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RESUMO 
 
 
 
 

Esta dissertação apresenta um estudo do pensamento reformado no Presbitério 

de Piratininga, fazendo uma leitura desse pensamento por meio de sua expressão 

de culto. O texto, inicialmente, retroage ao movimento da Reforma do século XVI, 

definindo em Calvino a síntese do pensamento reformado, particularmente seu 

entendimento de culto. Também é feito um exame de como o pensamento 

reformado foi desenvolvido nas Igrejas norte americanas para, posteriormente, 

chegar ao Brasil, especialmente no âmbito do Presbitério de Piratininga. Segue, 

apresentando, uma análise dos posicionamentos sobre o culto do Presbitério de 

Piratininga e do Rev. Boanerges Ribeiro. Finalmente, analisa-se a liturgia 

praticada nas Igrejas do Presbitério à luz do pensamento reformado, ressaltando 

o que foi preservado da herança reformada e o que se perdeu. Dentro deste 

contexto, a Igreja Presbiteriana do Brasil é apresentada como sendo uma Igreja 

confessional de identidade reformada, que deve expressar a sua fé por meio de 

seus cultos, renovando a cada dia seus cuidados com possíveis distorções.  

 
Palavras-chave: Pensamento reformado. História da Igreja. Culto cristão. Liturgia.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis presents a study of Reformed Theology thought as reflected in the 

Piratininga Presbytery (Presbitério Piratininga, São Paulo – of the Igreja 

Presbiteriana do Brasil) assessing how this thought is manifested in its worship 

practices.  It begins going back to the 16th Century Reformation Movement, 

considering Calvin as the synthesis of Reformed thought, especially in his 

understanding of worship. An examination of how this Reformed thought was 

developed in North American churches, is also presented, until, further on, it 

arrived in Brazil, especially in the sphere of influence of the Piratininga Presbytery. 

This is followed by an analysis of statements about worship services produced by 

the Piratininga Presbytery and by Rev. Boanerges Ribeiro. Finally, there is an 

analysis of liturgical practices in churches of this presbytery, from the standpoint of 

Reformed thought, verifying what has been preserved from a Reformed thought 

heritage, and what has been lost. Within this context the Brazilian Presbyterian 

Church is presented as being a confessional church of Reformed identity, which 

should express its faith through its worship services, being permanently careful 

about eventually incoming distortions. 

 

Keywords: Reformed Thought, Church History, Christian Worship Service, 

Liturgy.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo do culto cristão é uma ferramenta importante para se 

compreender o cristianismo. No culto cristão se encontra estampada a identidade 

da Igreja, pois ele é a sua principal janela, sua ocupação de maior visibilidade. É, 

por meio dele, que a Igreja tem sua melhor forma de expressão. Mas ele é 

também fonte de acirrados debates e disputas conciliares. O culto pode ser visto 

atualmente como um ponto de tensão e até de divisão no seio do 

presbiterianismo. É, portanto, um tema controvertido e, ao mesmo tempo, 

fundamental.  

 No que concerne ao culto presbiteriano, o que se vê é um aparente 

distanciamento dos referenciais oriundos das tradições reformadas, provocando 

uma ausência de paradigma, que tem levado as mais diferentes práticas de culto 

dentro da mesma denominação. È nítida a impressão de que diversas Igrejas 

estão optando por um culto vazado em modismos, no qual o que prevalece é o 

estilo que agrada aos participantes, sem nenhuma preocupação com dogmas, 

teologia ou princípios reguladores. 

 Neste trabalho a proposta é estudar o culto presbiteriano, olhando o 

mesmo pelo prisma do pensamento reformado, averiguando sua formação, bem 

como sua deformação, tendo como objeto de análise igrejas do Presbitério de 

Piratininga, localizado na cidade de São Paulo. O que se pretende é verificar se 

as raízes da tradição calvinista estão presentes nos atos de culto dessas Igrejas, 

propiciando-as uma identidade reformada. Portanto, uma das preocupações 
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desse trabalho será responder a seguinte indagação: Seria correto a Igreja 

Presbiteriana do Brasil, na sociedade contemporânea, preservar sua herança 

reformada, expressando-a em seus atos de culto? 

 No primeiro capítulo será conceituado o pensamento reformado em 

Calvino, entendendo que o mesmo estabeleceu as matrizes do culto 

presbiteriano. Serão apresentados alguns aspectos da formação de Calvino e de 

sua produção acadêmica. Também será apreciada a importância das Escrituras 

Sagradas no pensamento calvinista. Falar das Escrituras em Calvino é tratar da 

espinha dorsal do seu pensamento. Das Escrituras vem o princípio regulador das 

teses calvinistas acerca do culto cristão. Finalmente, será exposto o entendimento 

de Calvino sobre os principais elementos do culto à luz de sua teologia. 

 No segundo capítulo tratar-se-á do pensamento protestante norte-

americano e sua inserção no Brasil, em particular na cidade de São Paulo. Serão 

elencados alguns aspectos formadores do protestantismo norte-americano, 

procurando apontar sua relação com as idéias de culto. Daí passa-se, ainda que 

panoramicamente, pela chegada de Simonton no Brasil e a posterior construção 

do pensamento teológico brasileiro, privilegiando o estudo da inserção do 

protestantismo reformado na cidade de São Paulo em seus aspectos sociais, 

culturais e econômicos. 

 Tendo estabelecido o fio condutor, o capítulo três apresenta um 

levantamento histórico dos posicionamentos firmados pelo Presbitério de 

Piratininga sobre o culto cristão, ao longo de sua história recente (a partir de 

1990), bem como um levantamento das idéias do Rev. Boanerges sobre o mesmo 

assunto, deixando transparecer a similitude entre ambos. 
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 No capítulo quatro, talvez o mais importante, se fará uma análise da liturgia 

do Presbitério de Piratininga à luz do pensamento reformado. Será investigado 

até que ponto o chamado princípio regulador do culto tem sido observado por 

esse Concílio. Veremos se nesse Presbitério os principais elementos do culto 

cristão, tais como oração, música, sacramentos, pregação e outros ainda 

guardam os traços da tradição reformada. 

 A tarefa desta pesquisa, portanto, será, primeiro, estabelecer o perfil do 

pensamento calvinista ou reformado sobre o culto; segundo, situar sua trajetória 

até chegar na Igreja Presbiteriana do Brasil, para, depois, verificar sua 

continuidade ou não na Igreja contemporânea.  

 Feito isso, espero contribuir, dentre outras coisas, com um possível resgate 

dos princípios do culto reformado, possibilitando sua melhor compreensão. 

Espero ainda despertar, dentro das Igrejas Presbiterianas do Brasil, uma reflexão 

acerca de sua identidade confessional, publicada ou não por meio de seus cultos.  
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CAPÍTULO I 

 

O CULTO CRISTÃO NO PENSAMENTO DE CALVINO 

 
 
 
1. A FORMAÇÃO DE CALVINO E SEUS PRINCIPAIS ESCRITOS 
 
 

Para que se entenda a importância do pensamento de Calvino dentro do 

protestantismo reformado é necessário conhecer um pouco de sua história e 

formação. Assim, inicio esse capítulo investigando alguns aspectos da obra desse 

Reformador com o propósito de, em seguida, compreender melhor seu 

posicionamento relacionado ao culto cristão.  

Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, em Noyon, território francês. Ali 

mesmo iniciou seus estudos juntamente com seus irmãos Carlos e Antonio. 

Possuidor de uma mente brilhante, destacou-se rapidamente dentre seus irmãos, 

apresentando uma inteligência privilegiada e um caráter irrepreensível. Era um 

estudante por vocação. Seu prazer estava na busca do novo, na concepção de 

idéias e na assimilação das letras. 

Sua ascensão acadêmica foi meteórica. Dominou os principais segmentos 

do conhecimento humano, destacando-se nos clássicos latinos, na filosofia, na 

lógica e nos escritos dos teólogos da igreja como Agostinho e Tomás de Aquino. 

O conhecimento dos clássicos despertou nele o gosto pelo cultivo da própria 

língua nativa, o que o fez com maestria. Daí, o vir a ser Calvino considerado entre 

os principais escritores franceses do seu tempo (LESSA, sem data, p.34). 

Também estudou Direito, porém nunca exerceu a advocacia. Segundo consta era 
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estudante aplicado e estudava mais do que seus cursos exigiam. A esse respeito 

Halsema (1968, p. 25) faz o seguinte relato:  

Havia em Orléans um homem chamado Wolmar, de origem 
germânica e com inclinações luteranas, excelente professor 
de grego. João Calvino solicitou-lhe aulas na matéria. 
Aprendendo a língua do Novo Testamento ele podia agora 
ler os seus livros na língua original. Lia com a mesma avidez 
outros escritos gregos. 
 

           Possuindo mente privilegiada e sendo um estudante sistemático e 

criterioso, Calvino aprofundou-se nas diversas áreas do conhecimento, 

especialmente nas humanidades. Tais conhecimentos serviram de ferramenta 

para o Reformador impor seu pensamento e influenciar pessoas. Lessa (sem 

data, p. 157) comenta, 

Mestre em teologia, profundo em história eclesiástica e 
familiar dos Santos Padres, filósofo, humanista de valor, 
exímio latinista e cultor do grego, conhecedor do hebraico, 
um dos aperfeiçoadores da língua francesa, era, além disso, 
perito em jurisprudência. Possuía o diploma de bacharel em 
direito, conquistado em Orleáns, em cuja universidade, bem 
como na de Bourges, fizera o tirocínio aos pés de mestres 
competentes como Piere de I’Etoile e Alciati. Em tudo estava 
aparelhado para a missão de lutador e de condutor de 
homens. 
 
 

João Calvino viveu num tempo em que o mundo passava por uma ebulição 

sem precedentes na sua história, a Renascença. A renovação literária, artística e 

científica que se produziu nos séculos XV e XVI, especialmente sob a influência 

da cultura da Antiguidade, certamente exerceu influência no pensamento do 

Reformador. O Renascimento despertou o interesse pelos escritos clássicos, 

pelos Pais da Igreja e pela Bíblia. Volta-se ao estudo das línguas originais das 

Sagradas Escrituras e ressaltam-se, especialmente, as diferenças entre a Igreja 

do Novo Testamento e a Igreja Romana. “Ad fontes! – de volta às fontes! – era o 

mote dos estudiosos humanistas, cujo trabalho abriu novas perspectivas na 
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história, na literatura e na teologia” (GEORGE, 1994, p. 48). 

Vivendo nesse contexto, Calvino desenvolveu um grande interesse pelos 

estudos humanísticos e pelo desenvolvimento cultural do homem. Calvino se 

torna um humanista; porém, diferentemente de seus contemporâneos que, sendo 

herdeiros da antiguidade pagã, “[...] admiravam o homem no seu encanto exterior, 

sua arte, sua cultura, seu comportamento social [...]”. Estavam convencidos de 

que a resposta à indagação sobre o destino do homem só poderia ser encontrada 

no próprio homem e na natureza à qual ele pertence (BIÉLER, 1970, p.11). 

Calvino se vê atraído pelo ser humano, mas como diz Costa (2000, p. 24): 

O humanismo de Calvino, no entanto, não deve ser 
confundido com o ‘humanismo secular’, que colocava o 
homem como centro de todas as coisas. Calvino rejeita esse 
tipo de ‘humanismo’. Na sua obra magna, As Institutas, 
Calvino expressa a sua concepção humanista, que consiste 
em reconhecer a grandeza do homem como criatura de 
Deus, a quem deve adorar e glorificar. 
 

Investigando os fatos por essa ótica, se entende que, num sentido que 

precisa ser bem definido e cuidadosamente preservado de má compreensão, 

Calvino pode ser chamado de 'humanista'. Percebe-se que, através de toda a sua 

vida, ele teve um profundo compromisso para com aquilo que é humano. Assim, é 

notória a influência do humanismo em Calvino, uma vez que o mesmo buscou 

compreender o homem em sua totalidade e usou dos recursos que a Renascença 

lhe ofereceu 57.  

 Apesar de ser um crítico do humanismo que enxergava apenas virtudes 

nas realizações humanas para enaltecê-las, Calvino não criava barreiras entre o 

Evangelho e a vida cotidiana do homem como partícipe de determinado contexto 

                                                 
57 Para uma melhor compreensão do assunto recomenda-se a leitura da obra escrita  por 
BIÉLER, A.; O Humanismo Social de Calvino, Trad. A. Sapsezian, São Paulo: 
Oikoumene, 1970, 91 p. 
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social. A esse respeito, Costa (2000, p. 29) assevera que “sem dúvida, Calvino 

foi, entre os Reformadores, quem mais amplamente compreendeu a abrangência 

das implicações do Evangelho nas diversas facetas da vida humana [...]”. Nessa 

mesma linha, Knudsen (1990, p. 14) informa que para Calvino “não existe 

dicotomia básica entre o Evangelho e o mundo, entre o Evangelho e a cultura. Ao 

mesmo tempo, ele não aceitava simplesmente, sem crítica, as realizações do 

gênio humano”. No pensamento de Calvino, todas as realizações humanas 

deveriam ser cuidadosamente analisadas quanto às suas motivações e deveriam 

estar de acordo com as exigências das prescrições bíblicas (KNUDSEN, 1990). 

 Naturalmente, Calvino não inventou doutrina nova. Antes dele, os 

princípios norteadores do pensamento reformado já haviam sido debatidos e 

proclamados. Na verdade, Calvino apenas foi às fontes à procura daquilo que 

havia sido desprezado pela maioria em sua geração. Calvino foi ao encontro dos 

Pais da Igreja, especialmente Agostinho. Dissecou as Confissões antigas. 

Estudou com afinco a história da Igreja. Reflete sobre o pensamento de Lutero, 

por meio de suas obras. Assim, foi construindo o seu pensamento, em meio a 

suas pesquisas e descobertas. Entende-se que foi dessa forma que a genialidade 

de Calvino foi enriquecida pela influência que recebeu do conjunto de seus 

estudos sobre a obra e o pensamento de outros cristãos notáveis. 

Dentre os principais influenciadores do pensamento de Calvino, se 

encontra Agostinho de Hipona, que é muito citado nos escritos do Reformador. 

Agostinho nasceu em 354 d.C. na cidade de Tagasta, ao norte da África. 

Converteu-se ao cristianismo em 386 d.C. e foi ordenado ao sacerdote em 391 

d.C. Cinco anos depois foi consagrado bispo de Hipona, título pelo qual ficou 
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conhecido. Ele é apontado com o maior Pai da Igreja, tendo deixado um legado 

de mais de cem livros, cerca de 500 sermões e duas centenas de cartas. 

“Agostinho é visto pelos protestantes como um precursor das idéias da Reforma 

com sua ênfase sobre a salvação do pecado original e atual como resultado da 

graça de um Deus soberano que salva irresistivelmente àqueles que elegeu” 

(CAIRNS, 1988, p. 120). A contribuição de Agostinho no pensamento da Reforma, 

especialmente na construção do pensamento de Calvino foi notória. Naqueles 

dias anteriores à Reforma, respiravam-se as idéias de Agostinho. 

De fato, as formulações doutrinárias consistentes de Agostinho 

contribuíram muito no desenvolvimento das reflexões teológicas de Calvino, 

principalmente na crença de que o homem, escravizado pelo pecado, é incapaz 

de, sozinho, obter para si a salvação, necessitando integralmente da graça de 

Deus recebida pela fé somente. 

Outro teólogo renomado que certamente influenciou Calvino foi Martinho 

Lutero, que surgiu no cenário da Reforma cerca de trinta anos antes daquele. 

Calvino jamais se encontrou pessoalmente com Lutero; todavia, teve contato com 

sua vasta obra escrita. Não sabemos quais foram os escritos de Lutero a que 

Calvino teve acesso, até porque Lutero escrevia particularmente em alemão, 

língua que Calvino não dominava. Porém, alguns escritos de Lutero foram 

traduzidos para o francês logo no início da década de 20, ainda no período da 

juventude de Calvino, o que nos leva a crer que ele teve acesso a esses trabalhos 

(GEORGE, 1994). Basta um exame na primeira edição das Institutas publicada 

por Calvino em 1536 e percebe-se ali a influência de Lutero na construção do 

pensamento teológico do Reformador de Genebra. McGrath (2005, p. 111) 
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comenta: 

A primeira edição, publicada em março de 1536, seguiu o 
modelo do ‘Catecismo Menor’ de Martinho Lutero de 1529. 
Tanto sua estrutura quanto seu conteúdo indicam a 
dimensão com que João Calvino inspirou-se nessa grande 
obra educacional do reformador alemão antecedente. Suas 
516 páginas, de formato reduzido, abrangem seis capítulos, 
sendo que os quatro primeiros seguem o modelo do 
catecismo de Martinho Lutero. 
 

A partir da segunda edição das Institutas, Calvino vai, paulatinamente, se 

afastando de Lutero. Algumas divergências de pensamento surgem na 

interpretação da Santa Ceia, no cânon, na doutrina da predestinação, na 

eclesiologia e na cristologia. Calvino aprofunda algumas questões, talvez devido 

ao seu estilo mais sistemático e ao seu cuidado redobrado na interpretação dos 

textos bíblicos nas línguas originais 58. Entretanto, a presença de Lutero em 

Calvino não pode ser negada.  

 Na pesquisa sobre teólogos que influenciaram Calvino, Martin Bucer não 

pode ser esquecido. Bucer foi um teólogo reformado de Estrasburgo, que se 

tornara frade dominicano aos quinze anos de idade. Em 1518, ouviu a mensagem 

de Lutero e conversou com ele em Heidelberg. Deixou os dominicanos, se 

associou aos reformadores, fixou residência em Estrasburgo e passou a trabalhar 

como pregador  e escritor. Exercendo influência na cidade de Estrasburgo, Bucer 

acolheu diversos refugiados do movimento da Reforma, inclusive Calvino 59. 

           Calvino passou três anos consecutivos na cidade de Estrasburgo, os quais 

foram de grande importância na consolidação de seu pensamento teológico 

reformado (GEORGE, 1994). Ali atuou como pastor tendo a oportunidade de, na 

                                                 
58 REID, W. S. Propagação do Calvinismo no Século XVI.  IN Calvino e Sua Influência no 
Mundo Ocidental, Trad. Sabatini Lalli, São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990, na p. 
57, apresenta boas justificativas para o afastamento de Calvino em relação a Lutero. 
59 Para saber mais sobre o pensamento de Martin Bucer recomenda-se a leitura de 
STROHL, H. O Pensamento da Reforma. Trad. Aharon Sapsezian, São Paulo: ASTE, 
1963, p. 20-22. 
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prática, amadurecer seus conceitos teológicos relativos ao culto cristão. 

Trabalhou na tradução de diversos Salmos para a métrica francesa, promovendo 

a participação de toda a Comunidade nos momentos de música do culto que 

celebrava. Lecionou numa escola organizada por John Sturm, erudito da 

Universidade de Paris, ganhando projeção como acadêmico e mestre. Dava, 

nessa escola, três palestras por semana, na área de Bíblia, fazendo uso de 

material exegético baseado nas epístolas de Paulo e no evangelho de João. 

Encontrou tempo, ainda, para escrever e publicar diversas obras importantes, tais 

como: uma edição revisada das Institutas em 1539 bem mais ampliada do que a 

primeira de 1536; traduziu essa edição para o francês em 1541, propiciando um 

grande avanço da língua francesa; em 1539 publicou seu primeiro comentário 

bíblico: o Comentário da epístola aos Romanos, entendendo que esse livro era de 

fundamental importância para o entendimento das doutrinas chaves das 

Escrituras (GEORGE, 1994). Esse período de grande produção escrita Calvino 

passou em Estrasburgo; amadureceu diversos aspectos de seu pensamento 

teológico, lendo e debatendo temas com Bucer. Aliás, Calvino, na Dedicatória de 

seu comentário do livro dos Salmos (1999, p. 31 e 41) revela seu apreço por 

Bucer chamando-o de “o mais fiel doutor da Igreja de Deus” e “mui excelente 

servo de Cristo” 60.  

         É aceito que Bucer exerceu influência sobre Calvino em áreas cruciais de 

sua teologia. Podemos tomar como exemplo a questão da oração, na qual se 

sabe que “[...] para o trecho sobre a oração, Calvino devia bastante à discussão 

de Martin Bucer acerca do Pai-Nosso, em Comentário dos Evangelhos” 

                                                 
60 LESSA, em sua obra, Calvino 1509-1564: Sua Vida e sua Obra, São Paulo: Cultura 
Cristã, s. data, na página 126 escreve sobre as convicções teológicas de Bucer, fiéis ao 
pensamento reformado. 
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(GEORGE, 1994, p. 178). Bucer também ficou conhecido como um cristão 

altamente caracterizado por sua piedade. Essa piedade, por sua vez, esteve 

presente na vida de Calvino, particularmente em seu ministério pastoral. George 

(1994, p. 102) observa: “A importância que Bucer atribuía à vida cristã, como 

prova da autenticidade da fé, resulta dos princípios que inspiraram sua obra 

pastoral. Estes, não sem razão, permitiram que Bucer fosse qualificado como o 

pietista dentre os Reformadores”. Em suma, a amizade e o bom entendimento 

entre Calvino e Bucer eram de tal ordem que invadia a vida pessoal do 

Reformador de Genebra. Isso se vê no fato de que, por diversas vezes, Bucer 

tentou encontrar uma esposa que fosse adequada para o jovem ministro Calvino, 

enquanto o mesmo residiu em sua cidade (GEORGE, 1994). 

Para investigar melhor o alcance do pensamento de João Calvino, convém 

observar seus principais escritos 32. Calvino adentrou ao mundo acadêmico com 

apenas vinte três anos de idade. Sua primeira obra, intitulada De Clementia 

(Sobre a Clemência), foi publicada em 1532 e trata-se de uma edição comentada 

do livro de Sêneca, a qual o próprio Calvino se viu obrigado a custear. Sêneca foi 

um pensador influente e habilidoso escritor, cujas obras eram apreciadas pelos 

amantes dos clássicos. Calvino resolveu, então, iniciar sua produção literária a 

partir desse personagem. Esse seu primeiro trabalho foi considerado uma obra-

prima de erudição; todavia, não fez o sucesso esperado e nem serviu para 

projetar a figura do futuro Reformador. Mas, na opinião de George (1994, p. 171) 

“[...] foi uma tentativa impressionante, que abriu caminho para seus amplos 

trabalhos literários”. Costa (2000, p. 23) também vê brilhantismo nessa obra de 

Calvino e diz: “Nesse trabalho, já revelava o seu gosto literário, erudição, amplo 
                                                 
32 Para se obter uma visão mais detalhada da obra literária de Calvino, recomenda-se a 
leitura de Ferreira, W. C., Calvino: Vida, Influência e Teologia, p. 140-168.  
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conhecimento da literatura grega e romana, uma perspectiva sóbria e um estilo 

próprio de análise que se tornaria uma de suas marcas em seus comentários 

bíblicos”. 

Passados aproximadamente dois anos de sua estréia no mundo literário, 

Calvino escreve o seu primeiro tratado de cunho teológico intitulado 

Psychopannychia (1534 ou 1535) cujo assunto central era a imortalidade da alma.  

Nessa obra, ele refuta a doutrina do sono da alma, defendida por alguns 

anabatistas, onde, segundo eles, a alma dormia no período entre a morte e a 

ressurreição. Seus argumentos para refutar são extraídos das páginas das 

Escrituras, por meio de uma exegese cuidadosa e profunda, o que iria 

caracterizar toda sua obra. 

Ao estudar os escritos teológicos de Calvino, deve-se dar especial atenção 

a uma obra em particular – As Institutas ou Tratado da Religião Cristã. 

“Diferentemente do primeiro livro de Calvino sobre Sêneca, as Institutas tornaram-

se um bestseller quase da noite para o dia” (GEORGE, 1994, p. 177).  

Essa obra, que hoje é a grande referência do calvinismo, recebeu um título 

que demonstra a leitura e boa aceitação na época de obras com título 

semelhante, como a de Quintiliano, Institution Oratoire de Quintilien (Instituição 

Oratória de Quintiliano); ou a de Erasmo, Institution du Prince Chrétien (Instituição 

do Príncipe Cristão) (lançada em Genebra e em Louvain, em 1516, com uma 

epístola dedicada a Carlos V). Guillaume Budé, seguindo esse mesmo caminho, 

imitou Erasmo de Roterdã e lançou Les Institutions du Prince (As Instituições do 

Príncipe), entre 1515 e 1522. O título não era original de Budé, mas ele o 

emprega em seu uso comum e consagrado na época (SILVESTRE, 2003). 
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Sobre o propósito de Calvino em sua 1ª edição das Institutas, Cairns (1990, 

p. 257) escreve: “Foi a perseguição aos protestantes franceses que levou Calvino 

a publicar a primeira edição das suas Institutas, em 1536; sua intenção era 

defender os cristãos franceses como pessoas leais e sugerir o fim da 

perseguição”. Dado esse contexto difícil, Calvino, a princípio, “planejava que o 

livro fosse apenas uma cartilha de teologia para os camponeses da França, 

muitos dos quais via que tinham fome e sede de Cristo” (GEORGE, 1994, p. 177).  

Esta 1ª edição seguia o seguinte roteiro: uma discussão ampla sobre os 

Dez Mandamentos; uma abordagem do Credo Apostólico em suas diversas 

expressões; uma discussão sobre a fé e a oração, tomando como modelo o texto 

do Pai Nosso, uma exposição dos dois sacramentos (Ceia e Batismo); os perigos 

e as implicações contidas na doutrina católico-romana sobre a Ceia do Senhor e, 

por último, a liberdade cristã do cidadão e sua relação com a liberdade política.  

A primeira edição era compacta e tinha como objetivo instruir os 

protestantes leigos, conforme já assinalado. Foi impressa em formato de livro de 

bolso, o que facilitava seu transporte e divulgação entre os fiéis. Essa edição 

esgotou-se em apenas um ano. À medida que as novas edições foram surgindo, a 

obra vai ganhando volume cada vez maior. Calvino continuou revisando e 

ampliando seu tratado teológico ao longo de sua vida. Foram no total oito edições, 

que ocorreram nos seguintes anos: 1536, 1539, 1543, 1545, 1550, 1553, 1554 e 

1559. Também o público-alvo vai se ampliando, alcançando, além dos cristãos 

comuns, outros estudiosos e teólogos espalhados por toda a Europa. No final da 

última edição é que se pode mensurar seu alcance e suas possibilidades. Packer 

assim discorre: 

Apresenta instrução básica eficiente do ponto de vista 
bíblico. Procura remover todas as falsas pressuposições 
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racionalistas, moralistas, antropocêntricas e idólatras que já 
infectaram, e, na medida desta infecção, cegaram todo 
homem e toda cultura deste mundo a partir da queda de 
Adão, colando em lugar delas o esboço bíblico do 
verdadeiro conhecimento – tanto de Deus como de nós 
mesmos – ou seja, o conhecimento de nossa própria 
estultícia e incapacidade como pecadores, e da soberania 
de Deus na Sua providência e graça. Visa, portanto, ao 
invés de impor uma interpretação da Bíblia de fora para 
dentro, fazer exatamente o oposto – desmascarar e explodir 
as falsas idéias das quais emanam interpretações impostas, 
de tal modo que a Bíblia seja livre para interpretar-se para 
nós de dentro para fora, e nós mesmos sejamos livres para 
escutar e receber a sua própria mensagem sem distorções e 
sem perturbação (PACKER, 1984, Introdução do Resumo 
das Institutas feito por J. P. Wiles, p. 1 e 2). 
 

 As Institutas fizeram mais sucesso do que o próprio Calvino imaginava. 

Caiu nas graças de seus leitores por apresentar uma teologia da Bíblia vista da 

perspectiva da própria Bíblia. Uma maneira teocêntrica de pensar acerca da vida, 

sob a direção e controle da Palavra de Deus. Soma-se a isso o fato de que as 

Institutas asseveram o conteúdo positivo do evangelho, com o propósito positivo 

de fortalecer a fé e edificar a Igreja. De forma prática, deve-se também considerar 

que “As idéias religiosas de Calvino, da forma como são apresentadas nas 

Institutas de 1559, encontram-se sistematicamente organizadas com base em 

considerações pedagógicas; não são, entretanto, sistematicamente deduzidas a 

partir de princípios especulativos” (McGRATH, 2005, p. 533). 

Além das obras já apresentadas, Calvino escreveu e publicou uma vasta 

coleção de livros, tratados, comentários, sermões e epístolas. Também elaborou 

amplo material litúrgico e catequético. Seus Comentários e sermões-conferências 

sobre o Antigo Testamento preenchem 45 volumes na tradução inglesa do século 

XIX. Muito vasto e variado é o conjunto de sua obra.  . 

 Calvino produziu Comentários sobre todo o Novo Testamento, exceto as 2ª 

e 3ª Cartas de João e Apocalipse. Todo o trabalho exegético de Calvino era 
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marcado pela brevidade e pela clareza. Seu objetivo era penetrar na mente do 

autor tão concisa e claramente quanto possível, evitando demonstrações profusas 

de erudição e digressões a assuntos secundários (GEORGE, 1994). Seus 

Comentários revelam a capacidade de Calvino de trabalhar com profundidade a 

exegese do texto bíblico e, ao mesmo tempo, expor verdades que poderiam 

perfeitamente ser assimiladas pelo leitor comum. Sobre o método de Calvino, 

McGrath (2005, p. 78) opina: 

É plausível alegar que a origem do método de João Calvino, 
talvez o maior comentarista bíblico e pregador de sua 
época, esteja em seu estudo de Direito na sofisticada 
atmosfera de Orleans e Bourges. Há várias indicações de 
que ele aprendeu com Budé sobre a necessidade de ser um 
competente filólogo, de fazer uma aproximação direta a um 
texto básico, de interpretá-lo de acordo com os parâmetros 
lingüísticos e históricos de seu contexto e de aplicá-lo às 
necessidades da época atual.  
   

          Calvino escreveu e publicou tanto material, que uma pessoa comum, ao 

longo de sua vida, certamente teria dificuldade para ler, por inteiro, a sua obra 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33
 Para mensurar o tamanho da obra de Calvino consultar GEORGE, T. Teologia dos 

Reformadores, Trad. Gérson Dudus e Valéria Fontana, São Paulo: Vida Nova, 1994, 
páginas 185-188.  
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2. A RELEVÂNCIA DAS ESCRITURAS EM CALVINO 
 

 Falar das Escrituras em João Calvino é tratar da espinha dorsal de sua 

obra. Também é tratar de um elemento central em seu pensamento sobre o culto. 

Calvino abraçou completamente a tese de que o princípio “sola escriptura” 

(somente as Escrituras) era suficiente para conduzir a Igreja pelos retos caminhos 

do Senhor. Apesar de sua formação humanista e, conseqüentemente, de seu 

apego aos clássicos, Calvino jamais cogitou comparar qualquer escrito humano 

com a Palavra de Deus. Grandes nomes como Cícero, Platão e Agostinho eram 

mencionados com admiração por Calvino; entretanto, entendia o Reformador, que 

toda obra produzida por eles era infinitamente inferior àquilo que Deus no-lo 

revelou por meio dos Textos Sagrados. Tal visão, que contagiou todos os 

reformadores, significou muito dentro do movimento do século XVI, sendo 

elemento de fundamental importância nas transformações que viriam. Chanter 

(1953, p. 184) afirma que “A reconquista da Bíblia pelos reformadores foi um 

elemento central que os impeliu para sua subseqüente carreira de revolução 

vitoriosa e construtiva, visto ter sido ela parte e parcela de sua recuperação da 

experiência do primeiro século”.  

 Diante de semelhante entendimento, Calvino abraça a tese de Lutero de 

que a Bíblia precisava estar na mão do povo para o seu devido estudo e 

conhecimento. Ele mesmo, comentando o Salmo 25.14, escreve: 

É uma ímpia e danosa invenção tentar privar o povo comum 
das Santas Escrituras, sob o pretexto de serem elas um 
mistério oculto, como se todos os que o temem de coração, 
seja qual for seu estado e condição em outros aspectos, não 
fossem expressamente chamados ao conhecimento da 
aliança de Deus” (CALVINO, 1999, Vol. I, p. 558). 
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 Quanto à discussão sobre a autoridade das Escrituras, Calvino provocou 

muito barulho em seus dias, apregoando que esta autoridade fugia do alvitre da 

Igreja. Dedicou quatro capítulos em suas Institutas para tratar do assunto e, logo 

no início, já sentenciava: 

Antes, porém, que avance mais longo, é de conveniência 
inserir certas considerações quanto à autoridade da 
Escritura, considerações que não apenas preparem os 
espíritos à sua reverência, mas ainda a toda dúvida dissipe. 
Ora, quando é a Palavra de Deus que se propõe, é evidente 
que ninguém há de tão deplorável petulância que tenha 
ousado derrogar fé àquele que está nela a falar, salvo se, 
talvez, destituído não só de senso comum, mas até mesmo 
da própria humanidade (INSTITUTAS, 1985, I. VII. 1). 
 

Calvino rejeita definitivamente a tese de que a autoridade da Escritura foi 

estabelecida pela Igreja quando esta a reconheceu como seu fundamento 

(STROHL, 1963). Segundo ele, a principal prova da superioridade das Escrituras 

é o seu valor inerente 34.  

 

Calvino estava preocupado com a defesa da autoridade das Escrituras 

frente a dois grupos. De um lado estavam aqueles que acreditavam que a 

autoridade da Bíblia emanava do fato de ela ser oficialmente reconhecida pela 

Igreja como verdade e digna de crédito. De outro lado estavam os anabatistas 

que defendiam a tese de que qualquer indivíduo poderia recorrer a alguma 

revelação direta e pessoal com igual validade com a própria Bíblia (McGRATH, 

2005). Seus escritos destacaram a centralidade das Escrituras, cuja autoridade é 

intrínseca, superando os pontos de vistas desses dois grupos. 

          A Bíblia fala por si mesma. Sua revelação provém dos céus e não depende, 

em hipótese alguma, do parecer humano. O homem não pode se colocar sobre a 

Bíblia para fazer uma investigação de Deus; Deus é Quem se comunica, Quem se 

                                                 
34 Cf. INSTITUTAS, 1985, I. VII. Vale a pena ler todas as suas teses contidas nesse 
capítulo. 
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dá; Ele é sempre o Sujeito, nunca o objeto na relação do conhecimento 

(KUYPER, 2002). Calvino afirmava que as Escrituras eram o ventre de onde a 

Igreja nascia, e não o contrário. Com segurança afirmava que “A Igreja se sustém 

no fundamento dos Profetas e dos Apóstolos. Se o fundamento da Igreja é a 

doutrina profética e apostólica, impõe-se a esta haver assistido certeza própria 

antes que aquela começasse a existir” (INSTITUTAS, 1985, II. VII. 1). 

 A hermenêutica no pensamento de Calvino também merece destaque. O 

século XVI viu florescer um vigoroso interesse pela hermenêutica, insuflado pela 

presença também forte do humanismo, que apregoava a necessidade de buscar 

documentos e textos originais. Alguns entendem, inclusive, que “A Reforma 

Protestante foi em sua raiz um evento do domínio da hermenêutica” (DOWEY, 

1999, p.13). 

