domínios prossegue e ilustra uma rica tradição humanista 

                                                 
300 Como diz o Prof. Dr. João Batista Borges Pereira, ainda, que Salum era, entre os docentes seus 
colegas da USP, como “Salum, o Bom”, em razão de sua permanente lhaneza e bondade ao lidar com 
aqueles e quem dele precisasse. 
301 In Estudos de Filologia e Lingüística: em homenagem a Isaac Nicolau Salum - Depoimentos, p. 
303.    
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de São Paulo que, para ficar no vínculo mais próximo ao nosso 
homenageado, tem no saudoso Professor Theodoro Maurer sua 
inspiração mais lídima.302  

  

No fragmento anterior deste trabalho, ao se tentar descrever a atuação de 

Maurer Jr na Academia de São Paulo, a USP, foi salientado ter sido um dos mais 

profícuos serviços prestados por aquele professor precisamente a influência 

intelectual e a objetiva orientação acadêmica sobre seus alunos. E, dentre estes, 

entre os quais o próprio Bechara, ressalta-se Isaac Nicolau Salum.  E, como também 

aluno de Maurer Jr, afirma ainda Bechara: 

Seguindo as pegadas do mestre, Salum soube escolher os 
caminhos mais promissores e, dentre estes, sobre um agora 
desejo de chamar atenção: a importância do romeno para a 
lingüística românica. (...) Salum não só prestou atenção à 
chamada do mestre, mas abriu ao romeno as portas desse 
fecundo celeiro de idéias que é a USP, propiciando-lhe a aquisição 
a quantos jovens romanistas por ele se interessassem.303 

  

Na USP, outro contemporâneo de Salum é o Prof. Dr. Segismundo Spina, que 

também dá seu depoimento acerca da contribuição daquele à universidade. E o faz 

registrando o aspecto inovador no ensino da língua que o então novo professor 

Salum se esforçava para ver implantado naquela instituição, por meios dos 

diagramas ou gráficos que criara para ser recurso pedagógico. Escreve Spina: 

Nos meados da década de 40, numa época em que nós, 
professores de língua portuguesa, vivíamos sob o império de um 
sistema de análise lógica do texto em que pontificavam os nomes 
de Otoniel Mota, Carlos Góis, Sampaio Dória, Zoraide de Freitas e 
outros, o Prof. Isaac Nicolau Salum, recém-formado em Letras 
Clássicas, tentava superar o método dominante, cujos limites se 
confinavam à análise da oração ou das orações de um período. 
Tal método, que se beneficiava do diagrama como recurso 
pedagógico e instrumento de visualização das funções sintáticas e 
dos componentes lexicais, vigeu ainda durante muitos anos do 
ensino médio, não obstante a controvérsia que a sua utilidade 
suscitava entre os colegas, muitos deles contrários à sua prática, 
baseados no argumento  de que “quem entende um texto não 
precisa analisá-lo”.(...) Vinte anos mais tarde, aí por volta de 1965, 

                                                 
302 Idem, ibidem, p. 304. 
303 Idem, ibidem. 
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começaram a circular, entre os colegas de letras da Faculdade de 
Filosofia, os gráficos de texto do Prof. Salum, altura em que a sua 
técnica amadurecia em método, conquistando aos poucos a 
adesão dos colegas, que de início enxergavam apenas nos seus 
gráficos um esquema decorativo, à guisa de arabesco.304 

  

E o Prof. Spina que, conforme o próprio depoimento acerca de Salum, em 

meados de 1976, com este manteve troca de opiniões sobre o gráfico de O Prólogo 

sobre o Logos, do evangelista neotestamentário apóstolo João, oferecendo-lhe 

alguns reparos e recebendo a réplica carinhosa, todavia objetiva, de Salum, 

prossegue relatando o alcance do ensino de Salum na USP: 

A distribuição dos esquemas foi aumentando e gradativamente 
conquistando a curiosidade e o interesse de uma clientela que 
passou a acreditar nas novidades do sistema, pois ele superava o 
velho e acanhado método da análise lógica, abrindo novos 
horizontes na inteligência lingüística do texto, cujos valores 
semânticos, estilísticos, retóricos e, por que não dizer, a própria 
maneira de os autores visualizarem o mundo – eram 
desconhecidos completamente pela abordagem sintática 
tradicional.305  