 Calvino foi considerado o maior exegeta da Reforma. Suas exposições 

envolvem quase todos os livros da Bíblia. Dedicou praticamente toda sua vida ao 

estudo, preparo e exposição do texto sagrado. Costa (2000, p. 37) diz que “expor 

e comentar a Palavra de Deus sempre foi para Calvino algo de extrema seriedade 

e prazer”.  

 Calvino, juntamente com outros reformadores, estabeleceram o princípio 

de que a Bíblia tem apenas um sentido, descartando assim a variedade de 

interpretações tendenciosas que a Igreja evocava para justificar suas ações e 

confundir seus fiéis. Comentando a epístola aos Gálatas, 4.22, (1998, p. 140), ele 

assevera: 

Reconheço que a Escritura é a mais rica e inexaurível fonte 
de toda a sabedoria. Nego, porém, que sua fertilidade 
consista na diversidade de significados que alguém queira 
determinar ao seu talante. Saibamos nós, pois, que o 
genuíno significado da Escritura é único, natural e simples, e 
que o abracemos e o confessemos resolutamente. 
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 Calvino foi, sem dúvida, quem melhor praticou a exegese gramatical e 

histórica, método hermenêutico que ele consagrou. “Calvino preferia o método 

histórico-gramatical como o melhor meio para alcançar o sentido ‘natural e óbvio 

da Escritura’ (ROGERS, 1999, p. 40). Todavia, isso não significava dar respaldo 

ao literalismo, pois Calvino entendia que tal respaldo poderia levar ao legalismo 

(INSTITUTAS, 1989, IV. XVII. 14). Também ”achava que o método alegórico era 

uma artimanha satânica para obscurecer o sentido da Escritura” (BERKHOF, 

1981, p. 30). Nas Institutas escreveu: “[...] há nele habilidosamente semeado 

ímpios erros, com os quais enganava míseras criaturas humanas, e, não raro, fez 

uso até de formas obsoletas de discurso, para, sob esta máscara, encobrir suas 

imposturas [...]” (INSTITUTAS, 1985, II. VIII. 2). Percebe-se em Calvino uma 

grande ênfase na importância de uma erradicação total de todos os erros 

antibíblicos e de todas as distorções, se, de fato, uma reforma adequada da Igreja 

fosse efetivamente realizada.  

 Calvino usou duas imagens para descrever a Bíblia, a primeira para 

mostrar como a Bíblia foi entregue e a segunda para ilustrar sua função na vida 

cristã. Comparou a entrega das Escrituras aos homens como sendo Deus 

balbuciando sua vontade, tal qual as mães o fazem com seus pequenos filhos 

(INSTITUTAS, 1985, I. XII. 1). Comparou, ainda, a Bíblia a um par de lentes 

divinas para os espiritualmente cegos (INSTITUTAS, 1985, I.VI.1). Essas duas 

imagens, feitas por Calvino, sobre as Escrituras, apontam para dois aspectos 

essenciais de sua teologia, a saber: 1. a teologia verdadeira é uma reflexão 

reverente sobre a revelação de Deus na Bíblia, que é absolutamente suficiente. 2. 

a teologia não deve vaguear em vãs especulações, mas se fixar estritamente nas 
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coisas que podemos saber com legitimidade, isto é, aos dados da revelação nas 

Escrituras (GEORGE, 1994). Em suma, pode-se afirmar que a Confissão de Fé 

de Westminster acolheu perfeitamente o pensamento de Calvino quanto à 

autoridade da Escritura e o dispôs da seguinte forma: 

A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser 
crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer 
homem ou igreja, mas depende somente de Deus que é o 
seu Autor; tem, portanto, de ser recebida, porque é a 
Palavra de Deus (CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 
IV. I. p. 7). 
 

 Pesquisando-se os escritos de Calvino é perceptível que ele dedica pouco 

espaço para discutir a inspiração das Escrituras. O Reformador, com 

naturalidade, partia do pressuposto bíblico de que “Toda escritura é inspirada por 

Deus” (II Timóteo 3.16). É justamente no comentário que faz desse texto que se 

encontra, de forma bem definida, seu posicionamento frente ao assunto. Ei-lo: 

Eis aqui o princípio que distingue nossa religião de todas as 
demais, ou seja, sabemos que Deus nos falou e estamos 
plenamente convencidos de que os profetas não falaram de 
si próprios, mas que, como órgãos do Espírito Santo, 
pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu 
comissionados a declarar. Todos quantos desejam 
beneficiar-se das Escrituras devem antes aceitar isto como 
um princípio estabelecido, a saber: que a lei e os profetas 
não são ensinos passados adiante ao bel-prazer dos 
homens ou produzidos pelas mentes humanas como sua 
fonte, senão que foram ditados pelo Espírito Santo [...] 
Devemos à Escritura a mesma reverência devida a Deus, já 
que ela tem nele sua única fonte, e não existe nenhuma 
origem humana misturada nela (CALVINO, 1998 C, p. 262-
263). 
 

 A visão de Calvino sobre a Inspiração das Escrituras concorda em suas 

minúcias com o pensamento de Agostinho. Ambos expressam, em linguagem 

clara, a mais absoluta dependência dos escritores bíblicos em relação ao Espírito 

de Deus. Segundo eles, toda Escritura está impregnada pelo sopro de Deus, sem 

exceção alguma. Todavia, não afirmam que os escritores tornaram-se meros 
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bonecos nas mãos do Espírito. “[...] Nenhuma profecia da Escritura provém de 

particular elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade 

humana; entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo 

Espírito Santo” (II Pedro 1.20-21). A Confissão de Fé de Westminster (VIII. I. p. 

10), retratando o pensamento de Calvino, assim apregoa: “[...] O Velho 

Testamento em Hebraico e o Novo Testamento em Grego, sendo inspirados 

imediatamente por Deus, e pelo seu singular cuidado e providência conservados 

puros em todos os séculos, são por isso, autênticos, e assim, em todas as 

controvérsias religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo 

tribunal [...]”. George (1994, p. 193), analisando o pensamento de Calvino sobre a 

Inspiração da Escritura, assim escreveu: “Calvino acreditava que a Bíblia era a 

‘escola do Espírito Santo’. Seus escritores foram instrumentos, órgãos, 

amanuenses do Espírito Santo. Se a Bíblia era um tipo de ‘balbucio’, como 

Calvino havia dito, então Deus é o Balbuciador”. 

 Junto com a idéia da Inspiração deve-se abordar a questão da presença e 

da atuação do Espírito Santo nas Escrituras. Para Calvino esse assunto é de 

grande relevância, uma vez que o Espírito, através da Palavra, é quem deve nos 

guiar à correta interpretação da Revelação escrita. Costa (2000, p. 39) afirma que 

“Calvino está convencido de que ninguém pode provar sequer o mais leve gosto 

da reta e sã doutrina a não ser aquele que se haja feito discípulo da Escritura e 

que só quando Deus irradia em nós a luz de seu Espírito é que a Palavra logra 

produzir algum efeito”. 

 Calvino desenvolveu esse assunto nas Institutas. Suas idéias podem ser 

assimiladas, de forma sintética, por meio do resumo que J. P. Wiles faz em seu 
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livro 35. 

          Como se vê, Calvino, apesar de sua formação humanista, se reportava a 

Palavra de Deus não apenas como um clássico da antiguidade; pelo contrário, via 

na mesma a revelação da vontade de Deus, que precisava ser obedecida. 

Comentando Hebreus 4. 13, ele escreve: 

A Palavra de Deus deve ser obedecida com sinceridade e 
com honesta cordialidade do coração, porque Deus, que é 
aquele que discerne os corações, deu à sua Palavra a 
magna tarefa de penetrar os mais profundos e secretos 
pensamentos do coração (CALVINO, 1997, p. 114). 
 

 Calvino e os demais reformadores defenderam a autoridade da Bíblia, não 

no fato dela conter uma teologia correta, mas em seu poder para lhes dar a 

verdade que os havia libertado; não meramente por esclarecer a mente, mas por 

inflamar o coração e fortalecer a vontade. Acreditaram que os verdadeiros 

intérpretes da Bíblia, não era o teólogo ortodoxo, nem o era o sacerdote 

eclesiasticamente autorizado. O único intérprete verdadeiro era o Espírito de 

Deus no coração de seu povo, trazendo-lhes a palavra de poder para a salvação 

de sua alma. (Chanter, 1953). Anglada (1997, p.124-125) resume assim esta 

idéia: “O testemunho do Espírito não é uma nova luz no coração, mas a sua ação 

através da qual Ele abre os olhos de um pecador, permitindo-lhe reconhecer a 

verdade que lá estava, mas não podia ser vista por causa da sua cegueira 

espiritual”. O Comentário de Romanos escrito por Calvino não foge a este 

princípio, qual seja, o reconhecimento de que é o Espírito quem deve nos guiar na 

compreensão das Escrituras. “Ainda que toda doutrina da Escritura exceda, em 

sua sublimidade, ao intelecto humano, todavia os crentes que seguem o Espírito 

como seu Guia, com reverência e circunspeção, não são proibidos de ter acesso 

                                                 
35 Ver o texto de Wiles, J. P. As Institutas da Religião Cristã – Um Resumo. Trad.  Gordon 
Chown, São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas (PES), 1984, página 40. 
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à vontade divina” (CALVINO, 1997, p. 417). Nas Institutas Calvino (1985, I. IX. 3) 

ensina: 

[...] A própria Palavra não nos é absolutamente certa, a não 
ser que seja confirmada pelo testemunho do Espírito. Pois o 
Senhor ligou entre si, como que por mútuo nexo, a certeza 
de Sua Palavra e a certeza de Seu Espírito, de sorte que a 
firme religião da Palavra se implante em nossa alma quando 
brilha o Espírito [...]. 
 

Em outro lugar, Calvino (1985, I. XIV.4), discorrendo sobre o seu papel de 

teólogo, fiel à Palavra, que busca a edificação da Igreja, assim conclui: 

Ademais, que no exame da Escritura nos atenhamos a 
buscar e meditar continuamente aquelas coisas que dizem 
respeito à edificação, nem cedamos à curiosidade, ou à 
investigação de cousas inúteis. E, porque o Senhor nos quis 
instruir não em questões frívolas, mas na sólida piedade, no 
temor do Seu nome, na verdadeira confiança, nos deveres 
da santidade, contentemo-nos com este conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 

 

 

 

 

3. CALVINO E O CULTO: UMA ANÁLISE PRELIMINAR 
 

 

 Esta parte do trabalho se limita apenas a considerar alguns aspectos do 

pensamento de Calvino que julga ser de relevância para compreensão de suas 

idéias sobre o culto cristão. 

 Para entender as teses de Calvino sobre o tema culto é importante 

constatar os pressupostos de sua teologia.  É possível partir da questão de que a 

teologia sempre se edifica sobre o trabalho do passado, e declarações 

abrangentes da fé somente foram concluídas com o passar do tempo. O próprio 

Calvino evoluiu em sua teologia. Ele não foi o pai de formulações doutrinárias 

inéditas. Calvino aceitou, com pequenas modificações, as grandes formulações 

de crença da igreja antiga, a saber, o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno e a 

Definição de Caldedônia a respeito da pessoa de Jesus Cristo (LEITH, 1997). 

Como já mencionado, Agostinho exerceu grande influência sobre o pensamento 

de Calvino, especialmente sobre suas formulações teológicas. Como exemplo se 

pode citar a questão da soberania de Deus, que Calvino herdou particularmente 

de Agostinho. Sobre a importância desse ponto, Reid (1990, p. 48) afirma: 

O princípio fundamental do pensamento de Calvino era a 
soberania de Deus. Como Criador, Sustentador, Redentor e 
Rei, Deus é soberano sobre todas as suas criaturas, bem 
como sobre as ações destas. Esta doutrina estabelece a 
base e o fundamento para todas as demais. Caso alguma 
formulação doutrinária tendesse a transgredir a Soberania 
de Deus, precisaria ser ou reformulada, ou rejeitada 
completamente. 
 

 

 Calvino possuía um conhecimento espantoso da Bíblia e entendia que a 

teologia só poderia ser feita a partir dela. Afinal, todo trabalho do teólogo deveria 

estar voltado para a instrução dos fiéis, deixando de lado aspectos obscuros que 
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não iriam colaborar com a edificação do cristão comum. Esse pressuposto será 

notório em sua proposta litúrgica. Para ele, a teologia tinha uma função instrutiva 

na vida da Igreja. O teólogo era o doutor da Igreja, chamado para a tarefa de 

liderar o pensamento da mesma. Sobre ele estava a grave responsabilidade de 

conduzir pelos retos caminhos da verdade todo o rebanho confiado a ele pelo 

próprio Deus. Em Calvino, encontra-se um estreito paralelo entre o pensamento 

teológico e a atividade pastoral cotidiana. A esse respeito Costa (2000, p. 38) 

lança luz quando escreve: 

Sua teologia nada mais era do que um esforço por comentar 
as Escrituras; por isso sua obra pode ser corretamente 
chamada de uma teologia bíblica, certamente escrita por um 
teólogo sistemático que tão bem sabia se valer dos recursos 
da exegese e da hermenêutica, dispondo tudo isso de forma 
erudita e devocional. Por isso, a história dos Comentários 
Bíblicos de Calvino e das sucessivas edições de As 
Institutas se confundem e se completam. 
 

Como os demais reformadores, João Calvino preferia doutrina à história, 

apesar de ser um profundo conhecedor da mesma, tanto geral como eclesiástica. 

Daí sua preferência, no Novo Testamento, pelo Evangelho de João e pelas 

Epístolas Paulinas e ainda o seu menor envolvimento com os livros históricos do 

Antigo Testamento. Para Calvino e outros reformadores, a história serve para 

exemplificar, ilustrar e tornar concreto e vívido aquilo já é conhecido de forma 

geral nas doutrinas (o que aponta para uma mudança do Calvino humanista para 

o Calvino comentarista bíblico). Ainda é no apóstolo Paulo que Calvino encontra a 

chave para a interpretação do Antigo Testamento (SILVESTRE, 2002). De 

qualquer forma, sua teologia estava centrada na pessoa de Deus. Silvestre (2002, 

p. 117) observa que “A conversão acontecida na vida desse reformador genebrino 

foi um certo abandono das concepções do humanismo, seguido da descoberta de 
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uma nova condição do homem e da sociedade. Ou seja, Calvino centralizou sua 

teologia no Deus que se revelou em sua vida”. Nessa mesma linha, Leith (1997, 

p. 148) completa: “O tema central da teologia, de acordo com a teologia 

reformada, não é o ser humano, sua situação ou suas possibilidades, nem mesmo 

Jesus Cristo, mas Deus, que é o criador e que se revelou somente em Jesus 

Cristo”. Essa foi a grande batalha de Calvino: estabelecer um pensamento cristão 

que priorizasse a pessoa do Soberano, totalmente contrário àquilo que se tinha na 

época, ou seja, um pensamento onde o homem aparecia no centro de todas as 

coisas. No pensamento de Calvino o culto é teocêntrico. Leith (1997, p. 149) 

entende que Calvino alcançou o seu propósito, pois Deus ganhou a centralidade 

na teologia reformada: 

O caráter teocêntrico da fé reformada se coloca contra 
qualquer ética de auto-realização, contra a preocupação 
excessiva com a salvação da própria alma, contra a 
demasiada inquietação com questões a respeito da 
identidade pessoal. O grande fato é Deus. E a verdadeira 
vocação de todo ser humano é confiar nele e ser fiel à sua 
causa. 
 

Já discorri sobre a importância que Calvino atribuía a Palavra de Deus e o 

reconhecimento de sua plena autoridade. Contudo, deve-se insistir no fato de que 

sua teologia era essencialmente bíblica. Calvino não era um teólogo de gabinete. 

Ele exerceu o pastorado por cerca de trinta e cinco anos, pregando efetivamente 

todas as semanas. Assim, Gilbert Rist escreve que a teologia calvinista se situa 

entre o texto bíblico e a pregação. Uma existe em função da outra: 

É necessário reconhecer que, com Calvino, o esforço 
teológico não é a compensação final. Ele dá preferência ao 
que vem antes e ao que se segue. É somente o recurso que 
permite à pregação fundamentar-se na Santa Escritura. É 
unicamente uma chave, uma entrada, um acesso para a 
leitura proveitosa do Antigo e do Novo Testamentos. A 
teologia é um serviço para todos os seres humanos e não 
um propósito em si mesma, inteligível somente para os 
cléricos. A doutrina está contida na Santa Escritura, não na 
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dogmática, e é por causa disso que a teologia é capaz 
somente de repetir o texto bíblico, refletindo-o sempre sem 
nada adicionar a ele (RIST, 1968 apud LEITH, 1997, p. 151). 
 

Deve-se observar que os reformadores “recuperaram o componente 

Escritura-sermão da liturgia. Sua inovação nesse ponto foi a de retornar a prática 

da igreja antiga. Eles recuperaram a leitura audível da Escritura, na língua do 

povo, com uma explicação e uma aplicação de um sermão do texto lido” 

(WOLTERSTORFF, 1999, p. 250). Lindajo Mckim (1999, p. 266) diz que “o fato de 

que Calvino considerou a pregação da Palavra como primeira essência da 

experiência de culto é evidente na vida da Igreja em Genebra, onde as três 

paróquias realizavam quinze cultos, semanalmente, todos com sermões”.  

O sermão estava tão intimamente relacionado com a leitura da Escritura 

que as igrejas reformadas consideravam as duas coisas como um só ato litúrgico. 

A leitura bíblica era imediatamente acompanhada pela sua exposição, sem se 

separarem por qualquer elemento da liturgia (LINDAJO MCKIM, 1999, p. 267). 

 Um ponto importante na teologia reformada é o entendimento de que o fim 

principal do homem é dar glória a Deus. Calvino (1997 B, p. 418-419) afirma: 

“Quão absurdo seria que as criaturas, a quem ele formou e sustenta, possuíssem 

algum outro propósito que não fosse a manifestação da glória de seu Criador”. A 

idéia da glória de Deus ocupa lugar central na teologia de Calvino. Em sua 

opinião, a glória de Deus é o alvo de todos os planos que o Senhor desenvolve 

relacionado com a atividade humana. Deus criou todas as coisas com esta 

finalidade. A vida do cristão tem, portanto, como meta: promover a glória de Deus. 

À medida que o cristão cresce em conhecimento também deve crescer seu 

desejo de dar glória a Deus. A correta doutrina deve conduzir o fiel à prática 

piedosa de servir e glorificar ao Seu Deus. 
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Outro aspecto do pensamento de Calvino importante para o entendimento 

de seu conceito de culto diz respeito à sua eclesiologia.  

No início do movimento da Reforma havia esperança de que se chegaria a 

um entendimento no campo da eclesiologia e que a Igreja se reuniria novamente. 

Lutero pensava assim. Entretanto, os anos vão se passando e percebe-se que 

esse ideal fica cada vez mais longe. Cresce, então, a necessidade de formular 

uma eclesiologia mais sólida que pudesse dar direção ao Movimento. Calvino, 

reformador de segunda geração, assume esse papel e procura desenvolver o 

tema, tendo como alvo este propósito orientador. 

 Calvino entende que a Igreja é católica, isto é, universal, conforme declara 

o Credo Apostólico. Não pode ser dividida, pois isso significaria que Cristo está 

dividido, o que é impossível. Sua cabeça é Cristo e o seu corpo é formado por 

todos os eleitos. A Igreja, nesse sentido é católica, invisível e conhecida somente 

por Deus. Nas Institutas (1989, IV. I. 2) ele ensina: 

Por isso a Igreja católica se diz, ou universal: que não seja 
possível achar duas ou três, sem que seja Cristo dividido, o que 
não se pode fazer. Pelo contrário, todos os eleitos de Deus hão 
sido de tal modo ligados em Cristo, que, da mesma forma que 
dependem de uma Cabeça única, assim coalesçam em um como 
que corpo único, entre si ligando-se por esta conexão pela qual 
são unidos os membros de um mesmo corpo, na verdade, feitos 
um, por isso que vivem, a um tempo, em uma só fé, esperança, 
amor, no mesmo Espírito de Deus, chamados não somente a uma 
herança da vida eterna, mas também à participação de um só 
Deus e Cristo. 
 

         Calvino também cria que há uma Igreja visível, composta de igrejas 

particulares de diferentes cidades e países, compreendendo todos os vivos do 

mundo que declaram a mesma verdade da doutrina divina e estejam unidos pelo 

vínculo da mesma religião. Nessa Igreja, Calvino reconhece que há muitos 

hipócritas que nada têm de Cristo, senão o nome. Por isso, longe de ser perfeita, 
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se embasa e sobrevive no constante perdão de pecados 36.  

 Todos os cristãos devem associar-se com a comunhão externa da Igreja, 

mesmo sendo esta imperfeita. Calvino declara que ainda que a Igreja não tenha 

alcançado a perfeição, diariamente está melhorando. Nenhum dos eleitos é 

perfeito. Todos necessitam da graça perdoadora de Deus. Por isso, dizia Calvino, 

no credo está a afirmação da fé não só na comunhão dos santos, mas também no 

perdão dos pecados 37. 

      Calvino (1989, IV. I.12) entende que a divergência em questões secundárias 

não deve servir de pretexto para a divisão da Igreja; afinal, todos, sem exceção, 

estão envoltos de “alguma nuvenzinha de ignorância”... 

[...] São palavras do Apóstolo: ‘Todos quantos somos 
perfeitos sintamos o mesmo; se algo entendeis de maneira 
diferente, também isto vos haverá de revelar o Senhor’ (Fp 
3.15). Não está ele, porventura, a suficientemente indicar 
que o dissentimento acerca destas cousas não assim 
necessárias não deve ser matéria de separação entre 
cristãos? Por certo que estará em primeira plana que em 
todas as cousas estejamos em acordo; mas, uma vez que 
ninguém há que não esteja envolto de alguma nuvenzinha 
de ignorância, impõe-se que ou nenhuma igreja deixemos, 
ou perdoemos o engano nessas cousas que possam ser 
ignoradas não somente inviolada a suma da religião, mas 
também aquém da perda da salvação. 

Calvino, em meio ao turbilhão da Reforma, instruía que nem sempre se encontra 

uma igreja pura e compromissada com as Santas Escrituras. Mas, não seria esse 

um pretexto para o abandono do ato de congregar  38.  

                                                 
36 Ver INSTITUTAS, 1989, III. I. 20. 
37 Nesse ponto é bom ler McGrath, Alister E. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. 
Trad. Marisa K. A. Siqueira Lopes, São Paulo: Shedd Publicações, 2005, página 550, 
onde o autor faz um resumo das idéias de Calvino concernentes à diferença entre igreja 
visível e igreja invisível. 
38 Ver seu Comentário da Epístola aos Gálatas, referente ao capítulo 1, versículo 2. 
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Considerando a exposição feita de algumas idéias de Calvino relacionadas 

ao culto, essa pesquisa verificará agora suas teses litúrgicas que influenciariam 

as práticas cúlticas das igrejas filhas da Reforma.  

O culto ocupou lugar importante nas suas preocupações e escritos, tendo 

em vista as características da liturgia praticada pelos cristãos antes do século 

XVI, das quais ele discordava. Assim, Calvino e os demais Reformadores de 

imediato reconheceram a necessidade de orientar a comunidade reformada em 

suas práticas de adoração. Quanto às práticas de culto, Calvino foi influenciado 

pelos escritos de Agostinho e por sua passagem por Estrasburgo onde conviveu 

com a prática litúrgica do reformador Bucer. Costa (2001, p. 17) afirma que 

“quando Calvino retornou a Genebra, adaptou muitos elementos da liturgia de 

Bucer, tornando-se o rito de Genebra (1542) a base para a adoração das Igrejas 

calvinistas em toda a Europa [...]”. Para ele, o culto que a igreja presta a Deus se 

constitui em sua principal tarefa. Entende que a religiosidade é um fenômeno 

universal; por isso, todos os homens sentem o desejo de invocar o divino, ainda 

que lhes falte direcionamento correto para essa prática. Comentando o Salmo 9.1, 

afirma que “mesmo os homens sem religião, admito, quando consolidam alguma 

vitória memorável, se envergonham de haver defraudado a Deus do louvor que 

lhe é devido (1999, Vol. I, p. 177). Em outro lugar, Calvino (1999, Vol. II, p. 407-

408), comentando o Salmo 50.14, amplia seu conceito acerca da busca humana 

por cerimônias religiosas, insinuando que cabe a igreja ensinar a prática correta. 

Diz: 

Há inerentemente em todos os homens uma forte e 
indelével convicção de que devem cultuar a Deus. 
Indispondo-se em adorá-lo de maneira pura e espiritual, 
torna-se compulsória que inventem como substitutiva 
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alguma aparência quimérica; e por mais claramente sejam 
persuadidos da vaidade de tal conduta, persistem até ao fim, 
porquanto se esquivam da peremptória renúncia do serviço 
divino. Conseqüentemente, os homens se encontrarão 
sempre devotados a cerimônias até que sejam trazidos ao 
conhecimento daquilo que constitui a religião verdadeira e 
aceitável. 

 

Seria básico afirmar que todas as partes do culto devem ser a expressão 

daquilo que se crê, segundo defendia Calvino, conforme diz ser ensinado nas 

Escrituras. Daí, o pensamento dos reformadores que apregoavam com sendo 

primordial a centralidade das Escrituras. O culto é regulado pelo texto sagrado: 

deve nascer a partir dele e limitar-se a ele.  

[...] Deus só é corretamente adorado à medida que 
regulamos nossas ações pelo prisma de seus 
mandamentos, então de nada nos valerão todas as demais 
formas de culto que porventura engendramos, as quais ele 
com toda razão abomina, visto que põe a obediência acima 
de qualquer sacrifício. O ser humano deleita-se com as suas 
próprias invenções e com suas vãs exibições de sabedoria; 
mas aprendemos o que o Juiz celestial declara em oposição 
a tudo isso, quando nos fala por boca do apóstolo. Ao 
denominar o culto que Deus ordena de racional, ele repudia 
tudo quanto contrarie as normas de sua Palavra, como 
sendo mero esforço insensato, insípido e inconseqüente 
(CALVINO, 1997, p. 424-425). 
 

 Ao longo de sua obra, Calvino insiste na tese de que o culto cristão não 

pode admitir formas de expressão estranhas à Bíblia. Qualquer elemento litúrgico 

não pautado na Bíblia deveria ser considerado como espúrio e, portanto, falso. 

Seu objetivo era voltar aos costumes litúrgicos da igreja primitiva, mesmo que 

para isso fosse necessário eliminar grande parte do cerimonialismo existente em 

sua época. Comentando Hebreus 8.5, Calvino (1997, p. 208) reitera que “[...] são 

falsas e espúrias todas as formas de culto que os homens permitem a si mesmos 

inventar, movidos por sua ingenuidade, mas que são contrárias aos 
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mandamentos de Deus. Quando Deus estabelece tudo que deve ser feito em 

consonância com sua norma, não nos é permitido fazer qualquer coisa diferente”.  

O culto, segundo o Reformador francês, deve ser compreensível aos 

participantes a fim de que todos possam expressar por seus lábios as verdades 

assimiladas em seus corações. O culto deve ser compreendido e não apenas 

assistido. O primeiro passo para isso, então, foi a defesa da tese de que o culto 

precisava ser celebrado na língua do povo. Nenhum elemento constituinte da 

liturgia cúltica poderia esconder-se por de trás de uma linguagem que estivesse 

fora do alcance da compreensão do adorador comum. Afirma Calvino (1989, III. 

XX.33): 

Disto também fica inteiramente claro que as orações 
públicas devem ser formuladas não em grego entre os 
latinos, nem em latim entre os franceses ou ingleses, como 
até aqui a cada passo se tem feito, mas na fala popular, que 
possa ser generalizadamente entendida por toda a 
assembléia [...]. 
 

 A volta ao vernáculo popular no culto foi uma tentativa de incluir a 

comunidade que adora, a Igreja, na experiência do culto. Calvino acreditava que 

as pessoas deveriam participar do culto de forma inteligente, o que não poderia 

ser feito sem uma completa compreensão da linguagem que estava sendo usada 

(MCKIM, L., 1999). Tal inteligibilidade deveria também estar presente nas 

músicas, uma vez que as mesmas tinham o papel preponderante de comunicar os 

ensinos do texto sagrado. Calvino reiterava que era fundamental ter o 

conhecimento do que estava sendo cantado a fim de que a instrução pudesse 

ocorrer e o nome de Deus fosse honrado e não profanado. Em seu comentário do 

Livro dos Salmos no capítulo 47.7, Calvino (1999, Vol. II, p. 346-347) assim se 
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expressa:  

[...] que os adoradores de Deus cantem seus louvores 
inteligentemente, para que não sucedam de haver meros 
sons verbais, como sabemos ser o caso entre os papistas. 
Requer-se conhecimento do que é cantado a fim de os 
cantores se envolverem de modo correto no ato de cantar os 
Salmos, para não suceder de o nome de Deus vir a ser 
profanado, como com certeza seria o caso, não houvesse 
nada mais além da voz que se esvai ou se dissolve no ar. 

Leith (1997, p. 303) comenta que “Calvino abandonou muitos recursos 

litúrgicos que não atendiam suficientemente a adoradores disciplinados e 

compromissados. O culto calvinista exigia uma congregação disciplinada que 

sustentasse o diálogo da fé com o mínimo de apoio exterior”. Desse modo, 

conforme assevera Calvino, a multiplicidade dos aspectos exteriores de uma 

cerimônia religiosa serve apenas para distrair e enganar, sem, jamais, conquistar 

com isso a simpatia ou aprovação de Deus. O que Ele deseja do adorador é 

obediência irrestrita aos Seus decretos, inclusive na maneira de prestar culto a 

Ele mesmo. Comentando Hebreus 10.5, João Calvino defende que: 

[...] os homens estão sendo convocados ao culto espiritual, 
caso estejam atribuindo às cerimônias externas mais do que 
é devido [...] as cerimônias não tinham valor algum diante de 
Deus, visto que as mesmas são exaltadas além do que 
devem, e isso em virtude de equívoco humano (1997 A, p. 
257).  

Leith (1997, p. 288), falando da simplicidade do culto proposto por Calvino, 

escreve: “Todos os movimentos, atos e palavras desnecessários são eliminados. 

As palavras, atos e outros acessórios do culto devem, acima de tudo, ser 

apropriados à verdade que comunicam ou expressam”.  Costa (2001, p.19) 

percebeu essa fuga de Calvino com relação a pomposidade cerimonial de seus 

dias. Segundo ele: 

Calvino propôs um Culto simples; no que concerne à 
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celebração da Ceia, por exemplo, pouco se lhe importava se 
alguns aspectos externos, tais como se o participante 
devolvia o cálice ao diácono ou passava a outro participante, 
se o pão – que chama de ‘pão místico’ – deveria ser ou não 
fermentado, se o vinho deveria ser tinto ou branco. Tudo 
isso deveria ser decidido pela congregação. Assim, ele 
sugere um modo despretensioso, sem as cerimônias 
pomposas da Idade Média [...]. 

 
 De fato, o culto proposto por Calvino se limitava ao essencial. Elementos 

externos que não tivessem nítido respaldo nas Escrituras foram considerados 

supérfluos e logo eliminados. Procurando seguir o modelo apostólico, Calvino 

(1989, IV. 17.43) apresentou a seguinte estrutura de culto:  

E o início far-se-ia por preces públicas; ter-se-ia, a seguir o 
sermão, então posto na mesa pão e vinho, repetiria o 
ministro as palavras da instituição da Ceia; depois, reiteraria 
as promessas que nos foram nela deixadas; ao mesmo 
tempo vedaria à comunhão todos aqueles que são dela 
barrados pelo interdicto do Senhor; após isto, orar-se-ia para 
que o Senhor, pela benignidade com que nos prodigalizou 
este alimento sagrado, também a isto receber em fé e 
gratidão de alma nos instruísse e preparasse, e, uma vez 
que de nós mesmos não o somos, por Sua misericórdia, 
dignos nos fizesse de tal repasto. Aqui, porém, ou cantar-se-
iam salmos ou ler-se-ia algo da Escritura, e, na ordem que 
convém, participariam os fiéis do sacrossanto banquete, os 
ministros partindo o pão e oferecendo-o ao povo. Terminada 
a Ceia, ter-se-ia uma exortação a fé sincera e a sincera 
confissão dessa fé, ao amor cristão e a comportamento 
digno de cristãos. Por fim, ação de graças se daria e 
louvores se cantariam a Deus, findo os quais, a 
congregação seria despedida em paz. 

 

 Outro aspecto que se deve citar gira em torno da questão fundamental do 

culto ser a busca da proximidade de Deus, não simplesmente como mistério 

aterrador, mas, para os cristãos, como o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo que a 

nós se revelou. Esta proximidade ocorre mediante a apropriação do conhecimento 

de Deus e de sua Palavra que estimula o homem a conduzir-se à presença de 

Deus em adoração. Para Calvino o verdadeiro conhecimento de Deus pressupõe 

manifestações de culto. Um estimula o outro. Assim, Calvino (1985, I. 12.1) 
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ensina que “o conhecimento de Deus não está posto em fria especulação, mas 

traz consigo o culto”. 

 Todo verdadeiro culto é modelado não pelos desejos humanos, mas pela 

manifestação que Deus faz de si mesmo, segundo os preceitos de Sua palavra 

(LEITH, 1997). A Confissão de Fé de Westminster (1647, XXI.1), de cunho 

reformado, capta bem isso ao dizer que:  

O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído 
por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, 
que não deve ser adorado segundo imaginações e 
invenções dos homens ou sugestões de Satanás nem sob 
qualquer outra maneira não prescrita na Santa Escritura. 
 

Na tentativa de expressar o pensamento do Reformador de Genebra 

acerca do Culto e suas fundamentais preocupações, tomo emprestadas as 

palavras de Costa (2000, p. 63) quando defende que: 

O culto reflete a nossa maneira de perceber a Palavra de 
Deus, visto que no culto respondemos com fé em adoração 
e gratidão a Deus; o nosso responder revela a nossa 
teologia; é impossível uma genuína teologia bíblica 
divorciada de uma adoração bíblica; a chamada ‘flexibilidade 
litúrgica’ nada mais é do que uma ‘flexibilidade teológica’ 
que envolverá sempre uma ‘teologia’ de remendos, distante 
da plenitude da revelação bíblica, de acordo, quem sabe, 
com a cultura que nos cerca. 

 

 Outro elemento do culto calvinista é o batismo. Calvino alega que o 

batismo é uma demonstração pública da aliança do fiel com Deus. É a maneira 

pela qual o fiel adentra ao corpo da Igreja, sendo solenemente admitido nela. 

Segundo ele: “O batismo é o sinal de iniciação pelo qual somos recebidos à 

sociedade da Igreja para que, enxertados em Cristo, sejamos contados entre os 

filhos de Deus” (INSTITUTAS, 1989, IV, 15.1). Calvino vê, ainda, no sacramento 

do batismo uma função declaratória, que serviria de oportunidade para que o fiel 
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demonstrasse sua fidelidade a Cristo perante a Igreja e a sociedade. Ele escreve 

que: “[...] o Senhor, por meio deste símbolo, nos recebe em sua família, e nos 

acrescenta ao seu povo, assim nos pomos sob a obrigação de fidelidade a Ele, e 

que jamais tenhamos qualquer outro senhor espiritual” (CALVINO, 1997 B, p. 48). 

Esse batismo, então, serviria como sinal da remissão dos pecados e da nova vida 

do fiel juntamente com Cristo. No entendimento de Calvino o batismo:  

[...] nos atesta seguramente não só termos sido enxertados 
na morte e na vida de Cristo, mas ainda assim unidos ao 
próprio Cristo que sejamos partícipes de todas as Suas 
cousas boas. Pois, por isso Cristo dedicou e santificou o 
batismo em Seu próprio corpo: para que conosco o tivesse 
comum, como o mais firme elo da união e comunhão que 
dignou estabelecer conosco [...] destarte, que o 
cumprimento do batismo está em Cristo, a quem, por esta 
razão, também chamamos o próprio objeto do batismo” 
(INSTITUTAS, 1989, IV, 15. 6).  

 

 Calvino defendeu a tese de uma cerimônia batismal simples, efetuada 

perante a Igreja, em momento de culto, sem nenhuma parafernália que pudesse 

obscurecer o seu real sentido. O batismo deveria ser acompanhado apenas de 

instruções bíblicas e orações.  

[...] quanto melhor era, omitidas as pompas teatralescas, 
que ofuscam os olhos dos símplices e a mente lhes 
embotam, quantas vezes alguém estivesse para ser 
batizado, ser ele apresentado à congregação dos fiéis e, 
toda a Igreja, como testemunha, a presenciar e a orar por 
ele, ser oferecido a Deus; ser recitada a confissão de fé, na 
qual haja de ter sido instruído o catecúmeno; referirem-se 
as promessas que se têm no batismo; ser batizado o 
catecúmeno em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo (Mt. 28.19); ser, por fim, despedido com preces e 
ação de graças (INSTITUTAS, 1989, IV, 15. 19).  

 

 Como se percebe, no entendimento calvinista, o batismo deveria ser 

ministrado dentro de uma ordem litúrgica, acompanhado pela proclamação da 

Palavra. A idéia seria “[...] primeiro com a sua Palavra nos ensina e instrui o 



 

 

45 

 

 

 

 

Senhor; então, com os sacramentos no-la confirma; finalmente, com a luz de Seu 

Santo Espírito, a mente nos ilumina e abre acesso em nosso coração à Palavra e 

aos sacramentos [...]” (INSTITUTAS, 1989, IV, 14. 9).   

 Quanto ao sacramento da Ceia, Calvino também entendeu que a mesma é 

parte integrante do culto, devendo estar presente, se possível, em todas as 

reuniões. Calvino viu nos sacramentos uma finalidade pedagógica pela sua 

representação e apelo à imaginação. Ele segue a mesma linha de Agostinho, que 

chama o sacramento de palavra visível, embora a percepção se dê no que é 

proferido na cerimônia. Assim, Calvino defendia que os símbolos da comunhão 

nunca são elementos vazios, nem meras lembranças do sacrifício de Cristo. Sua 

importância repousa no fato de que foram escolhidos por Deus para comunicar a 

sua graça. Os símbolos não se transformam, não se misturam e não se 

confundem com a realidade que querem significar. Para ele, a Santa Ceia consta 

de dois elementos: o material simbolizante e o espiritual simbolizado: 

Digo, portanto, que no mistério da Ceia, mediante os 
símbolos do pão e do vinho, Cristo Se nos exibe 
verdadeiramente, e deveras, Seu corpo e sangue, nos quais 
cumpriu toda obediência no interesse de conseguir-se-nos a 
justiça, para que, com efeito, primeiro, com Ele coalesçamos 
em um só corpo, então, feitos partícipes de Sua substância, 
em plena participação de todos os Seus benefícios, também 
o poder lhe sintamos (1989, IV.17.11). 

 
 Calvino assim se expressa sobre o uso sensitivo das palavras e dos 

símbolos e sua função de instruir aqueles que participam dele: 

Quando, porém, palavras hajam precedido, ratificadas são 
com tais símbolos, de fato, as estipulações dos tratados, se 
bem que antes concebidas, escritas, decretadas em 
palavras. Portanto, os sacramentos são exercícios que mais 
certa nos fazem a fidedignidade da Palavra de Deus e, 
porque somos da carne, se nos exibem sob a forma de 
cousas sensórias, para que em razão do alcance de nossa 
obtusidade, assim nos instruam exatamente como pela mão 
às crianças conduzem os pedagogos”. (1989, IV, p. 263). 
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 Calvino enfatizava que a Ceia do Senhor deveria ser observada como 

norma para o culto cristão.  Em sua proposta litúrgica, Calvino tinha dois 

objetivos: restaurar a antiga simplicidade da Ceia do Senhor, celebrada 

semanalmente, e, no culto, restaurar o lugar autoritativo que a Escritura tinha tido 

nos ritos antigos (MCKIM, L., 1999). Comentando os escritos de Davi no Salmo 

24.7, aponta para o objetivo tanto da Palavra quanto da Ceia: “Qual é o objetivo 

da pregação da Palavra, dos sacramentos, das santas assembléias e de todo 

governo externo da Igreja, senão para que vivamos unidos a Deus? (CALVINO, 

1999, Vol. I, p. 533). Por isso, entendia ser inquestionável a necessidade do 

cristão participar ativamente nos atos de culto comunitário. “A Palavra, os 

sacramentos, as orações públicas e outros auxílios do mesmo gênero não podem 

ser negligenciados sem um perverso menosprezo por Deus, que se nos manifesta 

nessas ordenanças, como um espelho ou imagem” (CALVINO, 1999, Vol. I, p. 

587). Com isso, Calvino promoveu grande debate no campo litúrgico, pois 

defendia a ministração regular da Ceia nos atos de culto, diferentemente do que 

ocorria em seus dias, já que a mesma era ministrada em espaços dilatados de 

tempo. Assim escreveu: 

As coisas que a respeito deste sacramento havemos 
discutido até aqui mostram fartamente que não por isso há 
ele sido instituído: para que fosse recebido uma vez por ano, 
e isso perfunctoriamente, como é agora, geralmente, de 
costume; ao contrário, para que estivesse em uso freqüente 
a todos os cristãos [...] Assim, de modo geral, haver-se-ia de 
agir que nenhuma reunião da Igreja se fizesse, sem a 
Palavra, as orações, a participação da Ceia e as esmolas 
(1989, IV.17.44). 

 

Outro elemento importante no pensamento litúrgico de Calvino é a música. 

Em suas análises teológicas referentes ao culto ele não a desprezou; pelo 
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contrário, defendeu a tese de que ela “não somente é um ornamento que fornece 

maior graça e dignidade aos mistérios que celebramos como também serve para 

incitar os corações e inflamá-los em maior afeto e fervor em sua adoração diária” 

(1989, III. XX. 22).  

Reconhecendo o impacto que a música causa na mente do adorador, 

julgou que era necessário fixar normas para o canto no contexto litúrgico, 

segundo seu entendimento das Escrituras. Seu cuidado girava em torno da 

ambivalência da música. Biéler (1990, p. 577) faz menção desse cuidado de 

Calvino e registra que “como qualquer das diferentes artes, tem a música também 

um sentido ambíguo. Dom de Deus, pode ela servir ao aperfeiçoamento do 

homem, ajudando-o a louvar a Deus; desnaturada pelo pecado, no entanto, 

participa ela de sua alienação para arrastá-lo à devassidão”. Por conta desse seu 

entendimento, Alves (2005, p. 4) assegura que Calvino tomou três importantes 

decisões: “O canto sacerdotal junto ao altar foi abolido; a estrutura polifônica foi 

abandonada; e o uso de instrumentos também foi abolido, apesar de ser 

apreciador da harpa”.  

É importante frisar que Calvino excluiu o uso de instrumentos para 

acompanhar os cantos sacros porque entendia que a música era para o povo, 

então deveria ser simples, e era para Deus, então deveria ser modesta (ALVES, 

2005). Logo, segundo seu entendimento, tais objetivos seriam melhores 

alcançados pelas vozes em uníssono, sem acompanhamento (Keith, sem data). 

Calvino entendia que a presença de instrumentos musicais, usados durante o 

culto, tiravam a simplicidade do mesmo e, ainda, poderia ofuscar o entendimento 

daquilo que estava sendo cantado. É interessante o registro que ele faz, 
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comentando o texto de Daniel 3:2-7, censurando o uso de instrumentos que 

servem apenas para alegrar e satisfazer o adorador. Ali, Calvino enfatiza que o 

argumento usado pelos pagãos e às vezes copiado pelos cristãos, 

infundadamente, era o de que tais instrumentos e sua pompa seriam para agradar 

a Deus, quando o que se obtinha era tão somente a satisfação pessoal. 

[...] os caldeus pensavam que satisfaziam a Deus quando 
reuniam muitos instrumentos musicais. Porquanto, como é 
habitual, avaliaram Deus conforme sua própria intuição. Seja 
o que for que nos agrade, cremos que será também do 
agrado de Deus. Daí aquela grande quantidade de 
cerimônias no papado. Nossos olhos se enchem com tal 
esplendor e cremos haver cumprido nossa obrigação para 
com Deus, como se sua alegria fosse a mesma que 
sentimos (CALVINO, 2000, Vol. I, p. 194).  

 
Em outro lugar de seus escritos, Calvino desenvolve sua tese de que o uso 

da música deve ser moderado a fim de evitar a pompa e preservar a simplicidade 

que Deus recomenda. 

Não tenho dúvidas de que tocar címbalos, harpa e violino, 
bem como todo gênero de música, que é tão 
freqüentemente mencionada nos Salmos era uma parte da 
educação; ou seja, a pueril instrução da lei: falo do 
ministério fixo do templo. Porque mesmo agora, se os 
crentes decidissem recrear-se com instrumentos musicais, 
creio que não deveriam nutrir o objetivo de dissociar sua 
jovialidade dos louvores de Deus. Mas quando freqüentam 
suas assembléias sacras, os instrumentos musicais para a 
celebração dos louvores divinos não seriam mais 
adequados que a queima de incenso, o acender das 
lâmpadas e a restauração das outras sombras da lei. Os 
homens que são amantes da pompa externa podem 
deleitar-se com esse ruído; mas a simplicidade que Deus 
nos recomenda, lhe é muito mais deleitável (CALVINO, 
1999, Vol. I, p. 57). 
 

Para Calvino, a música no culto deveria ser usada com o objetivo de 

facilitar a compreensão do texto bíblico. Opinava que a música, vinculada 

diretamente ao texto bíblico, sem nenhuma outra interferência, comunicaria 

melhor sua mensagem ao povo leigo. “Os reformadores sustentavam que a 
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música tinha de conduzir o texto aos adoradores e não distraí-los” (MCKIM, L, 

1999, p. 269). 39 A impressão que se tem é que Calvino preocupou-se em fazer da 

música um meio de transmissão do texto e não de distração do mesmo. 

Calvino aboliu o coro medieval e ressaltou a importância do canto 

congregacional. Costa (2001, p. 21) observa que “o cântico congregacional [...] 

tornou-se uma parte importante na liturgia de Calvino. O cântico a quatro vozes 

era utilizado no culto, todavia, enfatizou o cântico congregacional”.  

Devido a suas posições de reformador enfrentou problemas. Foi acusado 

de radicalismo e teve que superar o fato de não haver material adequado para o 

uso no canto congregacional. Quanto à acusação de radicalismo, isso não lhe 

incomodava, pois tinha consciência de que estava vivendo dias de reforma e era 

necessário ter posições firmes e ousadas. Já quanto à falta de material adequado 

para o povo cantar, buscou solução, contratando especialistas que pudessem 

metrificar 40 os Salmos, transformando-os num Saltério para a Igreja. Os salmos 

eram metrificados em poesia para serem cantados estroficamente. Assim, 

evitava-se a contaminação da mensagem pela imaginação humana. Sabe-se que 

os salmos sempre foram uma fonte de inspiração musical para todos os cristãos 

em todas as épocas, sendo, portanto, compreensivo que Calvino recorresse a 

eles nos dias difíceis de Reforma. 41 

                                                 
39 Sobre esse aspecto do pensamento reformado musical ver o artigo de Parcival Módolo. 
Música: Explicatio Textus, Praecatio Sonora. In Revista Teológica Fides Reformata 1/1 
(1996), p. 60-64.  
40 Metrificar seria regular a quantidade de sílabas longas ou breves que deve ter cada 
verso. Poderia ser definida também como sendo o ritmo de sílabas pronunciadas com 
intervalos regulares. 
41 ANDERSON, W. K. em sua obra Espírito e Mensagem do Protestantismo, Trad. 
Nicodemus Nunes, São Paulo: Junta Geral de Educação Cristã da Igreja Metodista do 
Brasil, 1953, nas páginas 230-231, faz um interessante relato das ações de Calvino na 
área musical em Genebra. 
 



 

 

50 

 

 

 

 

O saltério de Genebra tornou-se rapidamente popular. Foi traduzido em 

diversas línguas e reeditado muitas vezes. Sua influência se fez notar 

principalmente nos saltérios ingleses, escoceses e americanos que surgiram 

depois. Braga (sem data, p. 25) assevera que “Na Inglaterra, em 1562, Sternhold  

e  Hopkins  publicaram uma coleção de Salmos em inglês, metrificados e 

acompanhados  das respectivas melodias, coleção que veio a ser adotada pela 

Igreja da Inglaterra”. Tal influência passou pelos Países-Baixos e atingiu inclusive 

a região da Boêmia (BRAGA, sem data, p. 25). Assim, tornou-se um instrumento 

poderoso na transmissão dos conceitos da Reforma, visto que sua linguagem de 

longo e fácil alcance possibilitava a divulgação das verdades de Deus ao povo, 

muitas vezes feita pelo próprio povo. 

 Feita esta explanação acerca do culto cristão no pensamento de Calvino, 

acredito que ainda falta apresentar, a titulo de ilustração, o modelo de sua Ordem 

de Culto 42, o que se faz a seguir: 

1. Liturgia da Palavra: 

1.1 Leitura introdutória: Salmo 124.8 

1.2 Confissão de Pecados (individuais e coletivos) 

1.3 Palavra Bíblica de Perdão 

1.4 Absolvição (Declaração de que o perdão vem de Deus, declarado por Sua 
Palavra nas Escrituras. Textos declaratórios do perdão)  

1.5 Leitura do Decálogo com a comunidade respondendo após cada mandamento 
com a expressão “Senhor tem misericórdia de nós” 

1.6 Coleta por Iluminação (Oração breve de dedicação) 

                                                 
42 Liturgia conforme o Manual Francês de Estrasburgo, 1540. Transcrita e comentada por 
Figueiredo, O. Culto. São Paulo: 1997, p. 26  
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1.7 Lição (pastorais) 

1.8 Sermão 

 

2. Liturgia do Aposento Alto 

2.1 Apresentação das Oferendas 

2.2 Intercessões 

2.3 “Pai Nosso” parafraseado 

2.4 Preparação dos Elementos enquanto se canta o Credo Apostólico 

2.5 Oração de Consagração 

2.6 Palavras da Instituição 

2.7 Exortação 

2.8 Partição 

2.9 Distribuição dos Elementos 

2.10 Comunhão, enquanto se canta um Salmo 

2.11 “Coleta” pós comunhão (Oração breve de gratidão e despedida dos fiéis) 

2.12 Bênção Aaraônica e Apostólica 

2.13 Despedida dos fiéis pelo pastor 
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CAPÍTULO II 

 

O PENSAMENTO PROTESTANTE NORTE-AMERICANO E SUA INSERÇÃO NO 

BRASIL, EM PARTICULAR NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

1. ALGUNS ASPECTOS FORMADORES DO PROTESTANTISMO NORTE 

AMERICANO 

 

O pensamento reformado se espalhou pela Europa a partir do século XVI, 

alcançando os principais paises europeus. Em cada lugar esse pensamento 

ganhou contornos particulares, que foram sendo construídos mediante a atuação 

dos novos pensadores e líderes que brotavam por todo Continente 43. No século 

XVII o pensamento reformado, dentro do protestantismo, já não é uma 

unanimidade, ou, pelo menos, não mais expressa o pensamento original de 

Calvino. Nessa mesma época, ocorre a colonização da América do Norte, que irá 

absorver um enorme contingente do povo europeu com uma religião, na maioria, 

calvinista. Todavia, outras expressões do pensamento protestante estão também 

presentes. Em síntese, é possível apresentar o seguinte esboço da herança 

protestante recebida pelos Estados Unidos da América do Norte: Da Inglaterra 

vieram os anglicanos, os puritanos, os congregacionais, os quacres, os 

metodistas e os católicos. Da Escócia e da Irlanda vieram os presbiterianos. Da 

Alemanha e Suécia vieram os luteranos. Da Holanda vieram os menonitas e os 

reformadores holandeses. Desse modo, as diversas igrejas criadas a partir da 

                                                 
43
 Sobre os principais movimentos pós-Reforma recomendo a leitura de McGRATH, 

Alister E.; Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, Trad. Marisa K. A. Siqueira Lopes, 
São Paulo: Shedd Publicações, 2005, p. 112-122.  
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Reforma foram transplantadas para os Estados Unidos ainda dentro do período 

de cento e cinqüenta anos de suas colônias. Mas, já não havia homogeneidade 

de pensamento mesmo dentre aqueles que tiveram a mesma matriz de fundação, 

isto é, os parâmetros da Reforma. Tal situação vai influir diretamente na prática 

de culto exercida na outra América naqueles dias. Braid (2001, p. 149) chega a 

afirmar que “[...] de todas as igrejas calvinistas representadas nos Estados 

Unidos, somente a denominação Reformada Holandesa manteve fielmente suas 

fórmulas anciãs de culto”. 

Em sua constituição, o protestantismo norte americano foi marcado por 

períodos de grande avivamento espiritual. Tais avivamentos exerceram influência 

sobre os padrões de culto e de vida da Igreja. Hahn (1989, p. 118) registra que:  

A religião, que até esta época tinha sido a preocupação dos 
eleitos, torna-se agora uma inquietação do povo, das 
massas. Novos conceitos e padrões de culto e de vida da 
igreja emergem destes convulsos e transformadores 
movimentos, algo bastante diferente das igrejas nacionais e 
dos ministérios paroquiais da Europa. 
 

O avivamento, de cunho calvinista, começou com a pregação de Theodore 

Frelinghuysen junto às igrejas reformadas holandesas e irlandesas. Ganhou 

impulso com Johnathan Edwards (1703-1758) e se espalhou por todas as 

colônias por meio das pregações de George Whitefield (1714-1770) 44. Outro 

personagem que não pode ser esquecido foi Gilbert Tennent (1703-1764). Costa 

(2004, p. 272) comenta que ele “[...] influenciado pelo Rev. Theodore J. 

Frelinghuysen (pietista), começou a pregar a necessidade de um avivamento 

(1733)”. Seu trabalho intenso e produtivo fez com que ele fosse considerado um 

dos precursores do Primeiro Grande Despertamento. Costa (2004, p. 273) 

                                                 
44 Cairns, Earle E., faz uma interessante exposição sobre esses avivamentos em sua obra 
O Cristianismo Através dos Séculos: uma história da igreja cristã, Trad. Israel Belo de 
Azevedo, 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 1988, páginas 316-318. 
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acrescenta que “Tennent, que era um grande admirador de Whitefield e amigo de 

Jonathan Edwards (1703-1758), foi um dos responsáveis pelo reavivamento na 

América, sendo o principal personagem presbiteriano na propagação do 

avivamento em seu país. A sua pregação era constituída de profundidade 

teológica e verdadeira piedade cristã”.  

Entretanto, o avivamento calvinista não estava sozinho. Outros 

movimentos, de igual impacto, proliferaram no interior das colônias. Dentre eles, o 

metodismo, que exerceu forte influência na constituição do pensamento teológico 

norte americano, em particular na prática do culto. Sobre o metodismo é 

conveniente tecer algumas observações a fim de se verificar sua posterior 

influência na herança teológica brasileira. 

O metodismo, como movimento, tem sua origem em John Wesley (1703-

1791) ministro da igreja da Inglaterra. A partir de 1739, Wesley organizou 

pequenos grupos de pessoas que buscavam  uma fé mais existencial e atuante, 

segundo a estratégia  pietista 45. Encorajado por George Whitefield (1714-1770), 

Wesley introduziu no seu movimento a pregação ao ar livre (1739) e, 

aproximadamente na mesma época, a pregação leiga. O metodismo contribuiu 

grandemente para a renovação espiritual da Igreja da Inglaterra, bem como para 

a reforma dos costumes do povo inglês e a reforma social da nação (REILY, 

1993, p. 89). 

Wesley dotou o metodismo norte-americano de uma liturgia basicamente 

anglicana (adotou uma simplificação do Livro de Oração Comum) e uma 

                                                 
45 O Pietismo foi um Movimento de intensificação da fé cristã nascido no seio do 
luteranismo, na segunda metade do século XVII, liderado por P. J. Spener (1635-1705). 
O pietismo valorizava uma religiosidade prática de caráter intimo e fervoroso, isto é, uma 
conduta de vida centrada na experiência da fé, sentida mais do que pensada. Ganha 
destaque a função do Espírito Santo como iluminador da Bíblia e as boas obras como 
expressão de uma vida religiosa correta. 
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declaração de fé. Wesley expurgou os elementos mais calvinistas desses 

documentos, pois era arminiano 46, como tem sido o metodismo wesleiano 

(REILY, 1993, p. 90). Sobre o uso do Livro de Oração Comum, Hahn (1989, p. 

113) informa que o mesmo [...] “esteve sempre por detrás do culto norte-

americano [...] As igrejas não-litúrgicas usavam-no freqüentemente para 

casamentos e funerais, assim como para orientar, em suas linhas principais, 

grande parte de seus ofícios de Comunhão”.  

A expansão do metodismo na América do Norte se dá na esteira da 

conquista e colonização do sudoeste americano que, por compra ou conquista, foi 

sendo incorporado ao território da nova nação. As demais denominações 

acompanharam essa expansão, mas os metodistas, por suas peculiaridades, 

conseguiram se adaptar melhor às condições sociais da “fronteira”. Os metodistas 

estavam habituados à prática religiosa informal, a realizar suas reuniões ao “ar 

livre”, com seus pregadores leigos e itinerantes e sua teologia simples e emotiva. 

Desse modo, a igreja metodista estava sempre na linha de frente, era a primeira a 

chegar, pois não existiam lugares sagrados nem ministros formados e nem 

aparato litúrgico 47. Os presbiterianos, mais formalistas, ajustavam-se com certa 

dificuldade a essas novas condições e, por isso, ficavam mais ou menos na 

esteira dos metodistas, que cresceram extraordinariamente (MENDONÇA, 1995, 

p. 50).  

Em virtude da sua melhor adaptação a tais condições (evangelização de 

fronteira, pois os Estados Unidos estava expandindo suas fronteiras), o 

                                                 
46 O arminianismo, iniciado pelo teólogo holandês Jacob Hermann (1560-1609), 
questionava, dentre outras coisas, a graça soberana de Deus, como era ensinada pelos 
reformadores. Sobre esse tema, ver SPENCER, Duane E.; Os Cinco Pontos do 
Calvinismo à Luz das Escrituras, Trad. Sabatini Lalli, 2. ed. São Paulo: Edições 
Parakletos,  2000, 127 p. 
47 Penso que essa prática iria influenciar substancialmente a vida e o ministério do Rev. 
José Manoel da Conceição e de outros pregadores itinerantes no Brasil.  
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metodismo se tornou, até meados do século XIX, a maior igreja protestante na 

América do Norte. As outras denominações, conscientes ou inconscientes, 

sofriam influência metodista, o que resultou em mudanças substanciais nas suas 

práticas de culto e na sua postura doutrinária. Por meio da influência metodista de 

Wesley, a soberania de Deus foi sendo cada vez mais esquecida, assim como  a  

doutrina  da  eleição também  foi  relegada para  um  segundo plano  à  medida 

que os homens, dentro do novo espírito de desempenho, tornavam-se seguros de 

que todo o quer se salvar pode fazê-lo através de uma “fé viva” e  “obras da 

justiça”. Essa era exatamente a tendência da pregação metodista (MENDONÇA, 

1995, p. 51). O próprio Mendonça (1995, p. 52) aponta para as principais 

influências teológicas dos metodistas junto às demais Igrejas no período dos 

avivamentos nos Estados Unidos. 

Não é muito fácil tentar uma tipologia da teologia dos 
avivamentos que, parece, iria cristalizar-se como o núcleo 
do pensamento protestante americano. No meio dos 
movimentos de avivamento houve controvérsias teológicas 
que obscurecem um pouco a questão. Mas uma visão 
cuidadosa dessas controvérsias permite ver que os 
avivamentos desembocam sempre e necessariamente no 
princípio do voluntarismo. O homem é senhor de sua 
vontade e responsável por suas ações e é capaz de, por 
seus próprios esforços, aperfeiçoar-se constantemente. 
Contra a doutrina da eleição surge a doutrina do amor de 
Deus: Deus ama a todos os homens e quer que todos se 
salvem. A contrapartida humana é a disposição individual 
para aceitar esse amor e dispor-se a modificar a vida para 
melhor, o que implica em novas formas de vida involucradas 
numa ética rigorosa. Há grande ênfase na capacidade 
humana e no seu desempenho. 

 

 Além de Wesley, outro personagem que marcou o período avivalista 

americano, pregando uma mensagem protestante que confrontava o pensamento 

calvinista foi Charles Finney. Finney nasceu um ano depois da morte de Wesley 

(1792-1876). Era advogado e, após a sua conversão em 1821, começou a pregar 
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como um avivalista itinerante. Sobre ele Ribeiro (1991, p. 212) escreve: 

Charles Finney abandona o calvinismo, primeiro pela Nova 
Escola; depois deixa de ser pastor presbiteriano e adere ao 
Congregacionalismo; sustenta uma fé experimental, que é: 
confiar espontânea e deliberadamente em Deus. (Isto é, 
sustenta o livre arbítrio do homem na aceitação de Cristo). 
 

 Finney é considerado, ao lado de Moody, um dos principais responsáveis 

por diversos reavivamentos na religião norte-americana no final do século XIX. Foi 

ele quem resgatou a emocionalização da fé cristã. Seu método era de levar o 

homem a uma crise espiritual de cunho emocional. Finney faz uso da emotividade 

que existe na raça humana para produzir excitações poderosas entre as pessoas 

antes de poder levá-las a obedecer. A teologia de Finney ressalta uma 

experiência subseqüente à conversão que chama de batismo no Espírito Santo. 

Também enfatiza o reconhecimento e a confissão pública da culpa, a justificação 

em Cristo, tendo o ato voluntário como elemento decisivo em todas as instâncias 

(BRUNER, 1986, p. 30). 

 Finney influenciou profundamente o pentecostalismo, mas também 

respingou seu pensamento sobre o protestantismo de missão de uma maneira 

geral. Quanto a isso, Mendonça (2000, p. 132) opina:  

A minha impressão é que não foi e não é pequena a 
contribuição de Finney para a pregação presbiteriana no 
Brasil, dada a sua linguagem forense que se vê em nossos 
púlpitos, assumindo Cristo a posição de advogado de defesa 
mais do que de Redentor  48. 
 

 Como se vê o pensamento reformado protestante não estava sozinho nas 

igrejas da América do Norte. Daí, as igrejas calvinistas procurarem estabelecer a 

unidade de seu pensamento e teologia. Seguiram, assim, o mesmo caminho das 

                                                 
48 Capítulo denominado “A Herança e a Contribuição da Reforma para o Brasil”, IN O 
Pensamento de João Calvino, p. 132 
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igrejas-irmãs da Europa, abraçando uma Confissão de Fé. Simões (2002, p. 129-

130) assim descreve esse momento: 

Em 1729, o avanço de algumas heresias entre as igrejas 
Reformadas da Europa (incluindo Escócia e Irlanda) era, no dizer 
de Schaff, “alarmante”. Entre tais heresias ele destaca: arianismo, 
pelagianismo, arminianismo e socinianismo. Mais que isso, a 
influência da forma deísta de pensar sobre o ser de Deus era 
avassaladora. Naquele ano, reunido o sínodo de Philadelphia, 
surge uma resolução histórica [...].  
 

 A resolução histórica mencionada foi à aceitação dos termos da Confissão 

de Fé de Westminster e seus Catecismos. Cabe, aqui, um breve relato sobre 

Westminster. A Assembléia de Westminster (1643-1649) promulgou sua 

Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve, além do Diretório de Culto e do 

Livro de Ordem e outros documentos menores, após uma longa seqüência de 

reuniões e debates. Durante cerca de cinco anos e meio, 168 teólogos (pastores 

e eruditos) se reuniu com afinco e dedicação espiritual zelosa pelo trabalho que 

realizavam. A maioria era calvinista. Foram mil cento e sessenta e três sessões 

de profunda reflexão com o objetivo de produzir uma expressão confessional 

íntegra e consistente. Como tais, esses símbolos foram de pronto reconhecidos 

pela Igreja da Inglaterra, da Escócia e, mais tarde, também pela Igreja da Irlanda. 

Outras denominações que surgiram fora da Grã-Betanha e Escócia, 

especialmente na América do Norte, adotaram os Símbolos de Fé de 

Westminster, principalmente as que se originaram a partir dos colonos ingleses, 

escoceses e irlandeses. Foi o caso da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e, 

posteriormente, também do Brasil (SIMÕES, 2002, p. 61). Essa Confissão de Fé 

foi amplamente divulgada nos Estados Unidos, através do Seminário de Princeton 

e marcou a teologia de centena de missionários americanos que foram 

espalhados pelo mundo no século XIX. Matos (2005), se referindo a esta 
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Confissão de Fé e os Catecismos, acrescenta que “por mais de 350 anos, eles 

têm sido os principais documentos confessionais aceitos pelos presbiterianos ao 

redor do mundo” 49.  

Nessa linha de raciocínio deve-se mencionar o Seminário de Princeton. O 

Seminário de Princeton foi fundado em 1812 pela Assembléia Geral da Igreja 

Presbiteriana nos Estados Unidos da América (Igreja do Norte). É um dos mais 

antigos Seminários Presbiterianos dos Estados Unidos. Acredita-se que este 

Seminário influenciou os demais que foram surgindo em grande quantidade na 

América do Norte. 

O Seminário de Princeton foi fundado com a intenção declarada de 

sustentar a Confissão de Fé de Westminster e seus Catecismos. Os estudantes 

seriam preparados para terem um conhecimento positivo das Escrituras, levando 

em consideração os acontecimentos científicos da época. Grandes teólogos 

passaram por Princeton em seu início, exercendo a docência: Archibald 

Alexander (período de 1815 a 1840), Charles Hodge (período de 1840 a 1878), 

Archibald Alexander Hodge (período de 1879 a 1886), Benjamin B. Warfield 

(período de 1887-1920) dentre outros. Todos esses teólogos exerceram influência 

no presbiterianismo brasileiro, mas, segundo Mendonça (2000, p. 134) foi Charles 

Hodge quem “realmente deu o tom ao que se pode chamar de pano de fundo 

teológico presbiteriano no Brasil”. 

 Investigando os elementos que contribuíram para a formação do 

pensamento teológico do protestantismo brasileiro, e, pensando no Seminário de 

Princeton, se faz necessário citar o teólogo François Turretini.  

                                                 
49 Artigo publicado no Jornal Brasil Presbiteriano do mês de abril de 2005 com o título “A 
Assembléia de Westminster”. 
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François Turretini (1623-1687), teólogo suíço, filho do pastor calvinista 

Benedito Turretini, natural de Zurique, era seguidor da teologia de Dort (1618-

1619), a qual foi considerada em total harmonia com a Palavra de Deus. François 

seguiu o caminho de seu pai. Foi pastor da congregação italiana de Genebra nos 

anos de 1647 a 1648. Depois de um pastorado rápido em Lyons, retornou a 

Genebra como professor de teologia, permanecendo nessa função até a sua 

morte (1653-1687). Sob vários aspectos, afirma COSTA (1998, p. 63), que 

“Turretini é filho teológico da Academia de Genebra e do Sínodo de Dort”  50. 

Turretini foi considerado grande defensor da ortodoxia calvinista no século 

XVII.  Sua principal obra foi Institutio Theologiae Elencticae (Genebra, 1679-

1685), escrita em três volumes e considerada uma das principais obras 

produzidas em Genebra no século XVII. Nessa obra Turretini expõe seu 

pensamento reformado de maneira lógica, precisa e científica.  

 Cabe salientar que, mais tarde, esse Tratado Teológico de François 

Turretini exerceu grande influência no Seminário de Princeton, sendo durante 

vários anos o livro texto do prof. Charles Hodge. Como Simonton foi aluno de 

Hodge (1833-1867), obviamente teve profundo contato com essa obra, a qual 

marcou sua teologia (COSTA, 1998, p. 65). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50  Artigo: Um desafio à Teologia e à Piedade, IN Revista Fides Reformata, 1998, Volume 
III, p. 63. 
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2. A CHEGADA DE SIMONTON E A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO 

TEOLÓGICO BRASILEIRO. 

 

Como já se viu Simonton formou-se no Seminário de Princeton, na época, 

reduto da fé reformada. Ainda no primeiro semestre de estudos, um sermão 

proferido pelo professor de teologia, Dr. Charles Hodge (1797-1878), o fez pensar 

seriamente em dedicar-se à obra missionária no exterior. Em 1856, passou três 

meses de férias em Iowa, na companhia do irmão Thomas, como colportor da 

Junta de Publicações. Em virtude de uma entrevista com o Dr. John Leighton 

Wilson, um dos Secretários da Junta de Missões Estrangeiras da Igreja 

Presbiteriana (Junta essa criada em 1837) sua atenção voltou-se para Bogotá 

como seu possível campo missionário. Porém, quando se candidatou 

formalmente perante a Junta de Missões, em 25 de novembro de 1858, citou o 

Brasil como o campo de sua preferência. Sua nomeação como missionário 

ocorreu no dia 6 de dezembro (MATOS, 2004, p. 24). 

Ashbel Green Simonton veio do Norte, mas era de mentalidade 

conservadora e sulista. Sendo densamente do sul o grosso dos missionários 

enviados para o Brasil, o impacto seria, naturalmente, a ênfase na conversão 

individual, na vida de oração e devoção, e na ética pessoal impecável. Paul 

Pierson, citado por Simões (2002, p.158), é de opinião que este fato moldou uma 

combinação de duas características da futura Igreja Presbiteriana Brasileira: “a 

predominância da ortodoxia de Westminster e o espírito eclesial que, no contexto 

brasileiro, se tornou bastante autoritário em certos tempos”. Pierson, ainda citado 

por Simões (2002, p. 160) opina que a Igreja Presbiteriana do Brasil, nascida no 

século XIX, foi fruto do Presbiterianismo da Velha Escola (mais conservadora do 
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calvinismo), o que se evidencia pelos primeiros missionários que vieram e pelas 

primeiras obras teológicas publicadas em português (Esboço de Teologia de A. A. 