      

  Outro colega de Salum, também da FFLCH-USP, é Massaud Moisés. Com 

sua verve e humor tão refinados, este estudioso que compôs o quadro docente do 

Departamento de Letras Vernáculas e Clássica daquela faculdade. Chamado a 

oferecer seu depoimento sobre a obra de Salum nas veredas da filologia e da 

lingüística. E o fez com estilo e criatividade de expressão, ao vincular a atuação 

intelectual à sua religiosidade: 

CLERC 

Clerc, clericus, salus; clerc autêntico, alia o saber dos livros, das 
escrituras, e o saber da vida, das Escrituras; ministro do saber 
lingüístico e do saber teológico, tem-se devotado ao longo da vida 
a uma missão: a catequese lingüística, simultaneamente ao 
empenho de conduzir as almas para o encontro com a lucidez e a 
serenidade da fé missionário da (cons) ciência lingüística, professa 
e pratica a sabedoria do Logos: nele, por ele, com ele, o ser se 
salva ou se perde; altruísta por vocação, o “outro” é o seu igual 

                                                 
304 Idem, ibidem, p. 305.  
305  Idem, ibidem. 
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engajado na mesma luta no reino das palavras e dos atos 
correspondentes; professor dos mistérios filológicos e dos que 
nele se encarnam, protótipo do mestre de que fala Gibran Kalil 
Gibran, seu irmão de crença na redenção do ser humano pela 
palavra, assim é, assim vejo, ISAAC NICOLAU SALUM.306  

         

 E, ante as limitações deste trabalho, que não tem o condão de exaurir as 

informações acerca de Maurer Jr. e seu discípulo Salum, em sua atuação, na USP, 

registra-se, aqui a palavra, mais uma vez de Bechara, sobre a Filologia, 

notadamente na atualidade: 

Podemos dizer que até os anos 70, contávamos no Brasil com 
uma geração de professores universitários e pesquisadores que, 
nas ciências da linguagem, desenvolviam tarefas de bom alcance 
internacional e nacional. Assim, no campo da Etimologia, além do 
Dicionário de Antenor Nascentes, que é um divisor de água na 
especialidade, contávamos com os estudos do Padre Augusto 
Magne, Pinheiro Domingues, Serafim da Silva Neto e, mais 
recentemente, Antônio Geraldo da Cunha. No domínio dos 
estudos históricos - história interna e externa do português - 
tínhamos as pesquisas de Ismael de Lima Coutinho, Mansur 
Guérios, Padre Magne, Serafim da Silva Neto, Silveira Bueno e, 
sobretudo, Manuel Said Ali, embora pertencente a uma geração 
anterior. Nos estudos gramaticais, brilhavam os nomes de Mário 
Barreto, Sousa da Silveira, Martinz de Aguiar, Mário Pereira de 
Sousa Lima, José Oiticica, Rocha Lima, Wilton Cardoso. Nos 
estudos medievalísticos e de versificação apareciam os trabalhos 
de Padre Magne, Serafim da Silva Neto, Celso Cunha. Na teoria 
da linguagem e filões adjacentes, Joaquim Mattoso Câmara Jr. e 
Sílvio Elia. No estudo das línguas indígenas e africanas, Mansur 
Guérios (com seu discípulo, felizmente ainda em plena atividade, 
Aryon Dall’Igna Rodrigues), Edson Carneiro, entre outros. Na 
Romanística, Padre Magne, Serafim da Silva Neto, Sílvio Elia, 
Theodoro Henrique Maurer Jr., Isaac Salum, Eduardo Pinheiro, 
Heinrich W. Bunse.   

(...) Praticamente, toda essa plêiade de investigadores não conta 
hoje com continuadores, porque a emergência de outras 
disciplinas - todas importantes - empanou esses veios de estudos 
e pesquisas, muitas vezes apaixonadamente críticos, 
consideradas ultrapassadas: análise do discurso, pragmática, 
lingüística cognitiva, gramática gerativa e transformacional, 
sociolingüística, psicolingüística, neurolingüística... E por último a 
língua falada - em detrimento da língua escrita - elevou-se ao 
galardão de praeceptrix linguisticae. 

                                                 
306 Idem, ibidem, p. 302. 
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Todos esses domínios - os “velhos” e os novos - são dignos de 
atenção, e todos - cada um dentro do seu alcance e dos seus 
limites - carregam preciosas informações ao complexo fenômeno 
da linguagem. 

De todas as disciplinas, talvez a maior injustiça recaia na 
gramática normativa, de caráter prescritivo, pelo muito que 
contribui para a orientação pedagógica de sala de aula, tendo à 
frente o professor de língua materna. Despreza-se a função 
deôntica da linguagem, com que os antigos gregos e romanos 
tiveram particular atenção e cuidado, no estabelecimento do 
trivium: gramática, dialética e retórica. 

Também, por incompreensão danosa, se abandonaram as 
perspectivas históricas, em cujo estrago perdeu o amparo a 
Filologia Românica. 307 (destaque meu) 

 

    LÍVIO TEIXEIRA LÍVIO TEIXEIRA LÍVIO TEIXEIRA LÍVIO TEIXEIRA ––––        

 Filho do Rev. Alfredo Borges Teixeira, ingressou na galeria dos expoentes do 

Presbiterianismo Independente, mas  pertencendo à nova geração, pois nasceu um 

ano antes da Cisão de 1903, ocorrida no seio do Presbiterianismo brasileiro. 

Foi consagrado ao ministério em 1926 e seu trabalho pastoral foi iniciado em 

Bebedouro, interior do Estado de São Paulo. Na década de 30, dedicou-se às duas 

importantes instituições da IPIB, a Faculdade Teológica e o jornal O Estandarte. 

Neste último, foi nomeado pelo Sínodo e efetivamente assume o papel de diretor e 

gerente em 1933 até o início de 1938 (naquele ano não foi reconduzido por força de 

sua opinião diferente quanto a Maçonaria); naquela outra importante instituição 

exerceu o magistério teológico, especialmente a cadeira de filosofia. Era um 

intelectual brilhante e que se esmera na Academia Brasileira, com ênfase na área da 

filosofia. Bacharelou-se em direito e filosofia. Nos primórdios da Universidade de São 

Paulo encontramos o Dr. Lívio entre os professores. Sua trajetória na docência 

universitária toma um rumo vultoso quando renuncia ao pastorado da IPIB. 

Recentemente, o Dr. Lívio foi homenageado pela Universidade de São Paulo308. 

                                                 
307 Disponível em  http://www.filologia.org.br/anais/anais%20iv/civ13_4.htm . Acesso em 17 
de julho de 2007. 
308 Como registra Flavio Antônio Alves da Costa na pesquisa realizada pari passu a esta, já 
referenciada nesta dissertação, “o  Dr. Lívio, como era mais conhecido, foi professor na FFLCH da 
USP, no departamento de Filosofia, no período em que a Faculdade estabeleceu padrões técnicos e 
críticos de trabalho filosófico e de estruturação acadêmica favorecidos pela postura politicamente 
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O Dr. Lívio, como era mais conhecido, foi professor na FFLCH da USP, no 

departamento de Filosofia, no período em que a Faculdade estabeleceu padrões 

técnicos e críticos de trabalho filosófico e de estruturação acadêmica favorecidos 

pela postura politicamente aberta do Corpo Docente, dentre eles, o Dr. Lívio. Sua 

tese de livre-docência, escrita em 1953 e apresentada na Universidade de São 

Paulo. Ela circulou em forma de boletim e somente entre poucos privilegiados. Antes 

de qualquer outro estudioso no Brasil e no exterior, o Dr. Lívio foi o primeiro a tornar 

compreensível a doutrina espinosana do conhecimento. Em sua obra intitulada “A 

Doutrina dos Modos de Percepção e o Conceito de Abstração na Filosofia de 

Espinosa”, publicada pela Editora Unesp, com 197 p., 2001. Nela, o autor interpreta 

com originalidade, rigor e clareza três exposições diferentes da doutrina do 

conhecimento do pensador, uma das mais difíceis da história da filosofia. 

Recentemente, foi publicado um número especial em homenagem ao Dr. Lívio, nos 

Cadernos Espinosanos, nº. X, Agosto de 2003, São Paulo/SP, da FFLCH da USP. 