Hodge, bem como a Confissão e os Catecismos). Acrescenta-se ainda o fato de 

que a Igreja Presbiteriana do Brasil adotou em seu Livro de Ordem de 1888, 

versão traduzida e adaptada do Diretório de Culto de Westminster, a regra da 

aceitação plena dos Símbolos de Fé de Westminster por todos os seus futuros 

pastores. 

 Simonton viveu no Brasil de 1859 a 1867 e pastoreou a Igreja Presbiteriana 

do Rio de Janeiro, por ele fundada em 1862, até a sua morte. Sempre 

demonstrou muita prudência em suas referências a religião oficial do Brasil por 

conta das dificuldades daquele tempo. A leitura de seus sermões, por exemplo, 

mostra que ele nunca se refere explicitamente a Igreja Católica, mas à ‘religião de 

nossa sociedade’ ou aos ‘costumes religiosos desse país’. Diz Mendonça (1995, 

p. 81) que “[...] não se nota nele espírito abertamente polêmico, mas intenção 

proselitista, conversionista e exortativa para os fiéis de sua igreja no sentido de 

consolidar neles os princípios distintivos da nova fé que haviam abraçado”. 

Quanto às suas orientações sobre o culto, é sabido que ele usava, pelo menos 

em parte, o Livro de Oração Comum. Porém, suas descrições sobre o culto em 

solo brasileiro são breves, deixando registrado que havia oração e sermão, às 

vezes cânticos e oração final (Hahn, 1989). 

 Havia em Simonton preocupação quanto à formação teológica que seria 

oferecida em solo brasileiro, revelando suas raízes reformadas. Um dos 

componentes mais característicos da Reforma Protestante no século XVI foi a 

sólida formação cultural, acadêmica e teológica dos pastores e líderes do 
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movimento (Lutero: era bacharel e mestre em Filosofia e professor na 

Universidade de Wittenberg. Melanchton também era bacharel e mestre, tendo 

publicado um manual de grego aos vinte e um anos de idade. Zwinglio era mestre 

pela Universidade da Basiléia. João Calvino formou-se em Direito e Filosofia e 

fundou a Academia de Genebra). Entretanto, naquele tempo, não havia 

“seminário” como conhecemos hoje. O estudo de teologia se dava em conjunto 

com as demais ciências humanas. O grande exemplo disso foi a própria 

Academia de Genebra, fundada por Calvino, onde teologia, línguas e 

humanidades formavam o currículo dos cursos. O conceito de “seminário” como 

instituição de ensino teológico, segundo Hack (2002, p.30-31), surgiu mais tarde. 

Ele afirma que: 

A Igreja Católica Romana fez uso dessa palavra no Concílio 
de Trento para designar os cursos de formação para jovens 
que desejavam funções eclesiásticas. A palavra “seminário” 
vem do latim seminariu, cujo (1563) para designar 
significado original era “viveiro de plantas onde se fazem as 
sementeiras”. A idéia original era isolar os candidatos das 
tentações do mundo e da influência pagã durante o seu 
período de formação, da mesma forma como eram 
protegidas as plantas dos viveiros durante o seu período de 
germinação.  
 

 Simonton chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859 e as aulas do 

Seminário se iniciaram no dia 14 de maio 1867, no Rio de Janeiro. Fica clara a 

importância que o protestantismo, de imediato, deu à criação de Seminários. 

Nesse caso, a Junta de Nova Iorque havia aprovado o plano, providenciando 

recursos e equipamentos. Os professores eram três: A. G. Simonton – Teologia; 

Carlos Wagner (pastor luterano) – Grego e História Eclesiástica; F. J. C. 

Schneider – Ciências e Matemática. Ao iniciarem-se as aulas, três alunos: 

Modesto Perestrelo Barros Carvalhosa, Antonio Bandeira Trajano e Miguel 
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Gonçalves Torres. Um ano depois chegou Antônio Pedro de Cerqueira Leite.  

 Nesse Seminário, toda ênfase recai sobre a autoridade maior das 

Escrituras Sagradas. Ela é ensinada como sendo a fonte de verdade e ferramenta 

indispensável nas atividades de qualquer pastor. Mesmo as disciplinas das áreas 

de ciências e matemática deveriam ser ministradas em subordinação à Bíblia. 

Percebe-se a influência do pensamento teológico do seminário de Princeton na 

formação dos pastores brasileiros. Nesse período histórico, tanto lá como aqui, a 

Bíblia é recebida como autoridade final, plena e infalível. Ribeiro (1991, p. 198) 

acrescenta: 

A posição da Bíblia na formulação da doutrina, 
soberana em Princeton até cerca de 1920, de tal 
forma imbuiu nossa Reforma que somente em 
meados da década de 1930 tivemos aqui uma 
questão “modernista”; e mesmo então os dissidentes 
procuravam demonstrar que errado estava nosso 
entendimento da Bíblia, e não a Bíblia. 

 
Quatro anos mais tarde, formaram-se os três primeiros, e fechou-se o 

Seminário. As possíveis razões mais apresentadas seriam: Simonton havia 

falecido, Wagner voltara para Suíça e Schneider mudava-se para Bahia onde 

devia fundar a Igreja Presbiteriana. A. L. Blackford, passou a substituir Simonton 

no pastorado da Igreja, assumiu sozinho a Imprensa Evangélica, livraria e campos 

evangelísticos (RIBEIRO, 1987, p. 211). 

A partir de então, os candidatos presbiterianos ao ministério se formam no 

regime de tutela. Os primeiros foram: Eduardo Carlos Pereira e Zacarias de 

Miranda, tutelados por Chamberlain e Howell. Os rapazes eram orientados pelos 

tutores, estudavam os livros indicados e iam anualmente eliminando disciplinas, 

em exames parcelados perante o seu Presbitério. Estudavam não apenas 

disciplinas teológicas, mas também português, latim, geografia, história, 
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psicologia, filosofia, grego e hebraico (RIBEIRO, 1987, p. 212). Percebe-se a 

influência do pensamento reformado, que enfatiza a ampla formação cultural, 

acadêmica e teológica de seus ministros, como ocorreu com os próprios 

Reformadores. Todavia, um sistema de tutela era inconveniente e insatisfatório. 

Daí, desde 1875, o Presbitério propôs a implantação de curso teológico regular.  

 Percebe-se que a ênfase dada ao ensino bíblico estava ali presente, 

expressando-se por meio dos atos de culto. Assim sendo, em todos os cultos 

havia a instrução bíblica, por meio da pregação de um texto das Escrituras. “A 

pregação é o grande momento, a parte mais importante do seu programa” (Hahn, 

1989, p. 175). O ensino das Escrituras era preocupação constante dos 

missionários. Hahn (1989, p. 181), por exemplo, registra que o Dr. Lane “fundou o 

‘Púlpito Evangélico’ em que publicava sermões para os seus ‘Leitores da Bíblia’ 

sem instrução, a fim de que as congregações isoladas pudessem ser conduzidas 

ao aprofundamento da fé cristã”. 

Embora saibamos que o pensamento teológico dos cristãos brasileiros 

esteja “menos nos livros que poucos lêem e mais nos hinos que muitos cantam, 

não podemos ignorar o esforço dos primeiros missionários conversionistas na 

publicação de material escrito para propagar e sedimentar suas doutrinas” 

(AZEVEDO, 1996, p.154).  

 A história da editoração evangélica se confunde com a história do próprio 

protestantismo brasileiro. Os missionários rapidamente lançaram mão de recursos 

como livros, jornais, revistas e folhetos tanto para evangelizar como para se 

apresentar a sociedade brasileira. A estratégia seguia o seguinte caminho: 
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escrever em jornais seculares, fundar jornais evangélicos 51, traduzir e publicar 

livros e escrever folhetos 52 .É óbvio que, paralelamente a esse trabalho editorial, 

os missionários atribuem grande importância à distribuição e leitura da Bíblia, 

como percebemos na carta do Rev. Conceição aos moradores de um bairro em 

Itapetininga, citado por Ribeiro (1973, p. 145):  

Eu vos remeto o livro da Palavra de Deus, que se chama 
Bíblia, que eu prometi vos mandar e vós prometestes 
igualmente fazer dele um bom uso, como fiel servo de Deus 
e crente do Senhor Jesus Cristo, lendo sempre para 
edificação vossa e das famílias de vossos parentes e 
vizinhos, que ficarão unidos a Jesus Cristo por fé e amor, e 
para que todos vão amais no conhecimento da verdade que 
Deus quis revelar-nos por seu Filho. 
 

 Como parte da nossa herança missionária bastante eclética, pois nem 

todos aqueles que vieram atender o seu chamado em terras brasileiras tinham 

convicções teológicas reformadas, mas traziam a carga da influência avivalista 

norte-americana do século XIX, vimos nascer, em solo brasileiro, dentre os 

protestantes, diversas correntes teológicas. A Igreja Presbiteriana, alvo da nossa 

investigação, foi estruturada basicamente pelo pensamento reformado calvinista; 

no entanto, aqui e ali, se encontram ramos estranhos a essa corrente teológica. 

Já no século XX é possível encontrar correntes teológicas que se estruturaram a 

partir da semente plantada pelos movimentos missionários do século anterior. Em 

rápidas palavras, vou conceituar essas correntes teológicas presentes no século 

XX que, de algum modo, influenciaram e influenciam o pensamento calvinista da 

Igreja Presbiteriana, manifestando-se em seus atos de culto. 

                                                 
51 Os principais foram: A Imprensa Evangélica (05/11/1864) ; O Estandarte (07/01/1893) ; 
O Puritano (08/06/1899) ; Norte Evangélico (1908). 
52 Naquele tempo os folhetos, ao contrário do que ocorre hoje, eram verdadeiros tratados 
de teologia próprios para a instrução, bem como para o debate contra a religião 
dominante. 
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Em primeiro lugar, é possível encontrar os fundamentalistas. Tratam-se da 

corrente que defende pontos que consideram “fundamentais” na doutrina e na 

moral, sendo extremamente conservadores. Distingue-se pela defesa da 

inerrância bíblica, isto é, provar que a Bíblia está sempre certa. Para os 

fundamentalistas a verdade bíblica é válida para sempre. Toda dúvida decorre 

sempre da ignorância ou falta de fé. Nas Escrituras não há lugar para o mito. O 

fundamentalismo se notabiliza também por defender a posse da verdade. Isso 

explica a natureza polêmica e apologética dos seus escritos. Porém, este 

fundamentalismo, quando extremado, não tem contribuído para o fortalecimento 

da igreja protestante como instituição, ao contrário, tem servido como munição 

para constantes ataques e cismas. Como corrente teológica, o fundamentalismo 

se manifesta mais freqüentemente entre pentecostais, batistas e presbiterianos 

(MENDONÇA, 1990, p. 148) 53. 

Os carismáticos, outro segmento de grande vulto que surge a partir do século XX, 

estão presentes em todas as tradições eclesiásticas do protestantismo no Brasil, 

inclusive na presbiteriana. Pregam a renovação espiritual da comunidade religiosa 

e cúltica. A pregação reside na união mística da pessoa com Cristo, o que revela 

claramente sua origem histórica: o pietismo. O dogmatismo desaparece, dando 

lugar à ênfase na vida comunitária. A vida devocional se manifesta em reuniões 

de grupos, as quais são intensamente valorizadas. Quanto à hinologia, os 

carismáticos, ao contrário do protestantismo tradicional, usam cânticos de vários 

ritmos que vão do rock ao regionalismo brasileiro. Expressões corporais 

acompanham cânticos e orações 54 . Os carismáticos ensinam que o mal social 

                                                 
53  Obra escrita em conjunto com Prócoro Velasques Fillho. 
54 Essas manifestações incorporadas ao culto presbiteriano brasileiro, em parte de suas 
igrejas, têm sido motivo de inúmeros debates conciliares nas últimas décadas, que vão 
desde os Presbitérios até o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. 
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resulta do pecado individual de cada ser humano. Portanto, a solução é a 

conversão individual, cuja soma pode transformar o mundo num lugar de amor, 

paz e justiça (MENDONÇA, 1990, p. 148) 55. Por meio dessa sua prática, este 

segmento exerceu substanciosa influência sobre as práticas do culto 

presbiteriano, provocando discussões entre seus líderes acerca do alcance e das 

implicações de suas manifestações inseridas no contexto presbiteriano, defensor 

das teses reformadas. 

 Os denominados liberais também estão presentes no protestantismo 

brasileiro. Formam um protestantismo minoritário. Esse grupo se constitui de 

intelectuais fortemente influenciados pela teologia alemã que floresceu no fim do 

século XIX e chegou ao Brasil um século depois. A inserção primária do 

liberalismo no Brasil se deu, principalmente, por meio dos seguintes teólogos 

alemães: Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack e Albert Schweitzer. 

 As doutrinas específicas do liberalismo foram severamente criticadas. Sua 

doutrina da revelação não conseguia diferenciar entre a voz de Deus e a voz do 

homem. A Bíblia deixa de ser a perfeita revelação do Pai. Sua cristologia fez de 

Jesus simplesmente um bom camponês, feito à nossa imagem e não segundo a 

de Deus. O pecado não era visto no seu horror e na sua inimizade contra Deus. A 

expiação tinha sido reduzida à aceitação psicológica. A justificação pela fé viera a 

significar que não havia fúria ou ira em Deus. O evangelho do liberalismo foi 

rejeitado como sendo um evangelho sem ira, sem cruz, sem salvação e sem 

julgamento. Mendonça (1990, p. 152) afirma que “[...] disseminados nas Igrejas 

tradicionais, principalmente Luterana e Metodista, em número limitado, os liberais 

exerceram influência marcante na produção teológica anterior ao ano de 1960”. 

                                                 
55 Obra escrita em conjunto com Prócoro Velasques Filho. 
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 Abraham Kuyper, teólogo holandês reformado de grande prestígio no 

século XIX, dentro e fora do contexto religioso, opinou várias vezes sobre a 

presença do liberalismo nas Igrejas protestantes. Transcrevo abaixo um recorte 

do seu pensamento: 

 

Embora desejando nada dever a ninguém, por isso, com 
sincera apreciação do que é nobre nestas tentativas, estou 
plenamente firme em minha convicção de que nenhuma 
ajuda deve ser esperada nesse quartel. Uma Teologia que 
virtualmente destrói a autoridade das Santas Escrituras 
como um livro sagrado; que nada vê no pecado exceto uma 
falta de desenvolvimento; que reconhece Cristo como nada 
mais que um gênio religioso de importância central; que vê a 
redenção como simples reversão de nosso modo subjetivo 
de pensar; e que satisfaz num misticismo dualisticamente 
oposto ao mundo do intelecto, - uma Teologia como esta é 
semelhante a uma represa cedendo diante do primeiro 
assalto da maré invasora. É uma Teologia sem controle 
sobre o povo, uma quase religião, absolutamente impotente 
para restaurar até mesmo a uma firmeza temporária nossa 
triste e vacilante vida moral (Kuyper, 2002, p.191). 
 

 Finalmente, o protestantismo que chegou ao Brasil teve características 

fortemente pragmáticas. Pretendia ser um elemento transformador da sociedade 

através da transformação dos indivíduos. A ênfase desse pensar teológico é o 

ativismo que impõe sobre os membros da Igreja. Nas igrejas pentecostais, por 

exemplo, é comum cultos e reuniões de oração diárias além de outras atividades 

paralelas. Leonard (1963, p. 241), observa que no Brasil, “[...] devido ao 

pragmatismo importado dos americanos, o culto ficou conhecido como ‘trabalho’ e 

os cléricos como “obreiros”. De fato, essa definição ainda permanece forte, 

demonstrando que foi incorporada na tradição protestante brasileira. Uma rápida 

olhada nos hinos cantados nos cultos presbiterianos atuais revela essa 

característica teológica herdada do puritanismo pragmático americano. Vejamos 

alguns exemplos contidos no recente Hinário Novo Cântico (1990) da Igreja 
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Presbiteriana do Brasil. 

HINO HÁ TRABALHO CERTO (N° 312), 1ª e 2ª Estrofes 

Há trabalho certo para ti cristão, 
Que demanda toda a tua devoção. 
Vem, alegremente, a Cristo obedecer, 
Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. 
 

Por Jesus é trabalhar! 
Prontamente, fielmente, trabalhar! 
Em servi-lo, que prazer! 
E só tu, ó crente, o poderás fazer! 

 
Para cada crente o Mestre preparou 
Um trabalho certo, quando o resgatou. 
O trabalho a que Jesus te chama aqui, 
Como será feito, se o não for por ti? 

                         H. M. Wright 
 

HINO SERVIÇO DO CRENTE (N°315) 

Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, 
E o Mestre seguir no caminho dos céus! 
Com o seu bom conselho o vigor renovar, 
Diligentes fazendo o que ele ordenar. 

 
No labor, sem cessar, 
A servir a Jesus. 
Com amor e fé e com oração, 
Até que volte o bom Senhor! 

 
Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, 
Para a fonte os sedentos depressa levar! 
Só na cruz do Senhor nossa glória será, 
Pois Jesus salvação por seu sangue nos dá! 

 
Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, 
Que a coroa de glória nos dá lá nos céus. 
A mansão dos fiéis sempiterna será, 
Pois Jesus salvação inefável nos dá! 

               F. J. Crosby – M. A. Menezes 

HINO MÃOS AO TRABALHO (N° 321) 

Mãos ao trabalho, jovens! 
Vai já passando o alvor. 
Eia, enquanto tendes 
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Vossa vida em flor! 
Vamos, enquanto é dia,  
Com força trabalhar! 
Eia, que em vindo a noite 
Não há mais lidar. 
 
 

Mãos ao trabalho, homens! 
Firmes, enquanto há luz. 
Eia, que é tempo agora 
De servir Jesus! 
Ide o vigor da vida 
Todos ao bem votar”! 
Eia, que em vindo a noite 
Não há mais lidar. 

 
Mãos ao trabalho, todos! 
Breve nos chega o fim, 
Quando soar um dia 
Da morte o clarim! 
Vamos, irmãos, à obra! 
Por Cristo trabalhar! 
Eia, que em vindo a noite  
Vamos descansar. 

                          A. W. Coghill – A. H. da Silva  

 

 Como se vê, esses hinos apelam para o ativismo, intimando o fiel a 

trabalhar para Deus a todo custo. Dentro dessa perspectiva teológica, aquele 

membro que não é “obreiro” é classificado como de menor valor dentro da 

membresia.  
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3. A INSERÇÃO DO PROTESTANTISMO REFORMADO NA CIDADE DE SÃO 

PAULO: ALGUNS ASPECTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ECONÔMICOS 

 

Aqui, o objeto deste estudo será a inserção do protestantismo reformado 

no Brasil, focalizando a cidade de São Paulo, pois é nela que está o Presbitério 

de Piratininga. Para tanto, tornam-se foco deste estudo aos aspectos culturais, 

sociais e econômicos que permearam essa penetração e sedimentação da nova 

religião nas terras de Piratininga. Aborda-se a religião protestante oriunda da 

importação, focalizando as mudanças econômicas e sociais que despontaram no 

século XIX, entre as nações de língua inglesa, as quais tiveram influência na 

entrada e no recebimento do pensamento protestante no Brasil, em especial na 

Metrópole de São Paulo. Penso ser necessário mencionar esse pano de fundo 

para melhor entender a expressão de culto que foi, aos poucos, sendo 

sedimentada nas igrejas presbiterianas paulistas, em particular naquelas que 

compõem o Presbitério de Piratininga, as quais guardam elementos herdados do 

pensamento da Reforma.  

 Assim, em primeiro lugar, pensemos nas mudanças econômicas e sociais 

ocorridas ao longo do século XIX que seriam importantes na formação do 

protestantismo brasileiro, em particular na cidade de São Paulo. 

Quando da chegada dos portugueses na pátria brasileira, houve também a 

introdução da religião que predominava em Portugal. Tratava-se da religião 

católica romana. Durante quase quatro séculos essa religião predominou no Brasil 

como religião oficial do Reino e depois do Império. Mas, por volta da segunda 

metade do século XIX, mudanças no campo religioso começam a brotar nas 
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terras brasileiras. Para entender as origens dessas mudanças faz-se necessário 

um olhar cuidadoso para o século XIX, ocasião em que as nações anglo-

saxônicas estão em franco desenvolvimento, despertando a atenção dos países 

que tentam também ampliar seus horizontes econômicos em direção do 

progresso e da modernidade. Este é o caso do Brasil, mais particularmente de 

cidade de São Paulo que já desponta como uma liderança nas questões 

econômicas. Mendonça (1990, p. 73), abordando esse tema, assim escreve:  

No começo do século XIX, a hegemonia comercial inglesa 
começava a ceder espaço à expansão norte-americana. O 
Brasil, como toda a América Latina, voltava-se com 
admiração para os modelos anglo-saxões de pensamento e 
progresso. O comércio inglês, a agricultura germânica e até 
mesmo uma possível contribuição norte-americana através 
de imigrantes confederados constituíram componentes do 
desejado surto de modernização e progresso. Mas, acima 
de tudo, e porque não representava nenhum risco político, 
desejava-se assimilar idéias e práticas que tinham 
transformado os anglo-saxões em líderes do mundo. A 
abertura para o mundo anglo-saxão significou a abertura 
para o universo protestante. Ora, este ideário e o espaço 
religioso criado pelo afastamento entre o estado monárquico 
liberal e a Igreja eram fatores muito favoráveis à penetração 
protestante no Brasil. 

 

        São Paulo tornou-se, em menos de um século, uma cidade grande, dotada 

de uma emaranhada rede de comunicações e de transportes, de extensa área 

urbana, consideravelmente diferenciada, de um sistema comercial, industrial e 

bancário altamente complexo, apresentando-se num patamar acima dos demais 

estados brasileiros, destacando seus meios modernos de educação, de 

assistência e de recreação. Observa-se que até 1950 a cidade havia multiplicado 

sete vezes sua população de 1900. Segundo Florestan Fernandes (1979, p. 296), 

“o crescimento natural da população da cidade somou-se às massas de 

populações móveis, vindas do interior do Estado de São Paulo, de outros Estados 
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brasileiros e de paises estrangeiros. Daí resultou a convicção, acalentada com 

orgulho pelos seus moradores de que “São Paulo é a cidade que mais cresce no 

mundo”.  

A cidade apresenta-se aberta a todas as influências, está em comunicação 

econômica e cultural contínua com a maioria dos países europeus e americanos, 

sendo ela própria uma das aglomerações mais cosmopolitas do Brasil e da 

América Latina. Nessas águas, o protestantismo encontra espaço para fixar sua 

bandeira e consolidar sua presença em terras paulistas.  

Outro elemento interessante a ser observado como fator decisivo na 

inserção do protestantismo no Brasil foi a mudança ocorrida na posição assumida 

pela Igreja Católica após 1889, ano em que se deu sua separação forçada do 

Estado, em virtude da proclamação da República. Percebe-se que, a partir dessa 

data, a Igreja Católica afasta-se ainda mais das questões espirituais do povo para 

abraçar com grande afinco as questões de cunho social e econômica. Morse 

(1970, p.289), observando essa assumida mudança de foco da igreja dominante, 

escreve: “A ação social dos jesuítas em São Paulo professa abertamente ser seu 

objetivo principal não a redenção das massas, mas o treinamento em comércio e 

engenharia de jovens talentosos que irão assumir as posições chaves da 

metrópole industrial.” Tal posição tomada pela igreja Católica pode ter feito com 

que o povo, sedento de ter suas questões espirituais respondidas, manifestasse 

disposição para abraçar uma nova mensagem que surgia como novidade atraente 

e revestida de um pensamento liberal e progressista. Esse era o perfil encontrado 

na igreja protestante. 

 A cidade de São Paulo, na vanguarda do progresso, ampliava a cada dia 
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suas relações como o mundo exterior. Por conseguinte, sua população agora 

acrescida da presença dos imigrantes que aumentam a cada dia, passa a 

questionar a posição de hegemonia da igreja Católica, admitindo que sua ética, 

desprovida de um envolvimento espiritual consistente, poderia condenar a 

sociedade à atrofia em sua visão de modernidade. Morse (1970, p. 406), por 

exemplo, opina que a moral católica brasileira é mais adequada para dourar a 

pílula do preconceito, com artifícios e racionalizações, do que para efetuar uma 

reforma das atitudes e da organização social. Aproveitando-se desse contexto 

favorável, a mensagem protestante de caráter reformado é anunciada pelos 

missionários americanos, que somam esforços para dar ao povo brasileiro uma 

nova leitura religiosa. A Igreja cresce na cidade de São Paulo, experimentando 

um reavivamento notório na década de 1950. A esse respeito Ribeiro (1991, p. 

220) cita o seguinte episódio: 

Em carta a um amigo de Minneapolis assim narra o Dr. Orr o 
início do reavivamento de 1952 no Brasil: “Ontem a noite, 06 
de abril, preguei na Igreja Presbiteriana do Braz, cujo pastor 
é o Rev. Boanerges Ribeiro. Quando eu e o Rev. Willian 
Dunlap chegamos de Campinas, de ônibus, já à hora de 
começar o trabalho, encontramos o templo repleto, com 
mais de trezentas pessoas. Percebemos logo que o Senhor 
iria abençoar o trabalho. Eu, Dunlap e o nosso intérprete, o 
Sr. W. J. Goldsmith, um inglês, ficamos orando durante uns 
quinze minutos. Nessa oração tivemos a certeza de que o 
Senhor nos abençoaria. Eu e Dunlap pedimos a Deus pelo 
menos 40 decisões. Em vez de falar primeiro aos crentes, 
como é de meu programa, preguei uma mensagem de 
salvação baseada em Romanos 10:8-13. A exposição tomou 
o dobro do tempo por causa da tradução, mas o povo se 
mostrou interessado do princípio ao fim. Ao apelo, levantou-
se um terço da Congregação. Supondo que estivessem se 
enganado, pedi que todos se assentassem. Expliquei a 
natureza do apelo e todos se puseram de pé novamente; 
100 pessoas reuniram-se numa sala especial, onde 
receberam instruções mais diretas sobre o plano de 
salvação. No fim havia mais de 100 decisões. Foi grande o 
regozijo de todos. 
Esse fato tornou-se o assunto de maior interesse em toda a 
cidade. Logo, cerca de 100 igrejas pediram que o Dr. Orr 
realizasse campanhas. Impossível atender todas. 
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 Outro aspecto a ser considerado nesse processo de inserção do 

protestantismo em São Paulo é a religião e a urbanidade.  

 A cidade de São Paulo desenvolveu aspectos de urbanização ao longo de 

sua história. Tornou-se uma metrópole. Seu crescimento favoreceu diversas 

mudanças em suas organizações, eliminando barreiras preconceituosas e 

estimulando a diversidade cultural e também religiosa. Seu ambiente urbano, em 

franco desenvolvimento, beneficiou a inserção da mensagem protestante. Como 

afirma Mendonça (1990, p. 238) “o protestantismo sempre foi uma religião urbana. 

Ela surge na cidade e se desenvolve dentro do processo de industrialização”. 

 Definir a cidade de São Paulo em seus diversos aspectos sociais, culturais 

e econômicos nos parece uma tarefa complexa. Todavia, para que se lance luz 

sobre a relação existente entre religião e urbanização, tomo emprestada a 

definição sociológica de cidade dada por Mumford (1961, p. 494). 

A cidade é um conjunto relacionado de grupos primários e 
de associações com um propósito de vida; os primeiros 
como a família e a vizinhança são comuns a todas as 
comunidades, ao passo que os segundos são característicos 
da vida na cidade. Esses grupos variados sustentam-se por 
meio de organizações econômicas que têm caráter mais ou 
menos corporativo ou pelo menos publicamente 
regulamentado; e acham-se todas alojadas em estruturas 
permanentes, dentro de uma área relativamente limitada. Os 
meios físicos essenciais de existência são o sítio fixo, o 
abrigo permanente, as facilidades permanentes de reunião, 
o intercambio e a armazenagem. A cidade em seu sentido 
completo é um complexo geográfico, uma organização 
econômica, um processo institucional, um teatro de ação 
social e um símbolo estético de unidade coletiva... Pode 
descrever-se a cidade, no seu aspecto social, como uma 
estrutura especial, dirigida no sentido da criação de 
oportunidades diferenciadas para uma vida comum e um 
drama coletivo significativo. 

   

 A capital paulista com sua forte característica urbana viu nascer e 
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desenvolver em seu interior um intercâmbio de estilos, idéias e formas culturais. 

Transformou-se numa janela aberta para o mundo. Minimizou seus preconceitos 

para com grupos heterogêneos e expressões religiosas diversificadas. Deixou de 

ser um ambiente segregado. Mais uma vez recorro as palavras de Mumford 

(1961, p. 14) para ampliar esse conceito de democratização de idéias num 

ambiente urbano como o da cidade de São Paulo: 

As cidades nascem das necessidades sociais do homem e 
multiplicam tanto os seus costumes como os seus meios de 
expressão. Na cidade, forças e influências remotas 
entremisturam-se com o que é local: os seus conflitos não 
são menos significativos que as suas harmonias. E aqui, 
através das concentrações dos meios de contato no 
mercado e no lugar das reuniões, apresentam-se maneiras 
alternantes de existir. Os costumes profundamente 
arraigados da aldeia deixam de ser coercitivos, as metas 
ancestrais deixam de bastar integralmente; homens e 
mulheres estranhos, estranhos interesses e deuses ainda 
mais estranhos afrouxam os laços tradicionais de sangue e 
de vizinhança. Um navio que passa, uma caravana que se 
detém na cidade, podem trazer uma tinta nova para a lã, um 
novo revestimento vítreo para o prato do oleiro, um novo 
sistema de sinais para a comunicação a longa distância ou 
um novo pensamento sobre o destino do homem. 
 

 Assim posto, entende-se que nas grandes cidades o homem é mais aberto 

para receber o novo, principalmente aquele que é oriundo de uma cidade 

pequena que deixou a família e agora está reconstruindo sua vida. As 

transformações de ordem econômicas e sua complexidade social de propósitos 

colaboram para incorporação de novas heranças culturais de outros povos, sejam 

elas nacionais, internacionais, sociais, religiosas ou políticas. Ledrut (1971, p. 

192) comenta: 

A cidade grande torna o homem mais independente. Ele 
encontra nela uma outra natureza, oceano ou floresta, 
conforme as metáforas. Perdendo-se nela, liberta-se. Uma 
nova visão do mundo, uma nova cultura, um novo ethos, em 
via de formação, na sociedade de massa, podem-se 
desenvolver na cidade grande e estruturá-la. 
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 Fernandes (1979, p. 304) assevera que o crescimento demográfico e a 

urbanização ocorrida na capital paulistana dirigiram as transformações das 

instituições. Os novos habitantes trouxeram consigo outros estilos de vida, 

transplantados de diferentes regiões do Brasil ou outras terras estranhas. Além 

disso, afirma que a proletarização dos moradores pobres, nativos ou estrangeiros, 

concorria para intensificar os efeitos da urbanização na desintegração da cultura 

popular. Os comportamentos tradicionais entravam em declínio e com eles uma 

das fontes de dominação das parentelas poderosas. Direcionando os conceitos 

de Fernandes para campo religioso, Morse (1970, p. 288) percebe que, por volta 

da década de 1940, a pompa católica começa perder espaço em meio à 

urbanidade. Segundo ele, os trabalhadores vão lentamente se afastando das 

procissões religiosas, que são expressões cansativas e desinteressantes da 

devoção da Igreja, deixando-as para as mocinhas, as viúvas e as solteironas. O 

povo continua dizendo ser católico, contudo a participação assídua nas missas e 

demais celebrações ficam cada vez mais esporádicas. A liturgia rígida e 

tradicional da igreja católica afasta o povo, especialmente os mais simples. 

 O contexto urbano até aqui exposto, a meu ver, parece ter facilitado a 

semeadura do pensamento protestante reformado em solo paulista. Entretanto, é 

inegável o fato histórico de que, a principio, o crescimento do protestantismo seu 

deu em maior escala nas cidades interioranas e não nas capitais devido a 

situação sazonal da agricultura brasileira. Essa expansão da presença protestante 

em zonas rurais se dá na esteira da colonização do café 56 onde, dentre outras 

coisas, a ausência física do sacerdote católico romano era notória, pois a igreja 

dominante não conseguia acompanhar o ritmo de crescimento das populações no 

                                                 
56 Sobre a saga da inserção do protestantismo no junto à cultura do café em Minas Gerais 
veja FILHO, Carlos R. C. Fé e Café. Manhumirim: Didaquê, 1999, 135 p. 
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território nacional. Já os protestantes, auxiliados pelos missionários que 

aportavam no Brasil, em número expressivo, e tendo uma teologia que permitia 

ao leigo pregar o evangelho e fundar congregações, marcavam sua presença e 

prestavam serviço religioso aos interioranos.  

Na região urbana a situação era outra. A igreja católica não era mais 

considerada detentora absoluta da verdade, todavia sua tradição junto ao povo 

brasileiro, aliada à presença física de sua liderança e de seus sacerdotes, 

representava obstáculo ao desenvolvimento da mensagem protestante. Assim, o 

protestantismo crescia também nas capitais, mas em ritmo mais lento do que no 

interior. A situação se altera apenas a partir da Segunda Grande Guerra. Nasce o 

movimento de migração campo/cidade, o que fez com que muitos protestantes 

chegassem às capitais industrializadas à procura de trabalho nas fábricas 

emergentes57 .Assim, migrantes conversos foram engrossando o rol das igrejas já 

existentes, a maioria localizada na região central, e, ao mesmo tempo, 

promovendo sua interiorização junto às áreas periféricas, tendo em vista a 

formação de bairros mais afastados com altos índices de densidade populacional. 

  Essa situação se dá a partir da década de 1950. Agora o problema 

enfrentado pela Igreja Católica passa ser dos protestantes. As Igrejas que 

nascem nas áreas periféricas da cidade recebem pouca assistência pastoral. O 

número de pastores, devidamente formados, é pequeno para assistir as 

Congregações que estão nascendo. No extremo sul de São Paulo, região de 

Santo Amaro e vizinhança, perímetro do Sínodo de Piratininga, nas décadas de 

60 a 80, era normal um pastor cuidar de duas ou mais Igrejas, além de suas 

Congregações. Ocorre então um empobrecimento litúrgico e teológico devido a 

                                                 
57 Mendonça, em seu Livro Introdução ao Protestantismo Brasileiro, páginas 271 a 274, 
faz menção dessa saga e suas implicações sociais e religiosas. 
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esse quase abandono em que as novas Igrejas se encontravam. A ausência de 

uma liderança qualificada 58 implicaria dentre outras coisas, na saída de muitos 

membros para as nascentes Igrejas Pentecostais cuja dinâmica parecia, aos 

olhos do povo simples da periferia, mais adequada ao seu exercício de culto e 

modo e vida. 