Marilena Chauí caracteriza o Prof. Lívio como um homem que palmilhou o caminho  

da “liberdade de espírito” e que orientou os rumos das pesquisas dentro daquela 

academia. Sua influência se deu por cinco gerações. 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  4 

                                                                                                                                                         
aberta do Corpo Docente, dentre eles, o Dr. Lívio”. Sua tese de livre-docência, escrita em 1953 e 
apresentada na Universidade de São Paulo. Ela circulou em forma de boletim e somente entre poucos 
privilegiados. Antes de qualquer outro estudioso no Brasil e no exterior, o Dr. Lívio foi o primeiro a 
tornar compreensível a doutrina espinosana do conhecimento. Em sua obra intitulada “A Doutrina dos 
Modos de Percepção e o Conceito de Abstração na Filosofia de Espinosa”, publicada pela Editora 
Unesp, com 197 p., 2001. Nela, o autor interpreta com originalidade, rigor e clareza três exposições 
diferentes da doutrina do conhecimento do pensador, uma das mais difíceis da história da filosofia. 
Recentemente, foi publicado um número especial em homenagem ao Dr. Lívio, nos Cadernos 
Espinosanos, nº.. X, Agosto de 2003, São Paulo/SP, da FFLCH da USP. Marilena Chauí caracteriza o 
Prof. Lívio como um homem que palmilhou o caminho da “liberdade de espírito” e que orientou os 
rumos das pesquisas dentro daquela academia.  
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DA  LIBERDADE  DE RELIGIÃO E SUA PRESENÇA EM ESTUDODA  LIBERDADE  DE RELIGIÃO E SUA PRESENÇA EM ESTUDODA  LIBERDADE  DE RELIGIÃO E SUA PRESENÇA EM ESTUDODA  LIBERDADE  DE RELIGIÃO E SUA PRESENÇA EM ESTUDO    

Noção históricaNoção históricaNoção históricaNoção histórica    

A liberdade religiosa é uma das conquistas dos povos e um bem a ser 

preservado, como forma de que seja assegurada a Liberdade (genérica) para todos 

os homens. Martin Luther King (1929 – 1968), que recebeu o Prêmio Nobel da Paz 

em 1964, disse certa vez: “Qualquer ataque ao direito em algum lugar é uma 

ameaça em toda parte”.  

 

O bem lesionado nas afrontas à liberdade de crença é o direito à “liberdade 

do espírito na seara religiosa e moral”, no dizer de Bastos e Meyer-Pflug309. Tal 

direito mantém estreita conexão com a liberdade de expressão do pensamento 

prevista no art. 5º, IV da CF vigente, constituindo-se em meio de materialização do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Tema diretamente ligado ao ora desenvolvido é o a separação entre o Estado 

e a Igreja, visto que sua confusão (fusão) mostra-se, no fio da história, como 

ensejador da violação daquela liberdade, entre outros resultados nada desejáveis. 

 

Desde a Antigüidade são encontrados os Estados Teocráticos.  Assim que, 

após o Antigo Império Egípcio, passando pela Civilização Hebraica, encontram-se 

referências bíblicas vétero-testamentárias em que reis são ungidos por profetas 

mandados por Deus. Nestes, a autoridade dos governantes derivava de seu 

Constituinte310.  Talvez disso tenha sido gerada essa prática freqüentemente 

reiterada de se fazer da Igreja e do Estado um só corpo. 

  

No Estado em que há a confusão referida, o exercício da liberdade de crença 

pode se afigurar como quebra da lei comum (secular), sujeitando os indivíduos as 

sanções previstas.  VER A TEORIA GERAL DO ESTADO. 

                                                 
309  In “Do direito fundamental à liberdade de consciência e de crença”, texto fornecido pelos autores 
a alunos do Curso de Especialização em Direito Constitucional do CEU, p.1.   
310   Sobre isso, vide:   Antônio SOUTO MAIOR  História Geral. São Paulo: Cia Editora Nacional, 
1973. Will Durant. História da Civilização, 6ª parte, vol. 2. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1959;      
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No Brasil, o tema da Religião e da liberdade de seu exercício sempre esteve 

presente, sendo – no meu sentir – um primeiro momento digno de registro, a 

realização da 1.ª missa por Frei Henrique (?). Os nativos tinham sua crença. Mais 

tarde (1555), sob a marca de “invasores”, Nicolau Durand du Villegaignon  e seus 

companheiros (entre estes alguns missionários calvinistas) seriam “expulsos” no 

novo território português. (CONFIRMAR) 

           Sob o prisma do direito positivo, temos que as Constituições brasileiras, 

desde a Imperial, incluíram essa matéria, contudo nem sempre com a mesma 

posição. A primeira Constituição, oferecida e jurada por S. M. o Imperador ao público 

aos 25 de março de 1824, diz inaugurando seu preâmbulo:  “DOM PEDRO 

PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS” e o fecha, preparando o anúncio do 1.º artigo, 

assim: “EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE”.  Os cinco primeiros artigos, que 

corresponderiam aos “fundamentos” do Império, terminam com este: 

 
“A Religião Cathólica Apostólica romana continuará a ser a Religião do 
Império. Todas as outras serão permitidas com seu culto doméstico, ou 
particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior 
de Templo”311.  
 

Já a Lei Fundamental da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, na 
seção II (Declaração de Direitos), assinalava no art. 72, § 3.º: 
 

“Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e 
livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, 
observadas as disposiç1oes do direito comum”.   
 

E, no § 5.º, normatizou o uso dos cemitérios,  até então restritos aos adeptos 

da Religião Oficial:  

 
“Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela 
autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos prática 
dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não 
offendam a moral publica e as leis”.  
 
 
ART. 6.º   -   “Ensino leigo”. 
  

O art. 7.º do mesmo diploma, norteava a separação Estado-Igreja, ao vedar 

as subvenções (aporte financeiro) e outros vínculos: 

                                                 
311 Cf. Todas as constituições brasileiras de 1824 a 1988 – Ed. Comentada. Campinas: Bookseller, 
2001.  
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”Nenhum culto ou igreja... “  
 
 
CF 88  -    Preâmbulo fala de Deus. 
 
        Ver o  Art. 19        

1. O tema nas constituições brasileiras. 
2. Dimensões do assunto e enfoque nesta pesquisa. 

4.  O aproveitamento do contexto de liberdade religiosa pelos professores da 
ICSP para oferecimento de contribuição acadêmica com pano-de-fundo de 
inspiração cristã. 

 
 
 
 

Conta Lessa que, durante o séc. XVI, “mesmo em Portugal, o diplomata e 

historiador Damião de Góes, amigo de Erasmo, Luthero e Melanchthon, teve de 

ajustar contas com o Tribunal do Santo Ofício”.312 O motivo é óbvio, cometera o 

imperdoável delito de apóia, possivelmente apenas o não combater, os protestantes, 

ousando com eles travar amizade. 

 
 
 

CCCC    

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 É chegado o momento de atar as pontas, como diz Fiorin.313  

    

                                                 
312 Cf. Calvino, sua vida e sua obra, p. 17. 
313 Apud Maria Helena de Moura Neves, in Filologia e Lingüística Portuguesa, nº 2, p. 227-231, 1998. 
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Para isso, retomam-se algumas questões apresentadas ao longo do trabalho, 

agora sendo verificadas à luz dos estudos realizados até aqui, por meio de 

Respostas e Hipóteses: 

 

1. O fato de ser a IPIB uma instituição nascida de um processo de 

divisão eclesiástica, dada em 31 de julho de 1903,  favoreceu ou 

influenciou a ocorrência do Cisma havido em 1942, gerador da ICSP e da 

IPC? Houve relações entre os Cismas de 1903 e 1942? 

 

REPOSTA – Há fatores que mostram essa influência, entre os quais parece 

salientar-se uma predisposição às rupturas em indivíduos importantes desses 

conflitos, de que é claro exemplo o Rev. Bento Ferraz: 
 