Outro aspecto que investigaremos é a educação, que serviu como porta de 

entrada para a nova religião protestante.  

O segmento liberal 59 da sociedade brasileira, adepto da ideologia do 

progressismo, ansiava por uma nova educação que substituísse o sistema 

escolástico dos jesuítas. Já os protestantes tinham plena consciência de que 

dentre os valores a serem implantados no Brasil, por meio da religião, a instrução 

deveria receber especial atenção. Simonton, o primeiro missionário presbiteriano, 

já em 1859, entendera que o valor da educação está vinculado à nova vida 

espiritual evangélica. Ribeiro (1981, p. 184) cita as seguintes palavras dele: “O 

Evangelho dá estimulo a todas as faculdades do homem e o leva a fazer os 

maiores esforços para avantajar-se na senda do progresso”. 

 Como já dito, o segmento liberal da sociedade brasileira estava insatisfeito 

com a educação oferecida pelos jesuítas, pois a mesma não vislumbrava os 

anseios de progresso e modernidade que permeavam as outras nações em 

desenvolvimento na época. Percebendo essa carência educacional e, ao mesmo 

tempo, convictos da necessidade ímpar de alfabetizar e instruir os novos 

                                                 
58 A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, aprovou em sua Constituição de 1950 a 
possibilidade da ordenação de pastores, sem formação teológica, para atender a 
urgência do campo pastoral.  
59 Aqui, definimos basicamente o termo liberal como sendo o segmento da sociedade que 
respeitava a pessoa e a liberdade, assumindo oposição contra a autocracia mediante 
posições claras e firmes.  
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convertidos, os protestantes começaram a investir no campo educacional. 

Obtiveram grande sucesso. Mendonça (1990, p. 74) comenta:  

O sistema educacional que os missionários norte-
americanos trouxeram obteve grande êxito junto à elite 
brasileira [...] A elite brasileira estava ansiosa pelo progresso 
e os colégios protestantes constituíam boa alternativa, pois 
sem descuidar dos aspectos humanísticos, ofereciam aos 
alunos instrução científica, técnica e física em proporção 
muito acima da educação tradicional, tanto em intensidade 
como em qualidade. 

  

 Na cidade de São Paulo em 1869, sob a liderança do Rev. Chamberlain, 

pastor presbiteriano, ganha vigor a Escola Americana que viria a ser, com seu 

amplo desenvolvimento, o embrião da Universidade Mackenzie. Abre-se, assim, 

por meio da educação, uma porta de acesso para a mensagem protestante junto 

à sociedade brasileira, em especial a paulistana. Sobre esse contexto, Ribeiro 

registra: 

No começo do século XX o Mackenzie College já revelava 
sua tendência de secularização para atender aos anseios da 
sociedade da época. Chamberlain escrevendo a Horace 
Lane em junho de 1902 sobre o Colégio em São Paulo, 
assim relata: ‘[...] Uma escola excelente, a melhor que o 
Brasil tem, cujo fim não é trazer seus discípulos a Cristo, 
mas formá-los bem como homens deste mundo, para 
cumprirem seus deveres de cidadãos em suas diversas 
profissões’. 60 

 

 A cidade de São Paulo, sob os auspícios de uma elite desejosa de 

modernidade, avança no campo educacional. Vai muito além do que os outros 

estados do país. Fernandes (1979, p.304) reconhece que “[...] o sucesso 

alcançado pela cidade de São Paulo, na esfera da educação, foi notável em 

termos da situação brasileira. E, nenhuma outra comunidade do Brasil o 

                                                 
60 Trecho da Carta escrita por Chamberlain a Horace Lane – datada de 20/06/1902, Apud 
Boanerges Ribeiro, Protestantismo e Cultura Brasileira, São Paulo: Casa Editora 
Presbiteriana, 1981, 336 p. 
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ensino chegou a atingir semelhante grau de diferenciação e de 

aperfeiçoamento”.  

 O ensino tradicional já não atendia os anseios da sociedade dominante. Os 

paulistas, sempre na vanguarda do progresso, vivendo no contexto da 

urbanidade, esperam um pouco mais da escolarização de seus filhos. Desde 

cedo buscam os caminhos da educação moderna. Mumford (1961, p. 487) 

assevera:  

Da escola em que tudo era aprendido de cor à escola 
orgânica; da escola infantil para a escola de jovens e 
adultos; de um ambiente estéril para um ambiente vivo e da 
doutrinação mecânica para a disciplina aberta da 
cooperação e investigação existe um séries de degraus a 
serem superados. Mas isso não é tudo. Nas grandes 
cidades percebe-se que a educação tem seus valores e 
verdades negados pelo ambiente real e pela prática social 
da comunidade. Esses são apenas alguns aspectos que 
assinalam o caminho da educação moderna. 
 

A Igreja Presbiteriana, investida do seu pensamento reformado, nesse 

quesito, saiu na frente por meio do Colégio Americano, que, em São Paulo, foi um 

dos pioneiros de uma educação moderna voltada para valores e práticas que, 

notoriamente, conquistaram o respeito da cidade de São Paulo ao longo do 

século XX. Entende-se que a presença dessa vertente educacional inovadora 

oferecida pela Igreja Presbiteriana influenciou positivamente a Metrópole de São 

Paulo na aceitação do pensamento reformado, eliminando algumas barreiras 

preconceituosas que seriam naturais na aceitação de algo completamente novo e 

de fundamental importância no contexto social de qualquer povo, a saber, sua 

religião. Mendonça (1995, p. 103), descrevendo os aspectos culturais que 

nortearam a inserção do protestantismo no Brasil, percebe a importância do dueto 

igreja/escola na implantação dessa nova religião. Ele comenta:  

Não é fácil separar a prática educativa liberal norte-
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americana da propaganda religiosa, por causa da conhecida 
dificuldade de se separar religião da cultura, o que 
aconteceu em todas as partes do mundo para onde se 
dirigiram as missões protestantes. Realmente, sob o ponto 
de vista da sociologia, tal separação não existe e, a partir 
desta idéia, as missões, à parte do seu sucesso ou fracasso, 
estava com a razão. A educação não era uma contribuição 
da religião de um povo mais evoluído para um mais 
atrasado, mas uma “causa” tão importante como a 
propaganda religiosa. 
 

 Ao longo do século XX a Escola Americana cresceu. Enfrentou inúmeras 

crises. Superou todas. Transformou-se em Universidade. Abriu novas frentes 

educacionais. Consolidou sua posição de respeitabilidade junto à sociedade 

paulista. Propagou o conhecido “espírito mackenzista”, que é calcado no espírito 

do pensamento da Reforma. Já na década de 1930 esse espírito chamava a 

atenção e ganhava a simpatia dos paulistanos. Garcez (1970, p. 201-202) faz 

menção dessa característica observada na escola presbiteriana:  

O Engenheiro Paulo de Assis Ribeiro, nomeado pelo Governo 
Federal para proceder ao inquérito no Mackenzie após a crise de 
1932, em seu monumental relatório, em 1938, definiu com 
absoluta exatidão o “espírito mackenzista: 
O espírito de disciplina e cordialidade que se sente no convívio 
com professores e alunos do Mackenzie não pode deixar de 
entusiasmar um educador. A confiança nos seus mestres e 
dirigentes é qualquer coisa que deve ser imitado pelos estudantes 
Universitários do Brasil. 
Como explicar essas duas qualidades tão marcantes, em 
estudantes saídos do mesmo meio e das mesmas famílias, como 
os das demais escolas superiores onde não são comuns 
demonstrações dessa natureza? 
Só uma norma de ação contínua e segura no sentido de exigir dos 
alunos, com dedicação desmedida, o máximo de esforço e 
aplicação em tudo o que redunde em seu próprio interesse. 

 
 A cidade de São Paulo sempre esteve conectada com o mundo. 

Pensamentos progressistas e inovadores conquistavam o interesse do povo 

paulista e encontravam espaço nessa cidade. A educação era motivo de debate e 

a busca pelo aperfeiçoamento constante era meta da liderança social e política 

dos paulistanos. Em 1934, num contexto marcado por importantes 
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transformações sociais, políticas e culturais é fundada a Universidade de São 

Paulo (USP), que foi e continua sendo motivo de orgulho para o Brasil e, 

particularmente, para os paulistas. Nessa Universidade percebe-se também a 

influência protestante de linha reformada em sua constituição e trabalho. Dentre 

os seus primeiros professores estavam os ilustres protestantes franceses Émille 

Leonard, Paul A. Bastide e Roger Bastide, homens que valorizavam o 

conhecimento e, assim, difundiam o pensamento da Reforma, quebrando 

barreiras que, porventura, poderiam dificultar a presença protestante nas terras de 

Piratininga.  
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CAPÍTULO III 
 

O PRESBITÉRIO DE PIRATININGA E O REV. BOANERGES RIBEIRO: SEUS 

POSICIONAMENTOS ACERCA DO CULTO 

 
 
 
 Entende-se que é impossível discorrer sobre o pensamento reformado do 

Presbitério de Piratininga, enfocando a questão do culto, sem fazer menção das 

teses defendidas pelo Rev. Boanerges Ribeiro sobre o assunto. As histórias se 

confundem. O Rev. Boanerges Ribeiro fez parte do Presbitério de Piratininga 

desde a sua fundação, no ano de 1968, permanecendo nele até o seu 

falecimento, que ocorreu em 17 de fevereiro de 2003. Pastor atuante, líder 

respeitável, parece ter exercido influência sobre as decisões e posicionamentos 

do Presbitério de Piratininga, quer administrativas quer espirituais. Por isso, nesse 

capítulo, promover-se-á um levantamento histórico dos posicionamentos firmados 

pelo Presbitério de Piratininga sobre o culto cristão, ao longo de sua história 

recente (a partir de 1990), bem como um levantamento das idéias do Rev. 

Boanerges sobre o mesmo assunto, deixando transparecer a similitude entre 

ambos. 
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3.1. O PRESBITÉRIO DE PIRATININGA E SUAS DECISÕES SOBRE O CULTO 

 

 O tema culto parece ser importante para o Presbitério de Piratininga. Em 

suas atas é possível localizar consultas sobre o assunto provenientes de seus 

pastores, bem como respostas longas, formuladas em detalhes, a fim de 

esclarecer qual seria a posição adotada pelo Concílio. Também é possível 

perceber que se trata de um Presbitério preocupado com as questões gerais da 

denominação acerca desse assunto, elaborando documentos e propostas que 

regularmente foram encaminhadas ao Supremo Concílio da Igreja. Na seqüência 

ofereço as principais decisões que este Presbitério tomou, envolvendo o tema. 

 Começarei, constatando que o Presbitério de Piratininga, ao longo de sua 

história, assumiu a responsabilidade de supervisionar o culto realizado por suas 

Igrejas locais, conforme seu entendimento dos artigos 61, 71 e 88 da Constituição 

da Igreja Presbiteriana do Brasil. 

 Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil tem crescido o debate sobre a 

liberdade que o pastor da Igreja local possui para elaborar a liturgia segundo suas 

preferências. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu artigo 31, 

letra “d” , diz que, dentre as funções privativas do ministro (pastor) cabe a ele 

“orientar e supervisionar a liturgia na Igreja de que é pastor” 61 .  O Sínodo de 

Piratininga, reunido em 14 de fevereiro de 2004, recebeu consulta do Presbitério 

Paulistano acerca do exercício da autoridade do Concílio, o que inclui a 

administração da liturgia local. Tal consulta surgiu justamente para esclarecer até 

que ponto o pastor da Igreja local tem autonomia para deliberar questões relativas 

                                                 
61 A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil é o seu Documento Maior e foi 
promulgada pelo Supremo Concílio em 20 de julho de 1950 no Templo da Igreja 
Presbiteriana de Alto Jequitibá - MG 
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à liturgia de sua Igreja sem prestar contas disso ao seu Presbitério 62. A resposta 

do Sínodo de Piratininga, ao qual pertence o Presbitério de Piratininga foi: 

É de competência do Presbitério, como dos demais 
Concílios da IPB o cuidado e supervisão direta da disciplina, 
nos termos do artigo 61 da CI/IPB. O Presbitério tem 
competência para deliberar matéria que envolva a Liturgia 
da Igreja local, como regem os artigos 71 e 88. Ao 
Presbitério incube a grave responsabilidade de governar e 
disciplinar os Conselhos locais, conforme artigo 61 da 
CI/IPB, artigo 88 letras “c”, “m” e “n”. A gradação de governo 
e disciplina estabelecida entre os concílios, atribui ao 
Presbitério o dever de aplicar a legislação cabível ao caso, 
sem prejuízo da orientação cristã aos envolvidos [...]. O 
Sínodo de Piratininga, diante da continua relevância do 
tema, resolve determinar aos Presbitérios da sua jurisdição 
que orientem seus membros (Igrejas e Pastores) quanto à 
posição da IPB sobre o assunto, expresso na resolução do 
SC/IPB/98. 63 

 
O Presbitério de Piratininga, objeto desta pesquisa, não apenas apoiou 

integralmente esta decisão do Sínodo como já vinha supervisionando a liturgia de 

suas Igrejas locais, baixando orientações e decisões sobre o tema culto como 

segue exposto abaixo. 

 O primeiro registro importante sobre o tema culto que se pode encontrar 

nas atas do Presbitério, a partir de 1990, diz respeito à preocupação com o 

comportamento e práticas dos jovens presbiterianos em seus atos de culto. Nessa 

ocasião, a influência do chamado movimento gospel 64 estava provocando 

mudanças nas concepções litúrgicas dos jovens presbiterianos, principalmente na 

área da música. Assim sendo, o Presbitério de Piratininga tomou a seguinte 

decisão: 
                                                 
62 A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma Federação de Igrejas locais, as quais estão 
subordinadas ao Presbitério de sua região; este está subordinado ao seu respectivo 
Sínodo, e o Sínodo ao Supremo Concílio da denominação.  
63 Ata da Única Sessão Regular da Reunião Extraordinária do Sínodo de Piratininga em 
14/02/2004. 
64 Gospel é um termo originário nos Estados Unidos, comumente utilizado para classificar 
a música religiosa moderna ou a música contemporânea da igreja. Na origem, porém, o 
gospel dizia respeito apenas a um tipo de música utilizado nas comunidades protestantes 
negras nos Estados Unidos. No Brasil o termo gospel passou a denominar um gênero 
musical que combina formas musicais seculares com formato religioso. 
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Resolve aprovar a seguinte proposta: Seja encarregado o 
Secretário Presbiterial de Mocidade de elaborar um plano 
de trabalho para a Mocidade do Presbitério, que inclua: I – 
Noções de doutrina, noções bíblicas de culto, noções de 
História da Reforma no Brasil; II – Método a usar para 
comunicar essas noções aos moços [...] 65. 

 
 Percebe-se, por meio desta decisão, que o Presbitério de Piratininga 

estava atendo aos perigos oriundos de encontros de jovens que poderiam 

disseminar entre as Igrejas distorções na prática litúrgica, particularmente por 

meio das músicas entoadas. 

 Convém registrar que esse gênero musical denominado gospel, fruto da 

influência americana junto às igrejas brasileiras, fez proliferar inúmeras bandas e 

grupos que tocam todos os tipos de ritmos musicais, os quais parecem encontrar 

espaço nas igrejas presbiterianas. Tal movimento tem interferido diretamente nas 

práticas litúrgicas das igrejas reformadas, levando-as a considerar e debater o 

assunto. O movimento gospel ainda é o estilo musical dos nossos dias. Está 

longe dos princípios apregoados pelos Reformadores e cresce o número de seus 

adeptos. Ele tem secularizado a igreja, descartando por completo a tese calvinista 

de que a música é um elemento litúrgico submisso à Palavra, devendo tão 

somente narrar as suas verdades. 

 Em 6 de janeiro de 1996 o Presbitério de Piratininga, reunido 

ordinariamente, baixou outra recomendação à suas Igrejas, referente às práticas 

de culto. Na ocasião, recebeu consulta do Rev. Abel Wenzel de Paula sobre o 

Artigo 8°, parágrafo único dos Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do 

Brasil  66 e respondeu com as seguintes palavras: 

                                                 
65 Ata de n° 75 da Reunião Ordinária em 03/01/92. O Secretário Presbiterial mencionado 
era o Rev. Robson do Boa Morte Garcez, pastor da Igreja Presbiteriana Americanópolis. 
66 O parágrafo único do artigo 8° dos Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do 
Brasil diz: “Não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas”. 
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 Doc. XXI, quanto ao doc. n° 51, consulta sobre se o culto de 
ação de graças pela vida de presbítero falecido se choca 
com o parágrafo único do artigo 8° da CI/IPB (Princípios de 
Liturgia), há de considerar se há diversidade teológica ou 
litúrgica distinguindo o “culto em memória”, proibido nos 
Princípios de Liturgia do “Culto de Ações de Graças por 
crente falecido”. Considerando que no ofício fúnebre há 
ampla oportunidade para render graças a Deus pela vida da 
pessoa falecida; considerando que a Igreja não existe em 
um vazio histórico, mas, no Brasil, vive no seio de uma 
sociedade que associa serviços religiosos à intercessão por 
alma de finados: considerando que mesmo Jesus evitou 
atos que induzissem seus contemporâneos a erro. Exemplo: 
para que não as escandalizemos; Jesus manda pagar um 
tributo que Ele não devia. (Mateus 17.27). Resolve-se 
declarar que, no mínimo é inconveniente realizar culto em 
ações de graças por pessoas falecidas.  

 
 Nota-se na resposta dada à consulta acima uma linha harmoniosa com os 

pensamentos oriundos da Reforma. O Diretório de Culto de Westminster 67, por 

exemplo, orienta que o corpo do falecido seja conduzido com respeito até o 

cemitério e lá imediatamente seja enterrado, sem qualquer cerimônia. Segundo 

esse Diretório, é conveniente que os presentes ao sepultamento se apliquem a 

meditações e conversas adequadas à ocasião e que cabe ao ministro presente 

lembrá-los de seus deveres. Os motivos desses procedimentos estão elencados 

nesse mesmo Diretório de Culto de linha reformada, os quais parecem 

permanecer válidos nos dias de hoje: 

 

E porque são supersticiosos os costumes das pessoas se 
ajoelharem, e orarem junto ao corpo ou voltando-se para 
ele, e outros tais usos, no lugar onde ele se acha antes de 
ser conduzido para o sepultamento; e ainda quanto a isso, 
por terem sido excessivamente exagerados quanto à 
oração, à leitura e ao canto, tanto no caminho até o 
sepultamento como no local, coisas que em nada 
beneficiam os mortos, e que tem provado ser de muitas 
maneiras prejudiciais aos vivos, que se deixem de lado 
todas as coisas desse tipo 68. 

 

                                                 
67 Este Diretório de Culto foi um dos documentos elaborados durante a convocação da 
Assembléia de Westminster ocorrida na Inglaterra no ano de 1643. 
68 Diretório de Culto de Westminster, Quanto ao Sepultamento dos Mortos, Trad. Hope 
Gordon Silva, p. 60.  
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Nesse aspecto do culto, os Princípios de Liturgia da Igreja deixam claro qual é o 

papel do ministro na orientação dos presentes por ocasião dos funerais: “[...] O 

oficiante deverá exortá-los a considerar a fragilidade desta vida e a importância de 

estarem preparados para a morte e para a eternidade” 69. Assim sendo, a 

resposta dada pelo Presbitério de Piratininga à consulta feita pelo Rev. Abel 

revela cuidado com a liturgia e com possíveis deturpações da mesma, tendo em 

vista o contexto religioso brasileiro, marcado por inúmeros pensamentos 

supersticiosos com relação à morte. 

 Ainda na década de noventa, o Presbitério de Piratininga procurava 

orientar suas Igrejas no campo teológico e litúrgico. Havia todo um cuidado no 

sentido de salvaguardar a liturgia praticada por suas Igrejas dentro de uma linha 

reformada, a qual havia sido adotada pelo Concílio ao longo de sua história. 

Naqueles dias um dos pastores que atuava no Presbitério de Piratininga era o 

Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 70, que revelava grande preocupação com 

o ensino teológico e litúrgico dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Rev. 

Hermisten, além de pastor, acumulava a função docente no Seminário Teológico 

Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição 71 e era freqüentemente convidado 

para ministrar palestras em Simpósios e outros encontros de liderança dentro dos 

limites do Sínodo de Piratininga, bem como do próprio Presbitério de Piratininga, 

sempre abordando temas de cunho teológico e litúrgico 72. Na ata da reunião do 

Presbitério de Piratininga, realizada em 4 de janeiro de 1997, encontra-se o 

seguinte registro sobre o Rev. Hermisten, que reforça o interesse do Concílio em 

                                                 
69 Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, Capítulo X, Artigo 23. 
70 O Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa pastoreou a Igreja Presbiteriana de Vila 
Guarani, do Presbitério de Piratininga, nos períodos de 1985 a 1994 e 1997 a 1998. 
71 Este Seminário está localizado na cidade de São Paulo, dentro da área geográfica do 
Presbitério de Piratininga.  
72 O Rev. Hermisten publicou em 1987 seu primeiro livro intitulado Teologia do Culto. 
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assuntos teológicos: “O Presbitério de Piratininga registra, como destaque, a 

ampla participação do Rev. Hermisten no ensino teológico, bem como a 

publicação do seu livro “Breve Teologia do Culto” [sic] 73.  

 Outra questão relacionada ao culto, da qual trata o Presbitério de 

Piratininga, diz respeito ao correto entendimento do significado de templo e o 

cuidado que se deve ter para não se transmitir, por meio dele, conceitos errôneos 

acerca da adoração. White (1997, p.67) esclarece que “a arquitetura eclesial não 

somente reflete as maneiras em que os cristãos prestam cultos, mas também dá 

forma ao culto, e não poucas vezes lhe dá forma inadequada”.  

 Em decisão tomada em 3 de janeiro de 1998, o Presbitério de Piratininga 

registra sua preocupação quanto ao perigo do uso de linguagem inadequada, 

referente ao templo, a qual pode sugerir que determinados espaços destinados à 

adoração do povo presbiteriano seja privilegiado para receber a bênção e a 

aceitação de Deus. A posição firmada pelo Presbitério 74, fruto de uma consulta a 

ele dirigida, assim se expressa: 

Doc. I, Quanto ao Doc. 66, consulta sobre se existe na 
Igreja Presbiteriana do Brasil uma Catedral, o Presbitério de 
Piratininga, considerando que a CI/IPB não menciona nem 
cria a figura de Catedral Presbiteriana em nossa Igreja, 
considerando que jamais o Supremo Concílio em legislação 
ordinária criou a figura de Catedral Presbiteriana, 
considerando que o termo Catedral denota especificamente 
o templo em que se encontra a cadeira episcopal, e é 
específico de denominação com governo monárquico-
episcopal, considerando que nossos seminários têm dado 
formação suficiente a seus pastores para que possam evitar 
essa evidente impropriedade de linguagem, “Catedral 
Presbiteriana”; considerando que o termo, se usado para 
designar templo presbiteriano, ou designará templo de 
alguma denominação presbiteriana-episcopal, que não a 
nossa, ou resulta de distração lingüística dos usuários, e 

                                                 
73 Ata da Reunião Ordinária do Presbitério de Piratininga, realizada em 04/01/1997, folha 
65 verso. Neste caso o nome correto da obra é Breve Teologia da Evangelização. 
74 O Relator da Comissão de Legislação e Justiça que elaborou este parecer foi o Rev. 
Boanerges Ribeiro.  
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que mais imprópria é a expressão “pastor da catedral”, pois 
prédios tem zelador ou administrador, mas os pastores 
cuidam é de pessoas, o Presbitério de Piratininga, com todo 
respeito, lembra as palavras do Senhor em outro contexto: 
Lucas 23.34 e recomenda que jamais se considere qualquer 
templo em nossa denominação Catedral Presbiteriana, 
mesmo que se alegue haver templos de Igrejas da Reforma 
na Europa, que conservam a denominação catedral, por 
exemplo: A catedral de São Pedro, em Genebra. Este 
templo, sede do bispo romano antes da Reforma, possuía 
esse nome que se conserva. Mas nem é necessário invocar 
a formidável lucidez de Calvino, que ali pregava 
regularmente, nem o mais modesto de seus sucessores, 
para observar que a “Catedral de São Pedro” em Genebra, 
jamais foi denominada “Catedral Calvinista”, ou “Catedral 
Reformada”, nem há na Escócia “Catedral Presbiteriana”. A 
contradição dos termos seria inadmissível para a coerência 
dos reformadores e para seus sucessores. É-o também 
para a Igreja Presbiteriana do Brasil 75. 

 

 Outro aspecto do culto que o Presbitério de Piratininga reitera sua posição 

diz respeito ao Sacramento da Ceia do Senhor. No pensamento reformado este 

Sacramento foi instituído por Jesus “[...] para ser observado em sua Igreja até ao 

fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte 

ele fez de si mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, todos os benefícios 

provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele 

[...]” (Confissão de Fé de Westminster, XXIX, I, p. 146). Logo, esse Sacramento é 

tido como parte integrante do culto cristão, devendo ser celebrado com freqüência 

e com todo cuidado para maior proveito e edificação dos crentes. Nos Princípios 

de Liturgia da IPB (Capítulo VII, Art° 14) se observa que “o Conselho deve cuidar 

de que os membros professos da Igreja não se ausentem da Mesa do Senhor e 

velar para que não participem dela os que se encontram sob disciplina”.  

 O Presbitério de Piratininga, revelando preocupação com aquilo que 

entende ser o modo correto de ministração desse Sacramento e demonstrando 

                                                 
75 Ata de n° 93 da Reunião Ordinária do Presbitério de Piratininga realizada em 03/01/98, 
folha 73. 
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cuidado com as práticas litúrgicas que envolvem essa ministração, registrou em 

ata seu pensamento: 

Respondendo consulta do Rev. Robson do Boa Morte 
Garcez sobre fatos fotograficamente retratados no jornal 
oficial da IPB, Brasil Presbiteriano, a saber: ministros 
presbiterianos exibindo objetos durante a celebração da 
ceia do Senhor; uma senhora distribuindo a outra o cálice 
na mesma celebração, ambas as fotos ocorridas em 
celebração oficial patrocinada pela Igreja Presbiteriana do 
Brasil. Considerando que a ceia do Senhor se celebra em 
memória de nosso Redentor em Seu sacrifício no calvário 
para expiação de nossos pecados e, pois, toda a sua 
ênfase é na memória do Redentor: Considerando que 
gestos dramáticos ou mesmo inusitados chamam atenção é 
para o celebrante; considerando que a CI artigo 51 letra “f” 
estabelece competência primordial dos presbíteros na 
distribuição dos elementos da ceia e que os Princípios de 
Liturgia admitem secundariamente, na ausência de 
presbíteros, que diáconos exerçam essa importante função, 
que só então, e depois dos diáconos, admitem que sejam 
convidados “membros da Igreja de reconhecida piedade” 
(Art° 15 e seu parágrafo único), e que a distribuição dos 
elementos por não presbíteros e/ou por não diáconos em 
celebração oficial sem dúvida programada com suficiente 
antecedência, indica que aos organizadores não ocorreu 
convidar para estarem presentes presbíteros e/ou diáconos 
(como evidentemente se convidaram pastores), ou que, 
convidados não compareceram, o Presbitério de Piratininga 
resolve: Propor que o Supremo Concílio nomeie pessoas 
competentes para assessorem organizadores ou 
organizadoras de celebrações oficiais da IPB na 
composição da ordem litúrgica e das providências 
previamente necessárias  76. 

 

 Observando a resolução acima do Presbitério de Piratininga se percebe um 

pensamento conservador acerca do modo de celebração do Sacramento da Ceia 

do Senhor, que, dentro do contexto da teologia reformada, pode ser considerado 

legítimo uma vez que inovações têm surgido nessa área 77. 

 Também se encontra nas atas do Presbitério de Piratininga 

posicionamentos sobre a guarda do Dia do Senhor (domingo), revelando 

                                                 
76 Ata de n° 93 da Reunião Ordinária do Presbitério de Piratininga realizada em 03/01/98, 
folha 72 verso. 
77 Alves, Elisabete J. C. D., em sua Tese de Doutorado, Identidade Calvinista Litúrgica 
nas Igrejas Presbiterianas no Brasil, páginas 147-149, faz interessante análise acerca de 
como a Santa Ceia tem sido celebrada nas Igrejas Presbiterianas.  



 

 

94 

 

 

 

 

preocupação no sentido de que os crentes sejam exortados a santificar 78 esse 

dia. No entendimento desse Concílio é fundamental que a Igreja observe a guarda 

do Dia do Senhor para a execução de seus atos de culto congregacionais.  Esse 

conceito tem sido defendido ao longo da história do protestantismo brasileiro, 

como se observa na citação que Hahn (1989, p. 317) faz do Rev. Álvaro Reis: “O 

cristão deve guardar o dia santo do Senhor, não fazendo negócios, não o 

profanando com jogos etc. Neste dia só os trabalhos necessários são permitidos, 

como visitar os doentes e ajudar os necessitados”. Para o Presbitério de 

Piratininga cabe à Igreja Presbiteriana todo zelo no sentido de que, a despeito das 

dificuldades impostas pelo trabalho secular dos membros, o Dia do Senhor 

continue sendo santificado. Por isso, esse Concílio questionou os termos da 

convocação expedida pelo Secretário Executivo do Supremo Concílio da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, no ano de 2002, para a reunião ordinária do mesmo, na 

qual estavam previstas atividades administrativas, desportivas e outras em dia de 

domingo. Na ata de n° 109, de 05/01/2002, está registrado que: 

O Secretário Executivo da Comissão Executiva do Supremo 
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil informa que 
concomitantemente com a solenidade de abertura do 
Concílio – então no dia 14.07.2002, domingo, dia do Senhor 
– haverá também Encerramento de Olimpíada Estudantil 
Presbiteriana – competição esportiva recreativa com 
premiações, Final do Festival Nacional de Música – 
competição de enfoque misto, recreativo e profissional, 
devida premiação/remuneração ao ganhador de um dos 
itens da competição em valores monetários. 

 
 Após longo arrazoado de sete folhas, evocando resoluções do próprio 

Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, textos dos Princípios de 

                                                 
78 O termo santificar deve ser entendido como uma abstenção das atividades seculares 
com o objetivo de dedicar a Deus as horas do chamado “Dia do Senhor”. O Diretório de 
Culto de Westminster, na página 51, prescreve que “O Dia inteiro deverá ser celebrado 
como santo ao Senhor, tanto em público quanto em particular [...]. Para tal fim, requer-se 
uma cessação santa, um descanso do dia inteiro de todos os trabalhos desnecessários; e 
uma abstenção, não só de todo o esporte e passatempo, como também de todas as 
palavras e pensamentos mundanos”.  
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Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, textos dos Símbolos de Fé, bem como 

inúmeros versículos bíblicos, o Presbitério de Piratininga registra seu parecer: 

 Portanto, é irregular e não pode ser atendida nos seus 
termos, devendo ser estabelecida outra data que não o Dia 
do Senhor, para ocorrer. Adicionalmente: Que as atividades 
esportivas/recreativas/profissionalizante promovidas para a 
mesma data e ocasião, em 14.07.2002, domingo, dia do 
Senhor igualmente desobedecem a Resoluções do 
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil; 
Preceitos estabelecidos nos Símbolos de Fé da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, na Confissão de Fé e Catecismo 
Maior; As Escrituras Sagradas. Portanto, são censuráveis, 
pois causam prejuízo ao Rebanho de Cristo, devendo ser 
estabelecida outra data, que não o Dia do Senhor, para 
ocorrerem. 

 
 De fato, os Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, logo no 

capítulo I, manifestam sua preocupação quanto à guarda do dia do Senhor 

(domingo), dedicando quatro artigos ao assunto. Ali está associada a idéia de que 

guardar o referido dia tem relação direta com o culto cristão. Esses Princípios 

determinam, dentre outras coisas que, “os crentes como indivíduos ou famílias, 

devem ordenar de tal sorte seus negócios ou trabalhos que não sejam impedidos 

de santificar convenientemente o Domingo e tomar parte no culto público” (Artigo 

3°, do Capítulo I).  

 Quanto à questão musical, que é importante dentro do contexto da 

adoração, se podem também encontrar nos registros do Presbitério de Piratininga 

alguns indicativos da concepção que o mesmo tem sobre esse assunto. Todavia, 

entendo ser importante retroceder um pouco na história da música, antes de fazer 

menção dos indicativos do Presbitério. 

 Basta uma leitura na história das grandes civilizações da Antigüidade para 

que se perceba a presença marcante da música e de seus instrumentos. 

Chineses, egípcios, hindus etc, todos possuíam músicos treinados que faziam uso 
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da música no cotidiano do povo (FAUSTINI, 1973). Quanto à vida cotidiana nos 

tempos bíblicos, se pode atestar que a música estava presente como elemento de 

grande importância. Há abundantes textos bíblicos que apontam nessa direção, 

havendo também indicações de que os Salmos eram cantados por todo o povo de 

Deus desde o Antigo Testamento. Percebe-se ainda que no Antigo Testamento 

diversões, casamentos e funerais não estavam completos sem a presença da 

música. Até mesmo na guerra a música exercia papel de destaque, visto que 

instrumentos especiais eram utilizados para chamar à batalha. É possível também 

mencionar o efeito emocional que a música sempre exerceu nos grandes filmes. 

Sem ela, certamente, boa parte desse efeito se perderia. Por semelhante modo, e 

é o que mais interessa para esta pesquisa, a música também se tornou uma 

importante forma de linguagem para os protestantes. Por meio dela, 

enriqueceram o momento da adoração e transmitiram melhor seus conceitos 

doutrinários. 

 A música acrescenta uma dimensão nova a qualquer evento. Ela possui 

grande relevância na adoração cristã ou em outro lugar qualquer, devido ao fato 

de que é um meio mais expressivo do que a fala ordinária. White (1997, p. 85) 

comenta: 

 A música nos permite expressar uma intensidade de 
sentimento, modulando o andamento, o tom, o volume, a 
melodia, a harmonia e o ritmo. Assim, quem canta dispõe 
de uma gama mais ampla de expressão do que quem fala. 
A música pode e muitas vezes, efetivamente, transmite uma 
intensidade de sentimento maior do que se expressaria sem 
ela. 

 

 O Presbitério de Piratininga nessa área musical procurou valorizar o canto 

coral, entendendo que, através do mesmo, minimizaria problemas relacionados 
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com as letras dos chamados “cânticos espirituais” 79, as quais, via de regra, 

revelam teologia diferente daquela produzida e defendida pelos Reformadores. 

Assim, se encontra nas atas do Concílio decisões como: 

 O Presbitério de Piratininga resolve nomear uma Comissão 
Especial para organizar uma reunião de corais das Igrejas 
deste Presbitério, com apresentação de cantatas nas 
mesmas. Esta Comissão será formada pelos irmãos Rev. 
Ageu Cirilo, Rev. Paulo César, Pb. Rubem Ribeiro, Dra. 
Lourdes Poliana Costa da Camino da Igreja Presbiteriana 
de Bela Vista e Pb. Paulo de Tarço 80. 

 
 Agindo assim, o Presbitério de Piratininga estava reforçando uma tradição 

presbiteriana de valorizar a presença do coral 81 em seus cultos. “A atividade coral 

permaneceu nas igrejas presbiterianas, e ao longo de toda esta trajetória litúrgica 

presbiteriana no Brasil os coros sempre existiram e tiveram ‘lugar de destaque’ 

nos cultos” (ALVES, 2003, p. 118).  

 Em complemento ao incentivo da participação de corais, o Presbitério 

promoveu palestras a respeito do assunto música no culto nos últimos dez anos, 

por meio de suas Secretarias Presbiteriais, havendo o registro em ata de pelo  

menos uma delas, envolvendo a presença do Maestro Parcival Módolo 82,  

                                                 
79 A principio, os corinhos, que com o passar do tempo ficaram conhecidos como cânticos 
espirituais, foram usados apenas em acampamentos, congressos e outros encontros de 
jovens. Mas, aos poucos, foram adentrando os cultos formais das Igrejas. Esses cânticos 
trouxeram renovação na maneira de cantar da Igreja; porém, trouxeram também 
dificuldades, particularmente no aspecto teológico. Assim, o que se vê é uma teologia 
reformada sendo ensinada no púlpito e outra teologia sendo ensinada por meio dessas 
músicas.  
80 Ata de n° 102 de 05 de agosto de 2000, folha 121.  
81 Deve-se registrar que o coral também tem sido alvo de equívocos no campo da liturgia. 
Em alguns casos ele tem sido visto como um “adorno litúrgico”, ou seja, um elemento a 
mais para embelezar o culto. É comum ouvir pessoas dizerem que vão ao culto para 
“ouvir o coral”. 
82 O Maestro Parcival Módolo é presbiteriano e tem percorrido os diversos estados 
brasileiros, ministrando palestras e conferências sobre o uso da música nos cultos, dentro 
dos princípios dos Reformadores. Para conhecer melhor suas teses se recomenda a 
leitura de alguns de seus artigos: Na Revista Fides Reformata: Música: Explicatio Textus, 
praedicatio Sonora (Vol. I, n° 01, 1996) ; Música Tripartida: Herança do Século Dezenove 
(Vol. I, n° 02, 1996). Na Revista Teologia para Vida: “Impressão” ou “Expressão”: O Papel 
da Música na Missa Romana Medieval e no Culto Reformado. 
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conforme segue: 

 

 RES. V - Quanto aos docs. 39, 40, 41, 42 e 64 – Relatórios 
das Secretarias de Causas, o Presbitério de Piratininga 
resolve: Aprová-los com os seguintes destaques: Palestra 
sobre a música no culto, promovida pela Secretaria de 
Educação Religiosa, ministrada pelo Maestro Parcival 
Módolo, na Igreja Presbiteriana de Vila Guarani [...] 83. 

 

 Como será visto no próximo capítulo, as Igrejas do Presbitério de 

Piratininga, por meio de seus conselhos e pastores, demonstram preocupação 

com a qualidade musical que é apresentada nos cultos, em particular com 

respeito à teologia que as mesmas transmitem. O Presbitério entende que deve 

haver critério sobre aquilo que se canta na Igreja, a fim de que a música possa 

refletir o que a denominação pensa e crê, com base na Bíblia.  

 Associada à questão litúrgica musical, está também a questão da prática 

de coreografias e expressões corporais. O uso de recursos coreográficos vem 

crescendo dentro das Igrejas Presbiterianas como afirma Alves: “Constatamos, 

em nossa pesquisa, através de informações verbais, que há um bom número de 

igrejas que possuem o grupo de dança” (ALVES, 2003, p. 168). Ao que parece, 

essa prática atinge mais os jovens e adolescentes das Igrejas e transmitem 

apenas a idéia de um show durante o culto. Alves (2003, p.167) opina: 

 Seguindo a onda americana dos kids, grupos de 
adolescentes, em sua maioria do sexo feminino, ensaiam 
gestos e movimentos corporais ao som de músicas 
americanas que podem ser baladas ou rocks. O elemento 
evangelístico está nas letras, como esclarecem seus 
participantes. Vestindo roupas brancas, esses grupos 
participam das liturgias mais como um espetáculo do que 
como qualquer outro item litúrgico. 

 

 No que diz respeito a essa inovação crescente da prática de coreografias 

durante os cultos, o Presbitério de Piratininga coloca-se contrário à mesma, 
                                                 
83 Ata da Reunião Ordinária realizada em 10 de janeiro de 2004. 
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inclusive manifestando sua opinião em nível nacional. Em resolução registrada 

em ata, aprovada por unanimidade, esse Concílio assim se expressa: 

 
 RES. III - Quanto ao doc. 14 - Consulta sobre danças e 

coreografias em Igrejas da IPB, considerando o documento 
regularmente encaminhado por membro deste Concílio que 
hora faz parte desta resolução, o Presbitério de Piratininga 
resolve: 1) Responder a consulta que se mantém fiel aos 
Princípios da Liturgia da IPB; 2) Que o Presbitério de 
Piratininga acata e concorda com a resolução SC/IPB/98 
CXIII; 3) Que encaminha ao Sínodo esta resolução, assim 
como a consulta ora apreciada, conforme artigo 63 da 
CI/IPB para seu pronunciamento; 4) Nomeia Rev. José 
Antônio para fazer diligências complementares aos fatos 
relatados no anexo do documento de consulta; 5) 
Encaminhar ao Secretário Executivo do Supremo Concílio 
ofício em que determine que o órgão oficial da IPB não 
incentive, direta ou indiretamente, quebra de resoluções em 
vigor de seu Supremo Concílio 84.   

 
 Outro aspecto do culto sobre o qual o Presbitério de Piratininga se 

posiciona diz respeito à centralidade da pregação. A centralidade da pregação foi 

uma das principais teses defendidas pelos Reformadores. Costa (2003, p. 76) 

assegura que “dentro da visão reformada, a Palavra de Deus ocupa o lugar 

central do culto, visto que é através dela que Deus nos fala”. De igual forma, 

Santos declara que: 

No protestantismo, a importância do púlpito vem da doutrina 
da suficiência das Escrituras e da convicção de que a 
verdadeira exposição bíblica é o meio pelo qual Cristo 
estabelece seu governo sobre sua Igreja. Como instrumento 
usado para exposição bíblica, o púlpito recebe atenção 
especial na liturgia protestante e a reflexão sobre a 
natureza daquilo que tem dele sido dominicalmente 
anunciado é sempre relevante. 85 

 

 Assim sendo, a liturgia não se expressa dissociada da teologia, pois ela 

deve refletir o nosso pensar e as nossas convicções. Seguindo essa linha, para o 

Presbitério de Piratininga a pregação da sã doutrina se constitui elemento de 

                                                 
84 Ata da Reunião Ordinária ocorrida em 22 de Outubro de 2005. 
85 Santos, Valdeci da Silva; O Que Tem Sido Anunciado dos Nossos Púlpitos ? IN Jornal 
Brasil Presbiteriano, Fevereiro de 2005, p. 5. 
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singular importância dentro do contexto da adoração. Em uma de suas atas está 

registrado assim: “[...] O Presbitério de Piratininga orienta as igrejas que a função 

da igreja de Cristo é espiritual e deve se concentrar na pregação do evangelho 

[...]” 86. 

 Esse Presbitério, revelando preocupação com aquilo que deve ser 

ensinado nas Igrejas, tem como norma examinar todo o novo pastor que deseja 

se tornar membro do mesmo. Em pesquisa feita em suas atas é possível perceber 

que o Presbitério investe considerável parcela do seu tempo nesse exame, o qual 

acontece, em muitos casos, durante reunião convocada especificamente para 

esse fim. Feito o exame e aprovado o novo pastor para transferência, o mesmo 

deve se comprometer primeiro com a pregação e ensino de doutrinas reformadas, 

assinando um termo de compromisso de fidelidade aos Símbolos de Fé 87 e 

Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil 88. O Diretório de Culto de 

Westminster (2000, p. 36), seguindo essa linha reformada, afirma que: “A 

Pregação da Palavra, sendo o poder de Deus para a Salvação, e uma das 

maiores e mais excelentes Obras que cabem ao ministério do Evangelho, deve 

ser realizada de modo tal que o Obreiro não precise se envergonhar, mas possa 

salvar-se e àqueles que o ouvem”.  

 Em outro parágrafo, se pode ler no Diretório de Culto de Westminster 

(2000, p. 36) o seguinte: 

É pressuposto (conforme as Regras da Ordenação) que o 
Ministro de Cristo seja em alguma boa medida dotado para 
tão importante trabalho, pela sua habilidade nas Línguas 
Originais, e nas Artes e Ciências que são como servas da 

                                                 
86 Ata da reunião ordinária ocorrida em 27 de fevereiro de 2003. 
87 Os Símbolos de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil são: a Confissão de Fé de 
Westminster e os Catecismos Maior e Breve. Estes documentos são aceitos como fiel 
exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras. 
88 Esta exigência encontra-se registrada na Ata do Presbitério do dia 18 de outubro de 
2003. 
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Teologia, pelo seu conhecimento de todo o Corpo da 
Teologia, porém, sobretudo das Escrituras Sagradas, tendo 
seus sentidos e coração exercitados neles mais do que os 
crentes comuns [...]. 
 

 O interesse do Presbitério de Piratininga sobre a teologia que é ensinada 

nas Igrejas, dentro e fora de seus arraiais, por meio das pregações, se traduz no 

parecer de uma Comissão Especial que foi designada por esse Concílio 

especialmente para tratar de assuntos teológicos. Cito alguns fragmentos do 

extenso relatório apresentado por essa Comissão, o qual foi aprovado:  

 [...] É com tristeza que vemos muitas Igrejas evangélicas 
brasileiras sucumbindo a posturas teológicas liberais e 
práticas de culto que vão desde a utilização de objetos 
místicos aos mais grotescos espetáculos. Diante desse 
quadro assustador, é necessário questionarmos: Estaria 
nossa Igreja imune ao processo de descaracterização que 
tem acometido inúmeras denominações fiéis, em sua 
história, às Escrituras Sagradas em todo o mundo, inclusive 
presbiterianas, as quais têm rompido totalmente com seu 
magnífico legado? Absolutamente não. Pelo contrário, é 
sabido que já se alastram em nosso meio certas tendências 
características do pós-modernismo e que, se não contidas, 
tenderão a prevalecer desfigurando a herança reformada 
[...] Faz parte do espírito de nossa época a rejeição dos 
absolutos; a desconfiança na transcendência; o desejo pelo 
pluralismo religioso de modo que as pessoas de outras 
culturas e religiões sejam salvas sem necessidade de se 
arrependerem e de se converterem a Jesus Cristo; a 
rejeição da autoridade divina sobre nós; o tom de tolerância 
e a psicologia popular [...] O pluralismo de idéias traz 
consigo o conceito de relativismo, isto é, a idéia de que não 
existe uma verdade absoluta e sim muitas verdades [...] 89. 

  

 Finalmente, registra-se que o Presbitério de Piratininga, no que concerne 

ao culto cristão, revela preocupação com a prática abusiva de métodos que estão 

sendo criados e implantados nas Igrejas com vistas à arrecadação de recursos 

financeiros. Em alguns casos, parece que o culto tem se transformado numa 

verdadeira oportunidade para instigar o membro a contribuir de alguma maneira. 

                                                 
89 Ata n° 107 do Presbitério, ocorrida em 14 de junho de 2001, folhas 142-150. 
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Assim, ao longo da liturgia, momentos se sucedem com objetivo de favorecer 

arrecadações. O Presbitério de Piratininga nessa área alertou: 

RES. XIII ‘Quanto ao doc. 46 - Consulta sobre métodos de 
arrecadação, o presbitério de Piratininga resolve: Informar a 
igreja quanto à validade da resolução 14 do SC-1936 
reafirmada na CE-1957-020 desaprovando os métodos de 
arrecadação dependentes de leilões, bazares, quermesses 
etc., e recomenda o processo bíblico de dízimos e ofertas 
para a manutenção da obra do Senhor; 2) oficiar os 
Conselhos das Igrejas jurisdicionada quanto à resolução 
acima’ 90.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90
 Ata da Reunião Ordinária do Presbitério ocorrida em 10 de janeiro de 2004.  
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3.2 O REV. BOANERGES RIBEIRO E SEUS POSICIONAMENTOS ACERCA DO 

CULTO 

 

 Antes de adentrar nos posicionamentos sobre o culto defendidos por 

Boanerges Ribeiro creio ser importante trazer à tona, ainda que sinteticamente, 

algumas informações de sua biografia, as quais entendo serão valiosas para que 

se compreenda o alcance do seu trabalho e de sua influência junto ao Presbitério 

de Piratininga, bem como sobre a Igreja Nacional. Evitarei registrar detalhes de 

sua vida pessoal, porque isso fugiria do escopo dessa pesquisa 91.  

 Boanerges nasceu em oito de agosto de 1919 na cidade de São Francisco 

das Chagas do Campo Grande, hoje chamada Rio Paranaíba (MG). Sua família já 

era presbiteriana de quarta geração, tendo seu pai sido ordenado pastor. 

Recebeu intensa instrução evangélica no seio familiar. Ele mesmo reconheceu 

essa importante marca de sua infância, relatando o seguinte:  

Minha mãe ensinou-me hinos do velho Salmos e Hinos e as 
orações-padrão da época: Pai Nosso: Agora me deito 
(‘Agora me deito para dormir, se eu morrer sem acordar 
guarda minh’alma ó Senhor. Amém’) [...] Decorei os dez 
mandamentos e o Credo. Aos seis anos, já alfabetizado, 
decorei o catecismo para Crianças (ou ‘para meninos’?), 
sempre em casa, e com meu pai atento à recitação [...] 
Debruçado na cama deliciava-se com as correrias de Davi 
na tradução do padre Figueiredo e seu vernáculo de sabor 
um tanto rural [...] Não sei quando, por que, nem como; o 
que sei é que aos 7 anos já estava decidido: ia ser pastor 
quando crescesse” (RIBEIRO, 1999, p. 3). 

 

Cresceu em ambiente cristão. Foi residir na cidade de Lavras – Minas 

Gerais junto com a família. Ali estudou, durante quatro anos, no respeitado 

                                                 
91 Para quem se interessar em outras informações biográficas do Rev. Boanerges Ribeiro 
recomendo a leitura completa do opúsculo publicado por ele mesmo sob o título “Ser 
pastor no Brasil”, em São Paulo, no ano de 1999. 
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Instituto Gammon 92 . Em seguida seus pais se mudaram para o interior de São 

Paulo. A cidade escolhida foi Campinas. Em Campinas concluiu o curso 

secundário, antigo ginasial, no Colégio Culto à Ciência (RIBEIRO, 1999, p. 7). 

Quanto à sua formação teológica inicial, recebida no Seminário Presbiteriano do 

Sul, na cidade de Campinas, Boanerges Ribeiro fez esta breve narrativa:  

Aos 17 anos matriculei-me no Seminário. Ali convivi com a 
2ª geração dos formadores-de-pastores de nossa Igreja; a 
primeira geração foi a de John Rockwell Smith, Erasmo 
Braga, Thomas Porter, Constâncio Homero Omegna, que 
formaram meus mestres, Kerr, Goulart, Herculano Jr., 
Borges. Foi meu mestre também, mas formado nos Estados 
Unidos, Lenington, cujo pai viera de Springfield, Illinois, da 
igreja de açorianos onde nosso Rev. Conceição esteve um 
ano (RIBEIRO, 1999, p. 8).  

 

Em outro parágrafo, escrevendo sobre o que aprendeu acerca do ato de 

edificar a Igreja, acrescentou: 

Meus mestres do Seminário aprenderam com Erasmo, e eu 
aprendi com eles: há que construir, e não destruir. Construir 
sobre os bons alicerces já colocados; mesmo que 
encontremos paredes em escombros, construir sempre o 
edifício já desenhado. Não é sábio que cada geração 
pretenciosamente trate de destruir o passado para depois 
tentar recomeçar (RIBEIRO, 1999, p. 15). 
 

 Boanerges cumpriu um ano de licenciatura na Igreja Presbiteriana de 

Iacanga, região de Bauru, interior de São Paulo. Posteriormente foi ordenado ao 

sagrado ministério no ano de 1943, em Marília, assumindo o pastorado da Igreja 

Presbiteriana de Iacanga. Pouco depois se casou com a senhora Haydée Serra 

(ROSIQUE, 2005, p. 75-76).  

                                                 
92 O Instituto Gammon é uma famosa escola presbiteriana, muito conhecida naquela 
região. A principio se chamava Instituto Evangélico, em 1928 passou a se chamar 
Instituto Gammon em homenagem ao Missionário Rev. Dr. Samuel Rhea Gammon 
(1865-1928). 
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                    Foto 1: Igreja Presbiteriana de Iacanga (outubro/2006). 

No livro ‘O Senhor Que Se Fez Servo’, publicado em 1989, de autoria de 

Boanerges, se encontra, nas páginas iniciais não numeradas, um roteiro 

bibliográfico da sua produção acadêmica, de seu trabalho pastoral, administrativo 

e docente. Aproveito esse roteiro, que parece sintético, juntamente com suas 

informações, inserindo algumas notas explicativas que julgo necessárias. O que 

vem a seguir obedece a esse roteiro. 

 Boanerges Ribeiro tinha 24 anos quando publicou seu primeiro livro, O 

Apóstolo dos Pés Sangrentos (1943), o qual teve grande aceitação. A seguir 

publicou O Padre Protestante e Seara em Fogo (1948). Na mesma época, 

trabalhou como tradutor para a Companhia Editora Nacional. 

 Tendo se envolvido na administração da Igreja Presbiteriana do Brasil 93 e 

no estudo de Ciências Sociais 94, suspendeu sua atividade literária. Porém, ainda 

em 1973 publicou sua tese de mestrado, em formato de livro, com o título 

                                                 
93 Foi presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil no período de 
1966 a 1978.  
94 Obteve os títulos de Mestre e Doutor na Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais da 
fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 
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“Protestantismo no Brasil Monárquico” 95 . Em meio às suas múltiplas atividades 

encontrou tempo para lecionar durante 20 anos em Faculdades Paulistanas. 

 Fundou e dirigiu por 14 anos a Casa Editora Presbiteriana 96, atual Editora 

Cultura Cristã, no período de 1948 a 1961. Fez ainda curso de jornalismo na 

Universidade de Syracuse, Nova Iorque, no período de 1950 a 1951. Dirigiu por 

17 anos o Jornal Brasil Presbiteriano, órgão oficial da denominação.  

 Pastoreou quatro igrejas e organizou outras 17 novas igrejas no Estado de 

São Paulo. Seu trabalho pastoral, que parece ser o principal, se deu na Igreja 

Presbiteriana do Calvário 97, organizada por ele e também por ele pastoreada 

durante 35 anos, no período de 1952 a 1987. Nessa Igreja recebeu o titulo de 

Pastor Emérito e continuou servindo-a até a sua morte. 

 Presidiu o Instituto Presbiteriano Mackenzie por 12 anos (1975-1987), no 

qual empreendeu diversas mudanças e possibilitou seu progresso. Ali ocupou, 

além  da presidência, outros cargos proeminentes até  15  de  fevereiro  de  1989,  

quando renunciou à Chancelaria da Universidade 98.  

 Em 1987, após 45 anos de trabalho dedicados a Igreja, dos quais 40 anos 

no Supremo Concílio da denominação resolveu voltar a produção literária. 

Comunicou à Comissão Executiva do Supremo Concílio, reunida em Belo 

Horizonte, que não mais compareceria às reuniões desses órgãos (ROSIQUE, 

2005, p. 84). Em 1988 pediu à Igreja que o dispensasse da presidência do 

                                                 
95 Essa obra é considerada de grande relevância no campo das Ciências Sociais no 
Brasil. 
96 Editora responsável pela publicação de toda literatura oficial da Igreja Presbiteriana do 
Brasil.  
97 A Igreja Presbiteriana do Calvário pertence ao Presbitério de Piratininga sendo a sede 
do mesmo. 
98 Para se ter uma visão panorâmica da atuação do Rev. Boanerges Ribeiro junto ao 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, recomendo a leitura da Dissertação de Irani Rosique. A 
Contribuição Literária de Boanerges Ribeiro Para a Historiografia da Igreja Evangélica 
Brasileira. 2005 (Dissertação de Mestrado em Teologia Histórica) – Centro Presbiteriano 
de Pós-Graduação Andrew Jumper, especialmente as páginas 83-84. 
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Instituto Mackenzie e, no ano seguinte, como já foi dito, renunciou à Chancelaria 

do mesmo Instituto. 

 A partir de então, publicou outras obras: A Igreja Presbiteriana no Brasil, da 

Autonomia ao Cisma (1987); Terra da Promessa (1988); O Senhor Que se Fez 

Servo (1989); Igreja Evangélica e República Brasileira: 1889-1930 (1991); O Culto 

em Corinto e o Nosso Culto (1992); Aliança da Graça (2001).  

 Boanerges ficou com a saúde física debilitada no ano 2000, quando, por  

problemas cardíacos, teve que receber um marca-passo. Reduziu, então, por 

recomendação médica, suas atividades, passando a pregar uma vez por mês na 

Igreja Presbiteriana do Calvário.  

 Após completar 60 anos de ministério em janeiro de 2003, veio a falecer no 

mês seguinte no dia 17 de fevereiro, aos 83 anos. Após o sepultamento, no dia 19 

de fevereiro, foi realizado um culto de ação de graças a Deus por sua vida na 

Igreja Presbiteriana do Calvário. Compareci a esse culto e verifiquei a presença 

de muitas pessoas. O templo estava repleto. Havia ali muitos pastores e 

autoridades da denominação. Dirigiu o culto e pregou o pastor da Igreja, Rev. 

Paulo Viana de Moura.  

 Tendo produzido farta literatura evangélica, o Rev. Boanerges Ribeiro 

deixou registrado seus posicionamentos sobre o culto, assunto de que ele tratava 

com a devida importância. Assim, pesquisando seus escritos foi possível trazer à 

tona suas principais teses sobre esse assunto. A intenção aqui será verificar a 

relação do pensamento do Rev. Boanerges Ribeiro acerca do culto com o 

pensamento reformado, para, no capítulo posterior, constatar a influência que o 

mesmo exerceu sobre o culto praticado no Presbitério de Piratininga nos dias 
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atuais. 

 Feito este preâmbulo, penso que a análise aqui pretendida deve começar 

com a definição de culto dada pelo Rev. Boanerges, a qual se encaixa dentro da 

teologia reformada. Segundo ele: 

O culto cristão é a dedicação de nós mesmos a Deus com 
aceitação de Sua paternidade, soberania e misericórdia, e 
exultante reconhecimento de Sua glória, majestade e graça. 
O culto cristão é prestado espiritualmente, com o auxílio do 
Espírito Santo; tem Jesus Cristo como único mediador, e 
baseia-se no conhecimento verdadeiro de Deus (RIBEIRO, 
1992, p. 21). 
 

Nessa definição, Boanerges privilegia elementos como comunhão, 

reconhecimento dos atributos de Deus, auxílio do Espírito, mediação de Cristo e 

Palavra de Deus. Elementos esses que se encontram desenvolvidos no 

pensamento boanergiano. Contudo, ele próprio reconhece, como será visto, que 

outros elementos estão relacionados ao culto cristão e devem estar presentes na 

liturgia sendo exercitados pelos fiéis. Nos Princípios de Liturgia da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, por exemplo, é possível encontrar outra definição de culto 

e de suas partes constitutivas como segue: 

O culto público é um ato religioso, através do qual o povo de 
Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, 
fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela 
mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida 
e o crescimento espiritual. É ocasião oportuna para 
proclamação da mensagem redentora do Evangelho de 
Cristo e para doutrinação e congraçamento dos crentes. O 
culto público consta ordinariamente de leitura da Palavra de 
Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A 
ministração dos sacramentos, quando realizada no culto 
público, faz parte dele (Artigos 7º e 8º do Capítulo III, p. 
111). 

 

Dentro de sua visão de culto, Boanerges entende que a Igreja tem como 

missão adorar a Deus. Para ele a Igreja é a comunidade de seres humanos 
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organizada pela presença permanente do Espírito Santo; unida para sempre a 

Cristo sua cabeça e seu Senhor; dotada por Cristo com os ritos sacramentais: 

batismo e eucaristia; dedicada à adoração espiritual de Deus-Pai; conservada no 

mundo para ser testemunha de Cristo por meio da Palavra de Deus (RIBEIRO, 

1989, p. 43). A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil logo no seu artigo 2º 

do Capítulo I, realça esse propósito da Igreja de prestar culto a Deus. Ela assim 

prescreve: 

A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a 
Deus, em espírito e verdade, pregar o evangelho, batizar os 
conversos, seus filhos e menores sob sua guarda e ensinar 
os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do 
Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, 
bem como promover a aplicação dos princípios de 
fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na 
graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

A Igreja tem o dever de prestar culto a Deus. Adoração é prioridade, é seu 

foco central, segundo o pensamento reformado. John Piper (2001, p. 13) resume 

bem esse ponto: “As missões não representam o alvo fundamental da igreja, a 

adoração sim [...]. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de 

redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas 

representam, no momento, uma necessidade temporária. Mas a adoração 

permanece para sempre”. Costa (1987, p. 10) acrescenta: “A adoração é 

imperativa do mesmo modo que a religião é própria do homem; desta forma não 

podemos separar a adoração da religião [...]” Ribeiro (2001, p. 66) assim sintetiza 

sua idéia: “O Culto é o modo correto de aproximar-se do Senhor”.  

 Entendendo que o culto é o modo correto de aproximar-se de Deus, qual 

seria, então, o modo correto de prestar culto a Deus? Essa questão tem sido 

motivo de inúmeras discussões e troca de idéias. Boanerges Ribeiro tinha opinião 

definida nesse ponto. Para ele, “ao longo do Velho Testamento e no Novo, vão-se 
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amiudando as advertências divinas quanto aos pré-requisitos do culto; sem eles 

os supostos adoradores perdem seu tempo, pois não alcançam comunhão com 

Deus, e provocam Sua ira” (RIBEIRO, 1989, p. 71). Essa sua tese encontra eco 

entre autores de linha reformada. O próprio Reformador de Genebra escreveu: 

“[...] não há outro serviço considerado lícito por Deus a não ser aquele que Ele 

deu Sua aprovação na Sua Palavra, e que a obediência é a mãe da piedade; é 

como se ele tivesse dito que todos os modos de devoção são absurdos e 

infectados com superstição, quando não são dirigidos por esta regra” 99. Por 

semelhante modo, a Confissão de fé de Westminster declara:  

[...] o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é 
instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela Sua própria 
vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo 
as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de 
Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de 
qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras 
(CONFISSÃO DE FÉ, XXI, I.).  

 
Assim sendo, Ribeiro entendia que existem pré-requisitos para a realização do 

culto e que estes requisitos encontram-se expressos nas Santas Escrituras. 

Insistia, por exemplo, que nos dez mandamentos a Igreja encontraria importantes 

elementos norteadores para o seu culto. 

Os 10 mandamentos, posteriormente gravados em pedra 
são imutáveis; se quisermos usar linguagem atual, são 
cláusulas pétreas. Eles exigem respeito a integridade divina 
e a integridade das pessoas, Deus é único, não admite 
parcerias ou competidores, nem lealdade parcial (Êxodo 
20.3); Deus não é matéria e não admite que o tratem como 
objeto, dando-lhe forma ou reduzindo-o a imagens (Êxodo 
20.4-6). Deus é majestoso e glorioso, não permite a 
banalização de seu culto, nem que o invoquem com falsos 
motivos (RIBEIRO, 2001, p. 62). 
 

Em outro parágrafo de seus escritos complementou: “Com Jesus Cristo a 

aplicação dos 10 Mandamentos à vida pessoal e à Igreja amplia-se e se 

                                                 
99 John Calvin, Commentaries on the four last books of Moses arranged in the form of a 
harmony (Calvin’s Commentaries, II) v. 1, p. 453 apud COSTA, 2006, p. 90. 
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aprofunda; o culto ‘por figuras’ de Israel desaparece para dar lugar ao culto em 

espírito e em verdade (RIBEIRO, 2001, p. 65). Portanto, dizia: “O cumprimento de 

um ritual não basta para que haja culto. É indispensável à aceitação, por Deus do 

culto oferecido” (RIBEIRO, 1989, p. 70). Em outro lugar acrescenta que “os 

verdadeiros adoradores crêem em Deus; portanto, recebem, aceitam e acatam a 

Palavra de Deus; os valores ali revelados modelam seu comportamento; as 

verdades desvendadas modelam suas idéias” (RIBEIRO, 1989, p. 72). E, 

finalmente, escreve: “A nova adoração expressa conhecimento correto de Deus, 

isto é, resulta de conhecimento da verdade divina, recebido pela Palavra de Deus” 

(RIBEIRO, 2002, p. 23). Logo, esta relação Escritura/Culto, defendida por Ribeiro, 

poderia ser expressa com as palavras de Johnson (2001, p. 41): 

Então, nosso louvor deve ser modelado pelos Salmos 
bíblicos, nossa confissão de pecados pelo arrependimento 
bíblico, nossa confissão de fé pelas doutrinas bíblicas e 
nossa pregação pelos textos bíblicos. Nós nos dirigimos a 
Deus de forma inteligente (com louvor Bíblico e confissão). 
E Ele se dirige a nós inteligentemente (por meio de sua 
Palavra). Colocando tudo isso de forma simples, na 
adoração nós oramos a Bíblia, cantamos a Bíblia, lemos a 
Bíblia e pregamos a Bíblia. Por quê? Porque é isso que 
converte, santifica e edifica o povo de Deus. 

 
 Para Boanerges Ribeiro o culto deveria emanar da Palavra, permanecendo 

atrelado à Palavra. Assim sendo, a pregação dessa Palavra ocuparia o centro do 

culto proposto por ele, devendo, portanto, ser exercida com cuidado, fidelidade e 

qualidade. Em palestra proferida na Federação de U. P. Hs. 100 do Presbitério de 

Campinas, em Americana, no dia 11 de janeiro de 1970, dentre outras coisas, 

disse: “Não temos seminários para modelar socialistas, ou capitalistas, ou o que 

seja, mas para formar pregadores do evangelho de Cristo” (RIBEIRO, 1988, p. 

109). Já no sermão feito no culto de encerramento da reunião do Supremo 

                                                 
100 U. P. H. é a sigla de uma sociedade interna da Igreja Presbiteriana local e significa 
União Presbiteriana de Homens. 
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Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil em julho de 1970 no Templo da Igreja 

Presbiteriana de Garanhuns, PE, em sua conclusão, recomendou: “Encerrados os 

trabalhos do Concílio, voltamos a nossos campos para continuar a exercitar a 

tarefa fundamental de nossa existência que é semear a Palavra de Deus” 

(RIBEIRO, 1988, p.120). 

 Outro conceito desenvolvido por Boanerges Ribeiro relativo ao culto diz 

respeito à sua cristocentricidade. Este foi um dos principais conceitos dele sobre o 

assunto, o qual influenciou toda sua prática litúrgica à frente das Igrejas por onde 

passou. Estudando a epístola aos Hebreus, chegou à conclusão de que “todo o 

argumento da epístola destina-se a estabelecer que agora é em Jesus Cristo, por 

Jesus Cristo, com Jesus Cristo que o fiel entra em comunhão com Deus. 

Exclusivamente e eternamente há e haverá o sumo sacerdote entre Deus e seus 

adoradores: Jesus Cristo” (RIBEIRO, 1989, p. 75).  

 Em outro lugar, Ribeiro insiste que “o culto a Deus, oferecido por fiéis 

históricos, como evento histórico, penetra além da história, pois dele participa o 

Sacerdote eterno [...]. É da presença e da mediação do Cristo Eterno que o culto 

de seus fiéis recebe validade” (RIBEIRO, 1989, p. 79). Sendo assim, defendia a 

tese de que a Igreja não permanecera engessada ao Antigo Testamento com 

suas múltiplas cerimônias.  

 Nosso culto não usa as formas do Antigo Testamento; 
somos filhos da Nova Aliança; adoramos o mesmo Deus do 
Antigo Testamento, mas nosso culto se reveste de forma 
compatível com a encarnação do Filho de Deus, sua morte 
expiatória, sua glorificação e a vinda do Espírito Santo [...]. 
A Nova adoração a Deus desvincula-se de lugares 
determinados e cerimoniais fixos, pois Deus-Espírito, 
onipresente, pode ser adorado espiritualmente em qualquer 
local: o Mediador Sacerdote (Cristo) não está vinculado a 
lugares; nem o Espírito Santo que habita a Igreja e cada 
crente está preso a lugares (RIBEIRO, 1992, p. 23).  
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É interessante o pensamento de Nogueira, quando analisa a posição 

central que Jesus Cristo deve ocupar no culto cristão. Seu raciocínio é o seguinte: 

Qualquer reunião que não seja cristocêntrica, que não 
tenha esta verticalidade de comunicação, poderá ser 
qualquer coisa menos um culto, no sentido técnico do 
termo. Como o sacrifício estava centralizado na vítima, o 
culto deve estar centralizado em Cristo. Como seria 
inconcebível, ao judeu, o sacrifício sem vítima, deve ser 
inconcebível ao Cristão, o culto sem Cristo (NOGUEIRA, 
sem data, p. 06).  

 
Como disse, a visão cristocêntrica do culto marcou o pensamento de 

Boanerges Ribeiro. Em vários lugares de seus escritos é possível detectar essa 

tese reformada acompanhada de outras implicações. São dele as seguintes 

palavras: “Os participantes da Nova Aliança em Jesus Cristo têm comunhão com 

Deus; seu culto é verdadeiro, não é um exercício unilateral, subjetivo. É em 

espírito e sobe com Cristo, até ao Santuário, onde o sumo sacerdote, Jesus 

Cristo, o apresenta a Deus. E Deus recebe o culto dos fiéis como recebe Jesus 

Cristo” (RIBEIRO, 1989, p. 96). Assim, entende Ribeiro que “para adorar a Deus, 

o cristão não tem necessidade de recorrer a outro cristão, por nobre ou alto que 

seja, mas somente e sempre à mediação do Sumo Sacerdote eterno, Jesus 

Cristo” (RIBEIRO, 1989, p. 75). Daí é possível inferir que no pensamento 

boanergiano a presença do sacerdote humano, por mais conceituado que seja 

dentre os homens, não favorece o ato de adoração, não santifica o lugar da 

adoração, não aproxima o pecador de Deus e; por isso, não pode ocupar o lugar 

que pertence exclusivamente a Jesus Cristo. 