Felizmente o Sínodo aí vem e eles, que, talvez, a pedido de si 
mesmos, continuam dentro da masmorra lôbrega e mofada, ou 
das muralhas de uma cidadela medieval de S. Domingos, 
abjurando solene e oficialmente os princípios anacrônicos da 
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (filha deles mesmos), 
e que consideram infensos ao espírito do Novo Testamento, 
tomarão afinal o seu rumo almejado, na direção e no pleno gozo 
de "Novas Luzes...”. (...) E se os modernistas ad absurdum, 
vencerem no Sínodo extraordinário, a reunir-se, chegaremos, nós, 
os conservadores, a uma nova encruzilhada que para nós já se 
abriu em 31 de Julho de 1903, e donde surgiu a Igreja 
Presbiteriana Independente do Brasil. E hoje, como ontem, vem 
novo dia ou nova encruzilhada, tomaremos o mesmo rumo, 
calmamente, serenamente, aconteça o que acontecer, custe o que 
custar, e sempre e mais do que nunca "Pela Coroa Real do 
Salvador".314    
  

2. A existência de uma instituição religiosa que congregava pessoas de 

declarada opção intelectual à prática de sua fé causou algum impacto 

social na localidade em que se instalou? Teria sido despertado o 

interesse de outros indivíduos do mesmo estrato social? Teria havido 

conversões a esse ramo de fé? 

 

                                                 
314 Apud João Alves dos Santos, A Questão Doutrinária, p.12. Registre-se, por justiça, que algumas 
expressões usadas nesse fragmento de texto por Ferraz são reproduções irônicas de termos usados por 
seu desafeto pessoal Otoniel Motta. Sobre a desavença particular entre Ferraz e Motta, ambos 
discípulos de Eduardo Carlos Pereira, tidos por potenciais sucessores dele, é eloqüente o relato de  
Lima, op. cit., pp. 61-62,  que aponta ter sido o motivo do Cisma de 1938 algo mais que uma questão 
religiosa ou, como ficou conhecida, doutrinária.     
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RESPOSTA – N ao foi possível aferir resultados exteriores dos eventos 

eclesiástico aqui estudados. O impacto mais sensível parece ter sido o 

trabalho dos membros da ICSP no campo educacional, cujo legado chega 

aos nossos dias.  

 

3.  É possível afirmar que os protestantes intelectuais tinham 

consciência de sue papel social, sob uma perspectiva religiosa?  

 

RESPOSTA -  Sim. Os depoimentos documentais, sobretudo os de suas 

renúncias à jurisdição das IPIB, contêm suas declarações de que 

pretendiam prosseguir no ministério e, principalmente, no Cristianismo. 

 

4.  Que motivos ensejaram o não prosseguimento dessa igreja? 
 

Ainda que documentos não existam para comprovar esta opinião, à vista dos 

valores e ideais que parecem ter inspirado os membros-fundadores da ICSP, bem 

como do seu modus operandi eclesiástico, depreende-se não ter havido no grupo a 

preocupação com a existência de duradoura instituição, na perspectiva comum às 

igrejas como se conhecem. E, no meu sentir, esse fenômeno sócio-religioso 

encontra certa justificativa. Na medida em que, sob certa perspectiva, foram aqueles 

cristãos expulsos315 da sua igreja de origem (a IPIB), como descrito alhures, razão 

não haveria para que fomentassem a existência de uma igreja para sem 

simplesmente mais uma igreja, como aquela.  
  

5. Qual o contexto histórico e o motivo de fundo para terem sido 

contratados professores de formação evangélica por ocasião do início 

dos cursos de Ciências Humanas na Universidade de São Paulo? O que 

se procurava com tal medida? Os resultados foram alcançados? 

 

6. Neste ponto, marca-se um fato que resulta evidenciado: houve densa 

contribuição à produção lingüística brasileira por parte de evangélicos, notadamente 
                                                 
315 Diz o Manifesto “A Questão Doutrinária”:  (...) Temos suportado, há quatro anos, insinuações e 
censuras que nos convidam a deixar a Igreja. Se até hoje continuamos como seus oficiais, todos 
sabem que não é por interesse, e todos devem saber que não é por prazer.Responsabilidades 
ministeriais e interesses da causa é que nos teem detido, para continuarmos onde – é justo registrar – 
alguns elementos conservadores de largo espírito teem insistido em que permaneçamos. A 
tranqüilidade nossa teria, há muito, aconselhado outro caminho (sic). Vide  anexo X, p. Y.     
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em São Paulo. Desde a marcante obra de Eduardo Carlos Pereira, passando por 

vários outros, mas acentuando-se com a construtiva presença de Motta, Maurer Jr. e 

Salum na USP, do trabalho desses profissionais cristãos protestantes colheu  nosso 

país frutos de valor.   

7.   Por que, quando da criação da USP (de sua área de Ciências Humanas, 7.   Por que, quando da criação da USP (de sua área de Ciências Humanas, 7.   Por que, quando da criação da USP (de sua área de Ciências Humanas, 7.   Por que, quando da criação da USP (de sua área de Ciências Humanas, 
em especial), revelaem especial), revelaem especial), revelaem especial), revela----se um afastamse um afastamse um afastamse um afastamento da ICAR, não tendo sido ento da ICAR, não tendo sido ento da ICAR, não tendo sido ento da ICAR, não tendo sido 
aproveitados os professores católicoaproveitados os professores católicoaproveitados os professores católicoaproveitados os professores católico----romanos então habilitados ao ensino?romanos então habilitados ao ensino?romanos então habilitados ao ensino?romanos então habilitados ao ensino?    

RESPOSTA - Há uma argumentada explicação  àquele fenômeno sócio-
religioso, ao que os fatos deixam transparecer ou, ao menos, parecer:       

 1º) A iniciativa de criação da Universidade partiu de personalidades laicas, de 
que se destacam Júlio de Mesquita, Armando de Salles Oliveira e Fernando 
Azevedo.  Por isso, a missão encarregada por Armando de Salles Oliveira de, na 
Europa, escolher os professores estrangeiros que formariam o quadro inicial da USP 
estava – ao que tudo indica – estava pressionada por essa força ou coligação de 
força políticas. Daí terem sido escolhidos, para a sua área de humanidades,  judeus 
(como Lévi-Strauss) e huguenotes316 (como Paul Arbousse-Bastide, Fernand 
Braudel, Roger Bastide). Braudel teria vindo ao Brasil por indicação de Lucien 
Febvre, ambos da Escola de Annales.  

2º)  A participação de indivíduos ligados ao Positivismo, como o Dr. Fernando 
de Azevedo e Cruz Costa.  Este é outro fator a ser considerado, uma vez que a 
positivismo não se faz refém de sistemas religiosos. E, ainda que, se considere o 
Positivismo como um “sistema religioso”, ainda assim, deve-se levar em contas que, 
em última análise, seus pensadores e adeptos não oferecem dificuldadea efetivas a 
que a liberdade de credo se instale. 

Da junção desses dois fatores (fatos?) resulta o conjunto / mosaico / a 
congregação (em torno de ideais comuns) de personalidades laicas, de protestantes, 
dos  ‘huguenotes”  e  de judeus, revelando certa unidade na diversidade. 

                                                 
316 Huguenotes foi o termo aplicado aos protestantes, na França, principalmente quando da 
perseguições da época da Reforma..   
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3º) Na década de 30, o Brasil passava por um processo de recatolização , em 
que a ICAR empreendia esforços para fazer-se presente de forma  mais densa na 
sociedade. Se for considerado o fato de ter sido essa década marcada por intensas 
transformações sociais (e a reação intelectual e liberal havida), parece mais 
compreensível a ação (reação) católico-romana. Um dos passos largos que poderia 
ter dado seria fazer presentes os seus professores nos quadros da Universidade que 
nascia.    

4º) Deve ser observado, ainda, que o ambiente universitário da época não era 
repressivo em termos de profissão religiosa, mas também não favorecia o 
proselitismo.317  Portanto, esse ambiente é favorável à plena liberdade de religião, o 
que é sempre um fator em prol da educação e da cultura mais amplas. 

 

 10. A liberdade religiosa pode  ser entendida como um contínuo fator 

subjacente ao objeto desta pesquisa? 

 
  
RESPOSTA -  Sim. Todos os fatos verificados na IPIB, que eram origem às 

duas novas igrejas; todos os embates travados entre os membros (líderes) dos 

grupos, por certo, às portas abertas, com livre acesso; todas as publicações 

impressas e distribuídas a quem tivesse interesse, até mesmo por meio de jornais de 

considerável tiragem; e, sobretudo, o livre uso da palavra (nunca cassada, durante 

todos os eventos), mostram, por si, o valor do direito fundamental à liberdade 

religiosa. 
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