 Outro aspecto da adoração bíblica que o Rev. Boanerges Ribeiro salientou 

diz respeito à descentralização do culto, isto é, a adoração não estaria presa ao 

tempo e ao espaço. Boanerges entendeu que pela mediação de Cristo, o 
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Sacerdote Eterno, o culto se desvincula dos rituais do templo e de Jerusalém, de 

tal maneira que aquilo que importa é a atitude e a mente do adorador e não 

propriamente o local de sua adoração. Ele comentou: 

O culto não é geograficamente limitado; é mediado pelo 
Filho de Deus, o sacerdote eterno, e não cumpre a liturgia 
da Velha Aliança. Hoje os crentes se aproximam de Deus 
em inteira certeza de fé, tanto individualmente, como em 
congregação; oferecem seu culto cujo único medianeiro é o 
Sumo Sacerdote Eterno. Nosso culto não se vincula a 
Jerusalém nem ao ritual do Templo; já não existe altar, nem 
se renovam os sacrifícios [...]. O culto cristão é sincero, 
verdadeiro, vibrante (RIBEIRO, 2001, p. 80-81). 
 

Em outras palavras, Ribeiro entendeu que não é o lugar no qual é 

realizado, a pompa do ambiente 101, os recursos do celebrante, a magnitude do 

ritual ou mesmo o requinte do celebrante que farão do culto uma adoração aceita 

por Deus. Segundo ele, “a comunhão entre Deus e homens-que-adoram não se 

dá pela simples consagração de um ‘espaço sagrado’, no qual Deus e adorador 

venham a encontrar-se” (RIBEIRO, 2001, p. 99). Percebe-se que este conceito 

boanergiano encontra guarida nos preceitos da Confissão de Fé, que diz: 

Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro 
ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se 
torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou 
para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo 
lugar, em espírito e verdade – tanto em famílias diariamente 
e em secreto, estando cada um sozinho, como também 
mais solenemente em assembléias públicas, que não 
devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas 
nem abandonadas, sempre que Deus, pela Sua 
providência, proporcionar ocasião (CONFISSÃO DE FÉ DE 
WESTMINSTER, 1991, XXI, VI, p. 41-42). 
 

 Dentro dessa linha de raciocínio, Ribeiro entendia que nem tudo o que a 

Igreja realiza no templo se constitui em ato de culto. Ao reunir-se em culto, a 

Igreja coloca-se diante de Deus, conduzida pelo Espírito, confiante em Cristo, 

                                                 
101 O interior do templo da Igreja Presbiteriana do Calvário fundada e pastoreada por 
Boanerges Ribeiro durante seus últimos trinta e cinco anos de ministério revela, por meio 
de seus bancos, púlpito e demais ornamentos, a simplicidade que o mesmo entendia 
como correta. 
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para louvar a Deus pelo sacrifício de Cristo e tão somente por Ele, e pedir a Deus 

instruções para ‘viver este sacrifício’ no dia-a-dia. Portanto, o culto está 

centralizado em Cristo e se reporta apenas a Ele (NOGUEIRA, sem data, p. 06). 

Evento sócio-cultural cuja relação primária se dá na horizontalidade, segundo 

Ribeiro, não se constitui em ato de culto, mesmo quando realizado pela Igreja em 

local destinado para adoração. Sua argumentação é a seguinte: 

O culto do Senhor não é a comunhão dos fiéis uns com os 
outros em amável (ou excitante) evento sócio-cultural. É a 
comunhão do fiel, ou do grupo de fiéis com Deus. Pretender 
que um evento sócio-cultural, em que os participantes se 
comunicam uns com os outros é culto a Deus, não me 
parece prudente. Como ofereceria nosso sumo sacerdote 
ao Pai esse exercício horizontal de comunicação social? 
Também a adoração positivamente não é agenda do 
sistema de lazer; nela há renúncia, despojamento, busca e 
encontro, afastamento do arraial para a companhia e 
mediação de Jesus Cristo, sumo sacerdote. É claro que a 
comunhão dos crentes uns com os outros tem o seu lugar, 
mas não é culto a Deus (RIBEIRO, 2001, p. 101).  
 

 
Assim, Ribeiro procurou estabelecer a diferença entre culto e as demais 

reuniões que a Igreja realiza no seu dia-a-dia. Nogueira, aluno de Boanerges 

Ribeiro no Seminário Teológico Rev. José Manoel da Conceição, pensou igual 

quando afirmou: 

Estudo Bíblico não é culto. Reunião de oração não é culto. 
Conferência evangelística não é culto. Na primeira a Igreja 
se reúne para aprender a respeito de Deus e da sua 
Palavra. Na segunda, se reúne para levar a Deus os 
problemas da coletividade e em alguns casos os problemas 
de um membro dela ou de alguém que lhe esteja afeto. Na 
terceira se reúne para proclamar a todos o ‘arrependei-vos 
e crede’ (NOGUEIRA, sem data, p. 06). 

 

 Avançando no pensamento boanergiano acerca do culto, se percebe que 

ele, seguindo os Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, incluía no 

culto o momento da consagração de dízimos e ofertas. Era cuidadoso nesse 
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ponto para evitar qualquer abuso no que diz respeito à arrecadação de valores. O 

dízimo não era elemento central da adoração, mas, como ato de fé, deveria ser 

entregue durante o culto. Sobre o dízimo e a sua relação com o culto escreveu: 

Todo dízimo deve ser levado à Casa de Deus onde damos 
adoração. É parte dessa adoração. Não mandamos o hino 
para ser cantado num hospital, nem escrevemos a oração 
para que a leiam num orfanato: damos a Deus adoração 
integral em Sua casa. Nada impede que façamos outras 
ofertas, além do dízimo, e as destinemos às causas que nos 
comovem. Mas o dízimo é para manutenção do culto, e 
parte do culto que devemos a Deus [...]. O dízimo, pois, é 
ato de fé, e parte do culto (RIBEIRO, 1988, p. 62-63).  

 

 O ato de culto que envolve a entrega dos dízimos e ofertas deve ocorrer 

dentro do princípio geral da solenidade, sem chamadas emocionais ou 

constrangedoras por parte do dirigente. Algumas atitudes devem ser evitadas, 

como diz Nogueira (sem data, p. 47): “A entrega de dízimos deve ser feita dentro 

de dois parâmetros: Deve ser solene. Deve ser um ato de louvor. Devemos evitar 

o passar de sacolinhas, ou de diáconos, coletando. Muito mais adequado é que 

cada um que vá cultuar o Senhor com seus bens, deposite-os [...]”. No caso da 

Igreja Presbiteriana do Calvário, atualmente, o fiel entrega seus dízimos 

diretamente ao tesoureiro, em sala anexa ao templo. 

 Outro aspecto do culto que o Rev. Boanerges Ribeiro valorizava diz 

respeito à música. Segundo ele, a música sacra deveria ser de qualidade, 

especialmente na questão teológica. Defendia o principio reformado de que a 

música deveria comunicar tão-somente a sã doutrina. Como já foi visto essa era a 

posição de Calvino, que levou a Igreja a entoar somente cânticos congregacionais 

que tivessem como base textos bíblicos, especialmente os Salmos. Boanerges 

Ribeiro explicitou sua tese, descrevendo o cuidado de Davi pela música nos atos 
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de culto. Sobre esse personagem bíblico escreveu: 

Dedicado ao culto da Aliança (I Crônicas 16.37-40), 
acrescentou-lhe música sacra orquestral e coral de levitas 
especializados que tocavam e cantavam ao ar livre no páteo 
do altar dos sacrifícios. Além de poesia, compôs música 
sacra e manteve manufatura de instrumentos apropriados 
para o culto. (I Crônicas 16.42). Organizou todos os 
serviços do culto nos termos da Aliança com ordem e 
segurança” (RIBEIRO, 2001, p. 79).  

 

Seu cuidado com a música ficou registrado particularmente no trabalho que 

desenvolveu junto a Igreja Presbiteriana do Calvário. Quando esteve pastoreando 

essa Igreja, compilou um hinário, que foi impresso em 1980, tendo sua segunda 

edição em 1989. Era apenas para uso interno a fim de suprir, na época, a 

ausência de um hinário próprio da denominação 102. Trata-se do hinário 

denominado “Hinário Louvar-te-ei, Senhor”, que contém cento e sessenta hinos 

escolhidos pelo próprio Boanerges. Esses hinos estão agrupados por temas a fim 

de orientar adequadamente o seu uso. Os temas selecionados foram: 1. Louvor e 

adoração: de 1 a 24 ; 2. Divina Providência: de 25 a 35 ; 3. Ação de Graças: 36 e 

37 ; 4. Oração:  de 38 a 42 ; 5. Natal: de 43 a 53 ; 6. Jesus Cristo: de 54 a 71 ; 7. 

Ressurreição de Cristo: 72 ; 8. Convite ao Pecador: de 73 a 78 ; 9. Confissão: 79 ; 

10. Ceia do Senhor: de 81 a 83 ; 11. Aceitação de Cristo: de 84 a 87 ; 12. Certeza 

da Salvação: de 88 a 101 ; 13. Companhia de Cristo: de 102 a 112 ; 14. Igreja: 

113 e 114 ; 15. Trabalho Cristão: de 115 a 125 ; 16. Santificação: de 126 a 130 ; 

17. Céu e Segunda Vinda: de 131 a 140 ; 18. Crianças: de 141 a 160.  Esse 

índice de matérias revela o caráter cristocêntrico do hinário, o que de fato 

caracteriza o pensamento boanergiano sobre o culto. E ainda ele aproveitou para 

inserir o texto do Credo Apostólico no início do Hinário, antes do índice de temas.  

                                                 
102 O Hinário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil teve sua primeira edição 
apenas no ano seguinte, 1990. 
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 Desses cento e sessenta hinos escolhidos, cinco são traduções do próprio 

Rev. Boanerges Ribeiro e outros trinta e três aparecem com a indicação de que 

foram alterados por ele a fim de corrigir distorções teológicas e de linguagem. 

Quanto às demais explicações e fontes, na abertura do hinário, se encontram 

registradas as seguintes palavras do autor:  

 Esta coletânea se destina ao culto religioso na Igreja 
Presbiteriana do Calvário, em São Paulo.  
 Onde me foi possível, recolhi poesias das 
publicações originais. Mas me utilizei também como fonte 
as coletâneas que menciono abaixo: 

  Na Imprensa Evangélica de 1864 a 1889, encontrei 
A. J. dos Santos Neves, J. T. Houston, D. L. Wardlaw, J. J. 
Ranson, R. Holden, Leônidas Silva, J. Ribeiro, J. Boyle. 
Como regra, tive de identificá-los pelo uso posterior de seus 
trabalhos, visto que a Imprensa raramente publica nomes 
de colaboradores. 

  Em O Apologista Christão Brazileiro, de 1890 a 1895: 
J. H. Nelson, George B. Nind, A. Marques, H. M. Wrigth 
(Transcrito, este, dos Hymnos e Coros, de sua autoria), e 
salomão L. Ginsburg. 

  Em O Evangelista, J. Boyle e Ruth B. See. 
  No livro Laudate Deum, de Jorge César Mota: J. C. 

Mota e Isaac Nicolau Salum. 
  E, dos hinários: 
  Cânticos Sagrados, Rio 1896: D. M. Hazlett, J. T. 

Houston, J. Boyle, J. G. da Rocha, Souza Caldas, Psalmos 
e Hymnos, editados com os Cânticos em 1896: Sr. E Sra. 
Kalley, J. G. da Rocha, H. M. Wrigth, J. Law, H. Hewitson. 

  Salmos e Hinos: M. A. Moreton, J. Jones, S. E. Mac 
Nair, G. Sarle, A. H. da Silva, A. Watson, A. J. Milan, B. R. 
Duarte, J. J. P. Rodrigues, A. L. Rosas, A. F. Campos, A. P. 
Caldeira, M. A. Camargo, S. Ferraz, M. A. Clark. 

  Cantor Cristão: W. E. Entzminger, S. L. Ginsburg. 
  Hinário Evangélico: M. G. dos Santos, A. Almeida, 

Guaracy Silveira, O. Motta, Blanche Licio. 
  De The Hymbook: as traduções de B. Ribeiro. 
  Em Os Céus Proclamam e Louvado Seja: J. W. 

Faustini, J. Costa, Cabrera. 
  As poesias reunidas nessas coletâneas (exceto, creio 

as da Sra. Kalley) são em geral retiradas de periódicos da 
época, como O Amigo da Infância, o Expositor Christão, e 
outros, além dos que cito acima. 

  São, na maioria, traduções. 
  Muitas vêm sendo alteradas ao longo dos anos.  
  A indicação de autor (ou tradutor) é uma justa 

homenagem a quem primeiro as verteu para nossa língua. 
  Eu próprio fiz novas alterações, que indico com a 

notação: (alt).  
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  São Paulo, junho de 1989. Boanerges Ribeiro 103. 
 
           Este Hinário, mesmo depois da publicação do Hinário Novo Cântico pela 

denominação (Igreja Presbiteriana do Brasil), continua sendo usado pela Igreja 

Presbiteriana do Calvário, revelando grande apreço pelo mesmo. 

 Outra marca musical da Igreja Presbiteriana do Calvário, que retroage ao 

pastorado do Rev. Boanerges Ribeiro é o seu coral, com mais de trinta vozes, que 

tem sido, ao longo dos anos, uma referência de boa música tanto no Presbitério 

de Piratininga como também no Sínodo de Piratininga. 

 Depois de abordar estes diversos aspectos do pensamento do Rev. 

Boanerges Ribeiro sobre o culto, cabe ainda verificar o seu conceito mais geral de 

liturgia. Para ele os apóstolos não deixaram uma liturgia completa, acabada, 

concluída, o que encerraria as discussões, pelo menos dentre aqueles que são 

submissos à Palavra de Deus revelada. Por isso, tendo analisado o Novo 

Testamento, em especial a atuação apostólica, Ribeiro (1992, p. 26-27) deu o 

seguinte parecer: 

O que temos são elementos fragmentários de culto público 
e de expressão devocional, e instruções às igrejas e 
pastores. Isto não significa que a ordem do culto é 
irrelevante; creio que sinaliza o fato de que não há na Igreja 
uma ordem de culto fixa para todos os tempos e lugares. 
Contudo, os elementos do culto constantes de instruções 
apostólicas sempre devem compor nossa liturgia. 
Distinguimos o que nos surge como narrativa inspirada de 
eventos do que vem como doutrina apostólica. É a doutrina 
que nos cumpre acatar nos termos de nossa época e lugar. 
 

Segundo ele, as orientações apostólicas, ainda que fragmentadas, 

correspondem a grande herança cristã no campo litúrgico. Seria o caminho mais 

seguro a percorrer no intuito de se evitarem equívocos e preservar o aspecto 

cristocêntrico do culto. Ele assim afirmou:  

                                                 
103 Estas informações encontram-se nas páginas iniciais (não numeradas) da 2ª edição 
do Hinário Louvar-te-ei, Senhor, 1989. 
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Nas instruções apostólicas os fiéis se dedicam a Deus no 
culto com alegria (cânticos); recebem a verdade de Deus na 
Palavra de Deus com clareza inteligível até para os não-
crentes; e compreendem a verdade de Deus. Devem 
receber (ter recebido) o sinal da Aliança da Graça, (o 
batismo), e dar freqüente expressão à sua união com Cristo 
Redentor (Ceia do Senhor) (RIBEIRO, 1992, p. 31-32). 

 
Nossa liturgia deve aplicar essas instruções ao tempo atual, compondo a 

ordem do culto de modo que ele seja ao mesmo tempo jubiloso e ordeiro: nele 

todos os fiéis participem espiritualmente e os não-crentes possam chegar ao 

conhecimento do Evangelho (RIBEIRO, 1992, p. 32). Elaborar um culto jubiloso e 

ordeiro, equilibrado, seria a grande questão do momento. Essa é a tensão que 

vive a Igreja. “O culto da Nova Aliança celebra-se na tensão entre a boa ordem e 

a vibração espiritual: ambas devem estar presentes: ‘Sirvamos a Deus 

agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo 

consumidor”, Hb. 12.28-29. ‘Sirvamos’ (RIBEIRO, 1992, p. 32).  

 Em resumo, Boanerges Ribeiro entendeu que da liturgia do culto cristão 

deveria constar, de forma conveniente, os elementos recomendados por Jesus e 

por seus apóstolos, os quais seriam: 

 1. A Palavra de Deus; sua leitura bem feita, seu 
ensino, o testemunho de Jesus que nela encontramos. 
Enriquece o conhecimento que a igreja tem de Deus, 
anima-a e ensina-lhe como dedicar-se ao Senhor. Seu 
ensino realmente interpretado deve ser aplicado à vida atual 
da congregação. Receber, aceitar e acatar a Palavra de 
Deus faz parte do culto que rendemos a Ele, é expressão 
de nossa dedicação a Deus. 
 2. Orações, em que as ações de graças sejam 
eminentes constantes, com o pedido de perdão, as 
intercessões, o louvor e a santa apresentação a Deus de 
nossas carências, rogando-lhe que no-las supra. Nas 
orações, nossa dedicação a Deus, Rom. 12:1. Os cânticos 
ou são orações ou são expressão do testemunho de Jesus; 
devem ser modelados estritamente conforme a doutrina 
bíblica a ser expressivos do júbilo na Nova Aliança em 
Cristo. 
 3. Batismos, que se realizam no culto, e são sinal e 
selo da Aliança da Graça, Gal. 3:27-29, afirmação da 
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Promessa da Graça em Cristo feita a nós e a nossos filhos, 
com dedicação nossa e de nossos filhos a Deus. 
 4. Ceia do Senhor, partilhada em comunhão, na 
consciência de que ao recebê-la anunciamos a morte do 
Senhor que é a nossa justiça, nosso perdão, nossa paz com 
Deus. Ao recebê-la, manifestamos a dedicação de nossa 
vida ao Redentor (RIBEIRO, 1992, p. 32-33).  

 
 Como se vê, as posições que foram firmadas pelo Presbitério de 

Piratininga sobre o culto cristão aparecem alinhadas as posições do Rev. 

Boanerges Ribeiro sobre o mesmo assunto. Esse pastor concebeu um culto 

cristão dentro dos princípios dos reformadores. Combateu o antropocentrismo que 

ganhava espaço em meio aos evangélicos e modificava a liturgia, propondo um 

culto cristocêntrico, estabelecido dentro dos princípios encontrados na Palavra de 

Deus. Procurou resgatar os Símbolos de Fé da Igreja, defendendo sua identidade 

confessional. Incentivou a utilização de música de qualidade nos cultos, 

particularmente no que tange a mensagem anunciada por ela, isto é, sua teologia. 

E, de uma maneira geral, buscou encontrar o ponto de equilíbrio entre o culto 

jubiloso e ordeiro, vibrante e reverente, cheio de alegria e de temor. 

 De igual forma, investigando as decisões do Presbitério de Piratininga 

registradas em seus anais, se percebeu semelhante preocupação voltada para a 

teologia do culto: sua mensagem, forma e conteúdo.  

 O que houve? O Presbitério de Piratininga influenciou o pensamento do 

Rev. Boanerges Ribeiro ou foi o contrário? Como já foi dito, as histórias se 

misturam e se fortalecem. De um lado um líder convicto de suas teses reformadas 

e de outro lado um Concílio procurando ser coerente com sua identidade 

calvinista.  

 No próximo capítulo, veremos como está, atualmente, o culto nas Igrejas 

do Presbitério de Piratininga e como têm sido suas práticas litúrgicas. 
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Investigaremos, assim, se a identidade calvinista persevera em tempos de 

mudanças, relativismos e quebra de dogmas.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

A LITURGIA NO PRESBITÉRIO DE PIRATININGA À LUZ DO PENSAMENTO  
 

REFORMADO 
 
 
 Neste capítulo se pretende discorrer sobre os diversos aspectos da liturgia 

praticada nas Igrejas do Presbitério de Piratininga, comparando-a com a prática 

litúrgica estabelecida pelos seguidores do pensamento reformado. Serão 

investigadas quais características litúrgicas reformadas foram preservadas e 

quais se perderam no que se refere à prática de culto. Para tanto, este capítulo 

iniciará, abordando o significado do termo liturgia.  

 De uma maneira geral, a liturgia tem sido entendida como o conjunto de 

elementos que possibilita a celebração cúltica. Por isso, no entendimento de 

Costa (1987, p. 17) “[...] não pode haver culto sem liturgia; nem liturgia sem culto, 

pois culto é serviço religioso e serviço religioso é liturgia. Logo, culto é liturgia”. Do 

ponto de vista teológico, a liturgia pode ser definida como “[...] a manifestação 

responsiva do povo de Deus que anela pelo reencontro do terrenal com o divino, 

do contingente com o Absoluto, do temporal como o eterno, do ‘Eu’ que encarna 

todo limite, com o ‘Tu’ Divino que personifica toda a possibilidade...” (COSTA, 

1987, p. 17). 

 Nas Igrejas reformadas, fala-se daquilo que acontece nas assembléias 

como um serviço 104. No lugar da palavra serviço seria possível usar a palavra 

liturgia com o mesmo significado. Assim, “liturgia reformada é aquilo que acontece 

nas assembléias reformadas, entendida como um serviço de uma pessoa a outra. 

                                                 
104 Nas Igrejas brasileiras é comum o uso da palavra trabalho para designar o serviço de 
culto. Mendonça, em seu livro Introdução ao Protestantismo no Brasil, p. 185-188, 
comenta essa idéia de culto-trabalho dentro das Igrejas brasileiras. 
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Conseqüentemente, ficará claro quem é o que serve e o que é servido” 

(WOLTERSTORFF, p. 235).  

 O conceito de liturgia acima expresso revela a importância do estudo do 

mesmo. Nos últimos anos, parece que a liturgia tem sofrido transformações no 

contexto evangélico, gerando um paradoxo: alguns se revelam indignados com 

essas mudanças enquanto que outros se mostram ávidos por mudanças ainda 

mais radicais, levando a Congregação a uma crise de identidade. Logo, se 

entende que é de bom tom a Igreja encontrar o seu caminho, refletindo sobre o 

que tem sido feito e de como deveria fazer. Nesse ponto, o pensamento 

reformado propõe que a Igreja se volte para um único princípio regulador do seu 

culto: A Palavra de Deus.  

 Como tem sido feito o culto nas Igrejas Presbiterianas do Presbitério de 

Piratininga? Tem havido nesse Concílio preocupações com os conceitos 

reformados? Existe nesse Presbitério uma identidade confessional de acordo com 

seus Símbolos de fé? Essas são algumas questões que poderão ser refletidas 

mediante os dados levantados junto a essas Igrejas à luz do pensamento 

reformado. 
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4.1. IGREJAS DO PRESBITÉRIO DE PIRATININGA 

 

 O Presbitério de Piratininga foi fundado em 15 de junho de 1968 por meio 

do desdobramento do Presbitério Paulistano, na ocasião pertencente ao Sínodo 

de São Paulo, em reunião ocorrida na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana 105. Em 

07 de julho de 1979, em reunião ocorrida no Acampamento Mackenzie, localizado 

no Cabuçu – Guarulhos – SP, houve o desdobramento do Sínodo de São Paulo, 

dando origem ao Sínodo de Piratininga. O Presbitério de Piratininga, juntamente 

com os Presbitérios Paulistano e Ipiranga, veio compor esse novo Sínodo 106. 

Hoje, o Presbitério de Piratininga possui oito Igrejas organizadas, sete na zona sul 

da Cidade de São Paulo e uma na região central, que são as seguintes: 

1. Igreja Presbiteriana de Americanópolis 

    Rua Eva Osten, 14/20 – Americanópolis – São Paulo – SP. 

2. Igreja Presbiteriana de Bela Vista 

    Rua dos Franceses, 33 – Bela Vista – São Paulo – SP. 

3. Igreja Presbiteriana do Bosque da Saúde 

    Rua Tiquatira, 712 – Bosque da saúde – São Paulo – SP. 

4. Igreja Presbiteriana do Calvário (sede do Presbitério) 

    Rua Demóstenes, 717 – Campo Belo – São Paulo – SP. 

5. Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar 

    Rua Itapecerica da Serra, 152 – Cidade Ademar – São Paulo – SP. 

6. Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória 

    Av. Lacerda Franco, 1.474 – Aclimação – São Paulo – SP. 

                                                 
105 Essas informações foram dadas pelo Rev. Jamil Francisco Ferreira, pastor 
presbiteriano, que trabalhava no âmbito do Sínodo de São Paulo naquela ocasião.  
106 Ata da Reunião de Organização do Sínodo de Piratininga, Livro I, folhas 1 e 2. 
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7. Igreja Presbiteriana de Vila Guarani 

    Av. Leonardo da Vinci, 2.114 – Vila Guarani – São Paulo – SP. 

8. Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre 

    Rua Azevedo Ribeiro, 77 – Vila Monte Alegre – São Paulo – SP. 
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4.2   ASPECTOS GERAIS DO CULTO NAS IGREJAS DO PRESBITÉRIO DE 

PIRATININGA 

 

 Nessa pesquisa se verificou se as Igrejas possuíam liturgia impressa 

(ordem do culto), a qual seria distribuída a Igreja para facilitar o 

acompanhamento. A presença da liturgia impressa parece revelar maior 

organização e, ao mesmo tempo, pressupõe um preparo antecipado da liturgia, 

envolvendo escolha de hinos congregacionais, textos bíblicos, definição de 

momentos de oração, tema do sermão etc. Quanto a esse quesito junto às Igrejas 

do Presbitério de Piratininga, o gráfico abaixo apresenta a seguinte situação: 

 

  GRÁFICO 1 

A Igreja possui Liturgia 
Impressa ?

25%

37%

38% sim

não

as vezes

 

 O gráfico mostra que não há uma uniformidade entre as Igrejas do 

Presbitério. Verificou-se também que a decisão de adotar a liturgia impressa e 

distribuí-la aos fiéis não têm vínculo com a questão financeira da comunidade. 

Parece que a decisão de adotá-la ou não depende basicamente do pastor da 

Igreja. Percebeu-se ainda que existe uma relação entre a confecção de boletim 

dominical e a liturgia impressa. O boletim dominical é usado com o propósito 
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maior de garantir a transmissão de avisos à comunidade; contudo, nele costuma 

ser inserido a liturgia impressa.  

 Nessa mesma linha, outro fato que foi observado diz respeito ao anúncio 

de avisos à Igreja. Havendo ou não liturgia impressa ou mesmo boletim dominical, 

os avisos nas Igrejas do Presbitério de Piratininga são dados sempre após a 

declaração do término do culto, pois há o entendimento de que eles não fazem 

parte da adoração. Todas as Igrejas do Presbitério procedem dessa forma. 

Contudo, a prática comum, fora desse Concílio, tem sido a inserção dos avisos no 

corpo da liturgia. Alves (2003, p. 140), em sua pesquisa, constatou esse fato, 

observando que 67% dos entrevistados colocavam os avisos no meio do culto, 

interferindo negativamente na dinâmica do culto. No entendimento de Alves: 

[...] esse tempo dedicado a comunicações à congregação, 
quer pelo oficiante, quer por outras pessoas, inclui a 
programação semanal, os acontecimentos passados, 
pedidos de oração, comunicação de falecimentos, 
aniversários, enfim, exposição em forma de relatório ou 
noticiário de fatos totalmente desconexos com a estrutura 
litúrgica, que não possui ligação interna nenhuma com o ato 
do culto (ALVES, 2003, p.139).  
 

 Outro aspecto observado junto as Igrejas do Presbitério foi a entrega dos 

dízimos e ofertas como ato de culto. A intenção foi verificar como as Igrejas estão 

administrando o assunto referente a dinheiro uma vez que nos parece que a 

ênfase na arrecadação de valores aparece com destaque em outras 

denominações evangélicas contemporâneas, ocupando lugar de destaque ou até 

de primazia em seus atos de culto. Foi possível constatar que nas Igrejas do 

Concílio há entrega de dízimos e ofertas durante o culto, conforme se viu era o 

entendimento de Boanerges Ribeiro. A situação é a seguinte: 
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GRÁFICO 2 

 

 

Como se vê 87% das Igrejas do Presbitério mantém os dízimos e ofertas durante 

o culto. Dessas que os mantém, 62,5% estabeleceram que a entrega dos dízimos 

e ofertas devesse ocorrer mensalmente. Há uma preocupação no sentido de que 

a arrecadação financeira não ocupe lugar de destaque nos cultos e não promova 

distorções na mente do fiel, particularmente daquele que visita a Congregação. 

Por isso, os ministros oferecem uma nota rápida de esclarecimento sobre a 

entrega dos dízimos e procuram fazê-la de maneira objetiva e contextualizada. Da 

mesma forma se processa a entrega de ofertas, que, via de regra, acompanha a 

entrega dos dízimos. Por conseguinte também são recebidas como ato de culto, 

obedecendo ao seguinte princípio: “A oferta deve ser apresentada a Deus como 

reconhecimento e expressão de nossa gratidão a Deus por suas muitas 

misericórdias. Assim, tanto o dar como o receber são, em si mesmos, uma 

atividade cúltica e formam um elemento natural da liturgia” (TURNBULL, 1977, p. 

86).   

Há entrega de dízimos e 
ofertas durante o culto ? 

87% 

13% 

Sim 

Não 
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 Com respeito à leitura de Salmos durante o culto verificou-se que em todas 

as Igrejas do Presbitério isso ocorre. Aliás, nos parece que o texto dos Salmos 

tem sido o preferido para leituras nos atos de culto das igrejas contemporâneas. 

Suponho que suas chamadas à adoração e louvor, sua linguagem poética, sua 

estética e seus diversos temas desenvolvidos favorecem essa escolha. O 

Diretório de Culto de Westminster (2000, p. 29) recomenda uma leitura ampla da 

Bíblia durante os cultos e não apenas dos Salmos. Ele afirma: “Todos os Livros 

Canônicos do Antigo e Novo Testamentos, (mas nenhum daqueles chamados 

apócrifos) serão lidos publicamente na língua do povo, na melhor tradução 

permitida, distintamente, para que todos possam ouvir e entender”. Todavia, em 

outro parágrafo, o Diretório de Culto de Westminster (2000, p. 29) reconhece a 

aplicabilidade dos Salmos durante os cultos da seguinte forma: “Recomendamos 

também uma leitura mais freqüente das Escrituras da espécie que o leitor julgar 

melhor para a edificação de seus Ouvintes; como o Livro de Salmos e 

similares” (grifo nosso). No entendimento de Allmen, o que realmente importa é o 

cuidado com a escolha adequada do texto bíblico a ser lido. Ele afirma: 

[...] a escolha deve ser feita em função do texto sobre que 
versará o sermão, e que quem escolhe a leitura a ser feita é 
o pregador. Se a escolha for feita de modo disciplinado e 
consoante um plano correto, e se levar em consideração, 
tanto quanto possível, o esquema do calendário cristão, 
uma vez que a Igreja reconheceu oficialmente o cânone da 
Escritura esse é um modo legítimo de proceder, mal grado 
haja sempre um certo risco de arbitrariedade. 
 

De igual forma, White (1997, p. 124) sugere que “a leitura da Bíblia, feita 

quer seletiva, quer consecutivamente é básica. A transmissão das memórias 

comunitárias narradas na Escritura é crucial neste ofício”. Logo, “quaisquer que 

sejam as circunstâncias, os textos para leitura devem ser selecionados com 
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cuidado, tendo em mente o propósito do serviço” (ALLEN; BORROR, 2002, 

p.138).  

 Se na leitura de Salmos durante os cultos as Igrejas do Presbitério de 

Piratininga estão em plena harmonia, o mesmo não ocorre quanto à leitura do 

Decálogo. O levantamento feito indica que 50% dessas Igrejas às vezes lêem o 

Decálogo e 50% não lê, revelando, assim, certo desuso dessa prática calvinista 

antiga. Como é sabido, Calvino praticava a leitura do Decálogo em seus cultos na 

cidade de Genebra. O mesmo ocorreu em diversas partes da Europa onde a 

liturgia de Calvino foi adotada. Todavia, nas Igrejas de origem reformada 

brasileiras atuais o mesmo não ocorre. Alves, tendo pesquisado acerca da leitura 

do decálogo durante os cultos, obteve o seguinte resultado: Sempre 1%; Às vezes 

– 28%; Nunca – 71% (ALVES, 2003, p. 136). 

 Com respeito à recitação do Credo Apostólico se encontrou uma situação 

mais favorável nas Igrejas do Presbitério de Piratininga. A pesquisa revelou que 

12,5% das Igrejas recitam o Credo constantemente e 87,5% recitam 

esporadicamente. Assim, a pesquisa indicou que não há rejeição quanto a essa 

prática no contexto de culto das Igrejas do Presbitério. Além disso, os pastores do 

Presbitério de Piratininga, mesmo aqueles que não recitam com freqüência o 

Credo em seus cultos, entendem que o mesmo ajuda a estabelecer a identidade 

da crença e a interpretação do que ensina a Bíblia dentro de uma denominação 

cristã. White, mesmo entendendo que a leitura do Credo não é parte do culto 

necessária, observa que “[...] ele pode funcionar como uma resposta apropriada à 

palavra, principalmente após um sermão doutrinal, dando oportunidade de afirmar 

em conjunto a fé que torna una a Igreja” (WHITE, 1997, p. 129).  
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 Como é sabido, o Credo Apostólico começou a ter função litúrgica por meio 

de seu uso pelos Reformadores, os quais o elegeram como aquele mais 

adequado para a declaração de fé no culto cristão. No entendimento deles essa 

declaração de fé não poderia ser desprezada uma vez que ela determinava e 

orientava o ensino dos catecúmenos, isto é, dos iniciantes, e, por conseguinte, a 

expressão de fé que fizeram no momento da inserção à vida de comunhão da 

Igreja. Allmen defendeu a recitação do Credo pelas Igrejas cristãs, asseverando 

que: 

A confissão de fé não é o momento do culto em que a 
congregação escuta o testemunho pessoal do seu pastor, 
mas sim o momento crucial em que a Igreja, unida na fé, na 
esperança e no amor, responde a Palavra de Deus com 
suas próprias palavras. Eis aí a razão porque, tal como o 
amém no fim das orações, o Credo deve ser recitado por 
todos em conjunto. Entendido esse fato, não mais teremos 
receio daquela monotonia que tantos adoradores parecem 
temer. Essa exigência de recitação em comum constitui 
mais uma razão porque preferimos o inesgotável e 
suficiente Credo dos Apóstolos (ALLMEN, 1968, p. 194).   
 

 Em outro parágrafo, Allmen revela ter uma posição mais categórica sobre o 

assunto quanto, citando Asmussen, diz concordar com ele.  

As paróquias e as igrejas nas quais o Credo não é mais 
confessado encontram-se já, via de regra, fora do âmbito da 
Igreja Cristã. Pois a razão pela qual se consagra essa 
omissão é, em geral, não uma razão de caráter formal, mas 
sim um colapso da fé cristã. Com relação a tais paróquias, 
não se deve perder tempo procurando fazer com que 
redescubram a forma da adoração. Melhor seria se seus 
pastores fossem substituídos e se desse início a uma obra 
de evangelização do povo a elas vinculado (ASMUSSEN, 
1937 apud ALLMEN, 1968, p. 194-195).  
 

 Dentro do contexto presbiteriano brasileiro, os Princípios de Liturgia da 

Igreja Presbiteriana do Brasil e seu Manual de Culto 107 não fazem menção direta 

ao Credo Apostólico. O Diretório de Culto de Westminster, traduzido em língua 

                                                 
107 Ambos os documentos são sintéticos, deixando de registrar instruções importantes 
para a área litúrgica da Igreja. 
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portuguesa, também não faz referência ao Credo. Nos limites da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, a lembrança do Credo Apostólico é feita apenas ao final 

do Hinário Novo Cântico 108, no qual o mesmo vem impresso nas últimas páginas, 

acompanhado de notas explicativas, abordando as origens do Credo, o por quê 

do nome “Credo Apostólico”, a necessidade do Credo e a importância do seu 

estudo. 109 Parece pouco para uma denominação confessional de identidade 

reformada, mas deve-se levar em consideração que os Credos, de uma maneira 

geral, tem sido depreciados pelos cristãos contemporâneos. Campos (1997, p. 

109) opina sobre essa depreciação: 

Vivemos numa época anti-dogmática e muitos crentes 
querem que a igreja viva sem um corpo de doutrinas. Eles 
dizem que somente a Bíblia é necessária. Eles querem 
saber somente de Jesus Cristo, e não de doutrinas, o que é 
uma grande insensatez. Como pode haver amor a Cristo e à 
sua Palavra sem haver amor pela sã doutrina ensinada de 
maneira inequívoca na Escritura? 
 

Campos acrescenta algumas razões para esse comportamento da Igreja 

contemporânea. Segundo ele, três são os principais: a. O Subjetivismo Radical do 

Iluminismo e do Pós-Modernismo; b. A Aridez do Protestantismo Escolástico; c. O 

Relativismo Cultural 110 (CAMPOS, 1997, p. 110-111). Finalmente, sinaliza: 

Vivemos num tempo de indefinição teológica e doutrinária 
por causa do abandono dos Credos e Confissões. O retorno 
aos Credos e Confissões é absolutamente necessário para 
que essa indefinição termine. Contudo, a aceitação de 
proposições confessionais deve levar a uma vida prática, 
sadia, cheia de amor pela Palavra de Deus e santo temor e 
reverência pelo seu autor e inspirador (CAMPOS, 1997, p. 
112).  

                                                 
108 O Hinário Novo Cântico é o hinário oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez a 
intenção do editor ao imprimir o Credo Apostólico no hinário oficial da denominação seria 
facilitar sua recitação nos cultos já que o hinário acompanha o fiel nos momentos de 
adoração. 
109 Na conclusão das notas explicativas é feito o registro de que o Credo Apostólico teve 
sempre a intenção de expressar uma fé que existia no âmbito da comunidade, mas era 
pessoal e íntima, não formal e externa. Por isso ele não pode virar um reza.  
110 Para maiores informações recomenda-se a leitura de todo o artigo publicado na 
Revista Fides Reformata, Volume II, nº 02, Julho-Dezembro de 1997, p. 97-114. 
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Diante desse quadro, se verifica que o percentual de utilização do Credo 

Apostólico durante os cultos nas Igrejas do Presbitério de Piratininga parece 

revelar uma particular preocupação com a identidade confessional-doutrinária da 

denominação.  
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4.3 A ORAÇÃO NOS CULTOS DAS IGREJAS DO PRESBITÉRIO DE 

PIRATININGA 

 

 Desde os tempos antigos do Antigo e Novo Testamentos, a oração fazia 

parte do culto cristão. No período patriarcal a oração consistia em invocar o nome 

do Senhor (Gênesis 4.36; 12.8; 21.33), isto é, o nome sagrado era usado em 

invocação ou apelo. A oração também estava associada ao sacrifício, de sorte 

que sacrifícios eram feitos acompanhados de orações (Salmo 55.14). Percebe-se 

ainda que a oração foi tema de vários Salmos, sendo também indispensável aos 

profetas. Já no Novo Testamento há uma grande quantidade de referências que 

apontam para a presença da oração entre os fiéis. Em Atos, por exemplo, está 

registrado que os membros da Igreja “[...] perseveravam na doutrina dos 

apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações” (ATOS 2.42).  

 Nos séculos posteriores, a Igreja foi sistematizando suas práticas de 

orações, mantendo-as como parte integrante do culto cristão. No texto da 

Segunda Confissão Helvética (XXIII, 5.218), datada de 1566, por exemplo, 

encontram-se referências à oração pública realizada em ato de culto. Está escrito: 

“Certo é que se permite a quem quer que seja orar em particular em qualquer 

língua que entenda, mas as orações públicas nas reuniões de culto devem ser 

feitas em vernáculo, a língua conhecida do povo [...]. Em calamidades, 

especialmente em se tratando da Igreja, deve-se orar sem cessar, tanto em 

particular como publicamente”. Todavia, Pink observa que esse elemento 

constitutivo do culto cristão tem sido desprezado pelas Igrejas contemporâneas, 

descaracterizando sua identidade cristã e promovendo perigosos desvios 
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teológicos. Ele assevera que: 

A falta de convicção positiva sobre a profunda importância 
da oração se evidencia claramente na vida coletiva dos 
crentes professos. Deus declarou com toda clareza: ‘A 
minha casa será chamada casa de oração’ (Mateus 21.13). 
Notemos que não se trata de uma casa para ‘pregar’ ou 
para ‘cantar’, e, sim, uma casa de oração. No entanto, na 
maioria até mesmo das chamadas igrejas ortodoxas, o 
ministério da oração se tem reduzido a um ponto 
desprezível. Continua havendo campanhas evangelísticas e 
conferências bíblicas, mas quão raramente se ouve falar na 
dedicação de duas semanas a orações especiais! (PINK, 
1979, p. 42).   
 

 No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, a oração é reconhecida, 

oficialmente, como elemento indispensável do culto. Nos Princípios de Liturgia 

dessa denominação está escrito: “O culto público consta ordinariamente de leitura 

da Palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas [...]” (grifo 

nosso). Pode-se dizer que esse pensamento tem suas raízes na tradição 

reformada, como é possível enxergá-la na Confissão de Fé de Westminster 

(XXI.III, p. 112) que, sobre esse tema, diz: 

A oração, com ações de graças, sendo parte especial do 
culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens; e, 
para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, 
pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto 
com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e 
perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em língua 
conhecida dos presentes (grifo nosso). 
 

 Nas Igrejas do Presbitério de Piratininga se verifica a presença da oração 

como elemento distintivo de sua liturgia. Em todos os cultos ela está presente, 

não havendo da parte de nenhum pastor a intenção de suprimí-la. Assim sendo, 

nessa pesquisa se procurou observar como está inserida a oração na prática de 

culto dessas Igrejas. Uma questão levantada dizia respeito à utilização da oração 

conhecida como “Oração do Pai Nosso”. Os dados obtidos foram os seguintes: 
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GRÁFICO 3 

É feita a oração do Pai Nosso ?

Sim
75%

As vezes
25%

Não
0%

Sim

Não

As vezes

 
 

Como se observa, o índice de utilização da oração do Pai Nosso é 

significativo, 75%. Já o percentual zero indica que não há rejeição a essa prática. 

Allmen (1968, p. 185) argumenta que essa prática litúrgica acompanha a Igreja 

cristã desde o tempo apostólico. Segundo ele, “[...] desde o inicio, essa oração 

marcará o ritmo da vida diária dos cristãos”. Allmen vê como atrativo dessa 

oração sua natureza escatológica 111. Para ele, “durante a semana a Igreja, ao 

repetir a Oração Dominical, ora para que venha o domingo, e, no domingo, ao 

fazer a mesma prece, ela pede a Deus que se manifeste com poder aquilo de que 

ele lhe dá um antegozo na própria celebração do Dia do Senhor” (ALLMEN, 1968, 

p. 185). Outro elemento presente nessa oração, que incentiva sua utilização 

litúrgica, diz respeito ao seu aspecto comunitário. Transmite o conceito de família 

cristã, a qual, segundo os fiéis, corresponde a própria Igreja.  

A Igreja, composta como é de indivíduos insubstituíveis, e 
não de uma massa informe, apresenta-se diante de Deus, 
no ato de culto, enquanto comunidade, e suas orações, seja 
qual for a sua forma, são as de todos, ou do contrário não 
caberiam numa celebração litúrgica comunitária [...] Trata-

                                                 
111 Para um estudo pormenorizado da teologia presente na Oração do Pai Nosso 
recomenda-se a leitura do livro de Hermisten Maia P. Costa intitulado “O Pai Nosso”, 
publicado pela Editora Cultura Cristã no ano de 2001.  
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se de um ato comunitário, em cujo contexto não cabe dizer 
’meu Deus’, mas sim ‘Pai Nosso’ (ALLMEN, 1968, p. 186). 

 
A aceitabilidade da Oração do Pai Nosso dentro do contexto presbiteriano, 

especialmente no Presbitério de Piratininga, chama a atenção para que se 

observe a utilização ou não de outras orações escritas. O Manual do Culto da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, oferece modelos de orações para as 

diversas celebrações existentes na rotina da Igreja 112, mas, ao que parece, tais 

orações praticamente são preteridas, pelos dirigentes dos cultos. Perguntado aos 

pastores do Presbitério de Piratininga acerca da utilização das orações impressas 

no Manual de Culto da denominação, constatou-se que as mesmas são usadas 

apenas por 12,5% dos pastores. Talvez sua pouca utilização se dê pelo fato de 

que esses modelos de oração foram inseridos no Manual de Culto para, na 

época, atender as Congregações desprovidas de pastores. 

 Observa-se assim, que na liturgia das Igrejas do Presbitério de Piratininga, 

a oração escrita que tem prevalecido é a do Pai Nosso. Quanto às demais, tem 

prevalecido a prática da oração espontânea, seguindo o pensamento puritano. 

Packer (1992, p.137) comenta:  

Uma preocupação principal do culto Puritano era a tentativa 
de preservá-lo de uma rotina que perdera seu poder através 
da mera repetição. Isto se achava no coração da hostilidade 
Puritana ao Livro Anglicano de Orações Comuns [...] Para 
os Puritanos, orar de um livro de orações era equivalente a 
saudar os membros da família à mesa do café, lendo as 
saudações de um livro. 
 

Outro elemento do culto nas Igrejas do Presbitério de Piratininga, ligado a 

idéia de espontaneidade nas orações, diz respeito a oportunidade que é oferecida 

aos membros para que orem em voz audível durante suas celebrações. Isso 

                                                 
112 Nesse Manual de Culto estão listadas dezessete celebrações, abrangendo desde a 
forma para o culto dominical até a forma de assentamento de pedra fundamental de um 
templo.  
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ocorre em todas as Igrejas desse Concílio. A idéia parece ser a de garantir a 

participação dos fiéis nos atos de culto, tirando os mesmos da categoria de meros 

espectadores.    

Os reformadores foram aqueles que retomaram essa prática da oração 

feita pelos fiéis, combatendo o monopólio do clero e dos monges no quesito 

oração pública, uma vez que as necessidades religiosas deste segmento da 

sociedade haviam prevalecido sobre os interesses espirituais do povo (WHITE, 

1997, p. 102). Isso parece correto já que, olhando por essa ótica, a oração 

favorece o processo de integração dentro da comunidade, pois “[...] enquanto o 

adorador relaciona-se horizontalmente com os demais adoradores, também o faz 

verticalmente com Deus [...] as experiências vão sendo identificadas nas atitudes 

e nas palavras da oração [...] a oração deixa de ser um mero discurso e passa a 

ser uma atitude que envolve a Igreja como um todo” (COUTO, 2002, p. 83).  

Como se vê, parece haver elementos positivos nas orações espontâneas; 

contudo, aspectos negativos devem ser observados. A Segunda Confissão 

Helvética (XXIII, 5.220) registrou sua preocupação com um desses aspectos: 

Como em todas as coisas, também nas orações públicas 
deve haver um padrão, a fim de que não se tornem longas 
demais e cansativas. A maior parte das reuniões de culto 
deve, portanto, destinar-se ao ensino evangélico, tomando-
se o cuidado para que a congregação não se aborreça com 
as orações muito longas, de forma que, ao chegar a hora de 
ouvir a pregação do evangelho, os presentes já exaustos, 
deixem a reunião ou queiram suprimí-la. 
 

Também parece correto preocupar-se com a aparente participação do fiel 

naquilo que ele entende ser um culto animado, cheio de vida e comunhão. O 

culto, por se tratar de uma celebração coletiva, não exige da parte de todos os 

adoradores uma freqüente participação por meio de movimentos físicos ou 
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expressões sonoras. Na dinâmica litúrgica das igrejas pentecostais, por exemplo, 

é sabido que ocorrem momentos de orações, nos quais todos oram ao mesmo 

tempo em voz audível, entendendo que isso garante a real participação no culto. 

Hahn (1973, p. 47) chama a atenção para esse possível equívoco:  

Simplesmente ficar em pé uma meia dúzia de vezes para 
repetir frases ou ajoelhar-se, não significa necessariamente 
participar. Por outro lado, uma pessoa pode assistir a uma 
peça teatral que fale ao seu coração e participar dela 
profundamente, identificando-se com tudo que acontece no 
palco, sem levantar-se, sem falar, quase sem respirar e, no 
fim, sair profundamente tocada, pensando ter participado 
realmente nos eventos. 

 

Finalmente, ainda quanto à oração espontânea realizada pelo fiel, se deve 

levar em conta que nem todos estão devidamente preparados para isso. Em 

outras palavras, não compreendem que a oração faz parte de um conjunto 

litúrgico, que precisa ser harmonioso para alcançar seus objetivos. Figueiredo 

(1997, p. 44) alerta:  

Muitos irmãos ainda não aprenderam que a liturgia 
comunitária é um todo composto de partes distintas. No 
Culto há momentos específicos de adoração, confissão, 
ação de graças, louvor, consagração e intercessão. 
Desorganiza a liturgia uma oração desviada de seus 
objetivos e deslocada de seu momento adequado [...]. 
Restringir-se ao assunto proposto significa que aquele que 
ora compreende a ordem do culto e com ela colabora. 

 

 Outro aspecto investigado da oração nos cultos das Igrejas do Presbitério 

de Piratininga se refere à prática de confissão de pecados. Os pastores desse 

Concílio responderam uma questão relacionada ao assunto e foi constatado que 

em todas as Igrejas há esse elemento litúrgico.  

 Esta utilização unânime da confissão de pecados feita pelas Igrejas do 

Presbitério de Piratininga se apresenta como relevante, pois, observando as 
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demais igrejas presbiterianas os números são outros. Alves (2003, p. 149) 

pesquisou este aspecto do culto em diversas igrejas presbiterianas e constatou 

que 44% delas simplesmente excluíram a confissão de pecados de seus atos 

litúrgicos. De fato, ao observar a estrutura de culto das igrejas presbiterianas 

atuais nota-se a ausência desse elemento litúrgico. 

 Durante um milênio, a igreja cristã não usou a confissão de pecados no 

culto litúrgico dominical, porque o domingo era considerado o dia alegre e glorioso 

do Cristo ressurreto e porque a congregação cristã dos primeiros séculos se 

considerava um povo santo e resgatado, que já havia alcançado misericórdia. 

Assim, documentos antigos registram a ausência da confissão de pecados, não 

porque os cristãos não precisassem pedir perdão de pecados, mas porque o culto 

começava depois dele, aceitando como pressuposto que ele já havia ocorrido 

(ALLMEN, 1968, p. 189-190). Por isso, a confissão de pecados foi introduzida na 

liturgia antiga como oração preparatória, antecedendo o culto propriamente dito.  

 Allmen lembra que no meio reformado a confissão de pecados foi inserida 

na liturgia sob a influência de Calvino. Segundo ele, Calvino “[...] a colocou no 

início do culto, em substituição à confissão auricular 113 e para exercitar na 

penitência aqueles, dentre os fiéis, que estavam isentos de culto do ponto de vista 

da disciplina eclesiástica” (ALLMEN, 1968, p. 190).  Dimárzio (1961, p. 38-39) 

argumenta a favor da confissão de pecados durante o culto. Ele defende que: 

O culto público oferece-nos excelente oportunidade para tal 
tipo de oração, seja para a oração de confissão individual 
ou para a coletiva, pois assim como o indivíduo peca, as 
igrejas também incorrem em faltas perante o Senhor. Eis 
porque, no programa de culto, deveria haver mais amiúde a 
oportunidade para a confissão coletiva de pecados em que 
a igreja, reunida, reconhecesse as suas falhas, procurando 
fazer veredas direitas perante o Senhor.  

                                                 
113 Confissão auricular era aquela feita ao sacerdote, em voz baixa, próxima ao seu 
ouvido. 
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Ao que me parece, em nome de um culto festivo e alegre, que 

supostamente traz satisfação ao adorador, pastores estão suprimindo esse 

elemento litúrgico, que tem raízes nos Reformadores, levando suas igrejas a, 

dentre outras coisas, abandonarem o aspecto cristocêntrico do culto. 

 O último aspecto da oração que pesquisei nos cultos das Igrejas do 

Presbitério de Piratininga trata da oração, pedindo iluminação ao pregador. Nesse 

ponto, verifiquei que 100% das Igrejas do Presbitério sustentam essa prática em 

suas liturgias.  

 Orar, intercedendo pela exposição do pregador, era uma prática regular 

dentro da liturgia dos Reformadores. Como se sabe, Calvino sustentava que o 

sucesso do pregador estava vinculado a atuação do Espírito Santo no trabalho do 

mesmo. Havia nos Reformadores a idéia de que não existia nenhuma pregação 

verdadeira e nenhuma audição correta sem a iluminação concedida pelo Espírito 

Santo. Wolterstorff (1999, p. 253) oferece um exemplo desse tipo de oração da 

liturgia de Estrasburgo, de Martin Bucer:  

Onipotente e gracioso Pai, porquanto toda a nossa salvação 
depende de nossa compreensão verdadeira da Santa 
Palavra, concede a todos nós que nossos corações, 
libertando-se das preocupações mundanas, possam ouvir e 
apreender a tua Santa Palavra, com toda diligência e fé, a 
fim de que possamos entender corretamente a tua graciosa 
vontade, guardá-la no coração e viver por ela com toda 
solicitude, para teu louvor e honra, por intermédio de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
 

Outro exemplo, no qual a oração pela correta audição do povo é 

combinado com uma oração em favor da correta exposição por parte do pregador, 

também é oferecida por Wolterstorff (1999, p. 253):  

Abre agora a boca do teu servo e enche-a com tua 
sabedoria e conhecimento, a fim de que ele possa 
corajosamente proclamar a tua Palavra em toda sua pureza. 
Prepara os nossos corações para recebê-la, para entendê-
la e para conservá-la. Grava a tua lei, como prometeste, 
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sobre as tábuas do nosso coração e concede-nos a vontade 
e a força para andar nos caminhos dos teus preceitos, para 
louvar e glorificar o teu nome, e para a edificação da Igreja.  
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4.4   A  MÚSICA  NOS  CULTOS  DAS  IGREJAS  DO  PRESBITÉRIO   DE  
 
       PIRATININGA 
 
 
 Antes de adentrar à questão musical na vida das Igrejas que são objeto 

dessa pesquisa, convém oferecer um breve preâmbulo sobre a importância da 

música enquanto elemento da liturgia cristã.  

 A música, como se sabe, exerce um fascínio na vida do homem. Por isso, 

ela deve ser usada com cuidado, principalmente como elemento da liturgia cristã. 

Módolo (2005, p. 114) entende que “[...] música e culto formam binômio 

inseparável desde os tempos remotos do relacionamento do homem com o ser 

divino: se música ajudava os seres humanos a se comunicarem entre si, ela devia 

ser ferramenta para que os seres humanos se comunicassem com o sagrado”. 

Assim sendo, na qualidade de elemento litúrgico, a mesma deve ser usada no 

momento certo e da forma correta. Todo o desvelo é pouco a fim de evitar que a 

adoração cantada não se transforme numa “louvorlatria” sendo um fim em si 

mesmo. 

 A música, quando bem usada no culto, mesmo sem palavras, segundo 

Faustini (1973, p. 18), “criará uma atmosfera religiosa de emotividades diferentes, 

que pode variar da introspecção à exaltação, e eleva os sentimentos e o espírito, 

estimulando-os à adoração”. Em outro parágrafo, Faustini (1973, p. 19) continua: 

“[...] o culto não proporciona o mesmo nível emocional do começo ao fim. Ele 

varia de atmosfera, e a música é um ótimo elemento para estabelecer o clima 

adequado e ajudar o fiel a alcançar seu objetivo final, que é sua maior 

aproximação de Deus, quando vem ‘responder’ ao Eterno”.  

 A música também é um elemento importante na vida da Igreja cristã porque 
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a igreja cristã canta e aprecia essa arte. A música acompanha a igreja ao longo 

de sua história. A igreja cantou no Antigo e Novo Testamentos. Cantou nos 

primeiros séculos. Experimentou uma revolução musical com Lutero. Esse gosto 

musical passou por Bach, Haendel e pelos hinos populares dos despertamentos 

religiosos na Inglaterra e Estados Unidos, antes de chegar ao Brasil.  

 Nas Igrejas protestantes brasileiras a música litúrgica encontrou espaço e 

aceitabilidade. A família Kalley 114, por meio da tradução e compilação de hinos, 

propiciou notória contribuição nessa área. Já em 1861, eles publicaram a primeira 

edição dos Salmos e Hinos 115, que permaneceu popular e largamente usado por 

várias denominações evangélicas no Brasil durante décadas, podendo ser 

encontrado em uso ainda hoje. Sobre o Salmos e Hinos, Alves (2005, p. 4) 

acrescenta que: 

As músicas estrangeiras recebiam de Sarah Kalley títulos 
em português com o metro. A indicação métrica facilitava a 
utilização da mesma música para várias poesias [...] A 
revisão das músicas era feita pelo Prof. Luiz B. Prout, da 
Academia Real de Música de Londres. A ele, atribui-se a 
notável estrutura musical dos hinos, que fez dos Salmos e 
Hinos um hinário destacado entre os melhores do gênero. 

 

Mas, pelo que consta, já havia problemas embrionários nesse campo. 

Hahn (1989, p. 311) afirma que: “O problema da música no Brasil não era o 

preconceito, mas a falta de instrumentos, de líderes preparados, a pobreza e, por 

extensão, a herança portuguesa de um tipo de música lento e suave”. De 

qualquer forma, desde o princípio, o fiel brasileiro foi ensinado a cantar a sua fé. 

Essa participação do povo, através dos cantos congregacionais, incentivou a 

criação de diversos hinários, como por exemplo: Salmos e Hinos, Cânticos 
                                                 
114 Detalhes da vida e obra da família Kalley podem ser lidos no livro de Carl J. Hahn 
intitulado História do Culto Protestante no Brasil’, p. 132-153. 
115
 A primeira edição desse hinário foi publicada no Rio de Janeiro em 1861, com 18 

salmos e 32 hinos. Em 1865 foi impressa a segunda edição com 25 salmos e 58 hinos. 
Já na terceira edição, publicada em 1868, o hinário contava com mais de 100 hinos. 
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Sagrados, Cantor Cristão, Harpa Cristã, Aleluias, Hinos Evangélicos, Hinário 

Evangélico Luterano etc. 116 

 Hoje, suponho que ninguém concebe um culto sem o elemento musical. 

Sua presença é simplesmente aceita e até exigida. Por meio dela o fiel expressa 

sua fé em Deus e também por meio dela se comunica ao fiel verdades de Deus. 

Assim, sua presença promove momentos de escuta e resposta, impressão e 

expressão.  

Na liturgia, temos a voz da igreja reunida para celebrar. 
Essa voz é representada pelo conjunto das vozes humanas 
ali congregadas. A voz falada da congregação está 
presente nas leituras, nas orações, na proclamação, nas 
interjeições e no canto. As palavras impõem-se pela 
dinâmica da voz, pelos seus aspectos de entonação, ritmo, 
relativa continuidade e descontinuidade, velocidade de 
elocução. Esses fatores possibilitam maior ou menor grau 
de comunicação, expressão fundamental no diálogo 
litúrgico, quer no sentido horizontal, quer no vertical. Toda 
celebração é momento de escuta e resposta: liturgia da 
Palavra de Deus e da palavra de toda a assembléia [...]. A 
palavra falada tem o seu sentido verbal intensificado pelas 
notas musicais, pela melodia, pelo ritmo e pela harmonia, 
permitindo maior compreensão que vai além da simples 
lógica (ALVES, 2005, p. 01).  

 

Mesmo com sua importância reconhecida e, em alguns casos, motivando 

discórdias e debates, a música recebeu um tratamento sintético dentro dos 

Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como outros 

elementos do culto também o receberam. Talvez porque em 1951, quando foram 

aprovados esses Princípios não houvesse as dificuldades existentes hoje. De 

qualquer forma, ali se encontra apenas a menção de que cânticos sagrados 

quando realizados dentro do ambiente de culto fazem parte dele (CAPÍTULO III, 

ARTIGO 8º). 

                                                 
116 Para obter detalhes sobre esses hinários e seus principais tradutores e autores, vide 
Edmond D. Keith, Hinódia Cristã, p. 181-190.  
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 Feito esse preâmbulo, cabe agora a análise de como tem sido processada 

a música dentro da dinâmica litúrgica do Presbitério de Piratininga, por meio de 

suas Igrejas, comparando-a com os pressupostos do pensamento reformado. 

 Tendo sido perguntado se existe a prática litúrgica do prelúdio e do 

poslúdio nas Igrejas do Presbitério, obteve-se o seguinte resultado: 62,5% 

responderam que sim e 37,5% responderam que os praticam esporadicamente. 

Nenhuma Igreja respondeu negativamente. Alguns pastores informaram que a 

irregularidade na prática desses elementos litúrgicos se dá devido a ausência de 

organista nos cultos. Segundo os musicistas, a música desempenha no culto 

basicamente dois papéis, a saber: impressão 117 e expressão 118. No caso do 

prelúdio e do poslúdio, eles estão dentro da impressão, tendo como função 

preparar o ambiente devocional do culto. Entretanto, no contexto litúrgico atual 

das Igrejas protestantes, parece ocorrer um uso concentrado desse tipo de 

música, tornando o culto carregado de emocionalismo. Assim, o objetivo seria 

criar atmosferas de alegria, paz, entusiasmo ou mesmo tristeza. Como diz Módolo 

(2005, p. 122): 

Longas melodias, repetição exaustiva de frases musicais, 
extrema ênfase melódica com grandes saltos intercalados 
de cromatismos, são recursos musicais que geram, em 
essência, música emotiva e de efeito contagiante que, 
embora possam vir acompanhando de texto, dele não 
dependem, nem com ele se preocupam. Sua finalidade é 
alcançar os presentes emocionalmente, criando ‘ambiente’ 
preparatório, suposta ou verdadeiramente litúrgico.  

 
 Calvino, como foi visto, priorizava o uso da música com propósitos 

expressivos, ou seja, tendo como propósito transmitir a mensagem bíblica. Logo, 

                                                 
117 Música de Impressão é aquela que visa criar uma atmosfera propícia à adoração: 
música de fundo, prelúdio, poslúdio etc. Atua no corpo e nas emoções, acalmando-as ou 
agitando-as, mesmo sem palavras. 
118
  Música de Expressão é aquela que transmite uma mensagem, que expressa uma 

idéia.  
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no seu entendimento, o uso da música para criar ambiente devocional deveria ser 

comedido, ficando restrito aos momentos iniciais e finais do culto (prelúdio e 

poslúdio). Essa, ao que parece, tem sido a tese que os pastores do Presbitério de 

Piratininga defendem. 

 Outra questão investigada acerca da música nas Igrejas do Presbitério de 

Piratininga diz respeito ao hábito de cantar hinos. Tendo perguntado aos pastores 

se hinos são cantados durante o culto, todos responderam afirmativamente. 

Também foi perguntado quantos hinos são cantados, em média, durante o culto. 

O resultado obtido foi o seguinte: 

 

GRÁFICO 4 
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 O gráfico demonstra que as Igrejas pesquisadas valorizam o cântico de 

hinos. Eles estão presentes e numa quantidade considerável, dentro de uma 

ordem litúrgica que costuma durar cerca de uma hora e quinze minutos, dos quais 

uma parcela importante é dedicada ao sermão. Esse valor atribuído aos hinos 
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parece não corresponder ao que pensa outras Igrejas Presbiterianas. Alves, em 

sua pesquisa constatou que Igrejas Presbiterianas que ainda mantêm a prática do 

canto de hinos não ultrapassam dois: um no início e outro no final da celebração 

(ALVES, 2003, p. 155-156). Nessa mesma linha, Hustad (1986, p. 223) apresenta 

a seguinte situação vivida nos Estados Unidos da América: 

Em nossos dias, o hinário parece ser um dos nossos bens 
menos valorizados. Na Igreja, ele pode ser encontrado no 
chão, muitas vezes. Ocasionalmente ele pode se 
demonstrar realmente funcional: servindo de ‘apoio’ para a 
tampa do piano, ou como ‘calço’ para o banco do órgão! O 
nosso descuido no uso do livro ‘físico’ – suas páginas e 
encadernação – é apenas o sintoma da maneira como 
subestimamos o seu verdadeiro valor. A maior tragédia é 
que não damos valor ao que o hinário contém; realmente 
não o usamos bem. 
 

O Diretório de Culto de Westminster (2000, p. 65), expressando a tradição 

reformada, estabelece como dever do membro da igreja o cântico de hinos, 

afirmando que: 

É dever dos cristãos louvar a Deus publicamente, cantando 
Salmos juntos na Igreja e também em particular na família. 
Ao cantar os Salmos, a voz deverá ser afinada e ordenada 
com seriedade; mas o cuidado maior precisa ser o de cantar 
com o entendimento e com Graça no coração, erguendo 
melodias ao Senhor. Para que toda a Igreja possa se unir 
no canto, todas as pessoas que sabem ler deverão ter um 
hinário dos Salmos [...].  
 
 

 A prática de cantar hinos nas Igrejas protestantes foi se enfraquecendo nas 

últimas décadas no Brasil porque outras formas de cânticos foram sendo 

introduzidas e vêm ganhando espaço cada vez mais (JUNIOR, 2002, p. 37), como 

será visto à frente.  

 A liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil sinalizou sua preocupação 

com esse quadro, tomando algumas decisões importantes no sentido de resgatar 

o cântico de hinos dentro da denominação. A primeira foi a publicação do Hinário 
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Novo Cântico com música, no ano de 1991, feita pela Casa Editora Presbiteriana. 

A segunda foi a criação do Conselho de Hinologia, Hinódia e Música (CHM) 

ocorrida em 1999, em reunião extraordinária do Supremo Concílio, para valorizar 

os hinos que fazem parte da herança histórica da denominação, mantendo-os em 

sua forma original e correta em relação a métrica, letra e forma para que, assim, 

todos cantem a mesma linguagem, unindo a IPB. A terceira, já debaixo da 

orientação do CHM, foi o lançamento do Curso Livre de Música no Seminário 

Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição, em 31 de março de 2004. Este 

curso tem como proposta preparar pessoas para o trabalho musical das Igrejas, 

enfocando o estudo da música, lado a lado com o da teologia, numa perspectiva 

bíblico-reformada. Cabe salientar que esse Curso Livre de Música veio para 

substituir o Curso de Bacharelado também oferecido pelo mesmo Seminário 

devido a questões administrativas e seu alto custo. E, ainda, uma quarta decisão, 

objetivando o aumento do cântico de hinos pelas Igrejas, foi a confecção de CDs 

com vocal e playback dos hinos do Hinário Novo Cântico, que começou em 2003 

com o primeiro CD, contendo vinte e oito hinos 119. Hoje já foi lançado o sexto CD, 

alcançando até o hino de n. 139, sendo que o Hinário Novo Cântico possui 401 

hinos. 

 Como foi constatado, as Igrejas do Presbitério de Piratininga mantém com 

certo vigor a tradição de cantar hinos. Perguntou-se, então, quem escolhe esses 

hinos, que são cantados durante o culto, e a resposta de todas as Igrejas foi o 

pastor. O pastor que, em tese, é o mais qualificado para inserir um hino dentro da 

correta dinâmica litúrgica do culto, tem assumido essa sua responsabilidade. 
                                                 
119 O CD vem acompanhado da pauta dos hinos com melodia e cifras facilitadas para 
acompanhamento. Traz ainda a seguinte mensagem: Este caderno e os CDs que o 
acompanham vêm facilitar o uso do Novo Cântico e ajudar o cântico congregacional em 
qualquer situação. Sem limitação de instrumentos e, mesmo onde falte liderança vocal, 
será possível incluir nos programas da Igreja os bons hinos do nosso hinário.  
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Nesse caso, não se deve subestimar a importância da escolha do hino, pois um 

hino escolhido aleatoriamente, despreendido do tema do culto ou do momento 

litúrgico, não atenderá o principio reformado que é o da música comunicando a 

Palavra, de acordo com a aquilo que se pretende ensinar. 

 O gráfico abaixo revela o comportamento das Igrejas do Presbitério com 

respeito ao critério de escolha dos hinos: 

 

GRÁFICO 5 

A escolha dos hinos e/ou cânticos obedece qual 
critério?
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Hustad (1986, p. 237) advoga em favor do cuidado na escolha dos hinos, 

afirmando que: 

Há uma coisa mais importante do que o cântico de hinos 
que desperte as emoções. Trata-se do cântico de hinos que 
tenha significado, em que a letra comunica efetivamente 
uma mensagem significativa ao cantor, ou expressa a sua 
reação mental/emocional em louvor ou oração ou 
testemunho. Esta espécie de experiência de culto 
raramente ocorre a não ser que os pastores e ministros de 
música sintam fortemente a importância do cântico de 
hinos, entendam o significado da letra dos hinos, e façam 
escolhas sábias no planejamento dos cultos de adoração 
[...] Se um hino é escolhido por uma razão específica, 
mesmo que não seja dada uma explicação verbal, o seu 
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significado não fica perdido para a congregação de 
inteligência média.  
 

 Além dos hinos são cantados nos cultos de algumas Igrejas do Presbitério 

pesquisado os chamados “cânticos espirituais”. Como já vimos, a origem desses 

cânticos remonta ao período de reavivamento no século XIX nos Estados Unidos, 

tendo sido trazidos para o Brasil nas décadas de 60 e 70 através de movimentos 

paraeclesiásticos financiados por missões norte-americanas. Nas Igrejas do 

Presbitério de Piratininga a utilização desses cânticos atinge os seguintes 

percentuais: 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparando esses gráficos com o da página 22, se percebe que no 

Presbitério é maior a utilização de hinos. Aliás, apenas 37% das igrejas admitem 

usar regularmente os cânticos em suas liturgias. Essa constatação é interessante, 

pois suspeito que a presença dos chamados cânticos espirituais seja marcante na 

maioria das igrejas evangélicas contemporâneas. Em alguns casos, os 
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conhecidos “momentos de louvor”, isto é, período concentrado para se cantar 

essas músicas, varia de trinta a quarenta minutos do tempo total da ordem do 

culto.  

 Considerando que as Igrejas usam tanto hinos como cânticos espirituais 

em suas liturgias, e que a música, segundo o pensamento reformado, deve ser 

serva da Palavra, proclamando suas verdades, imagino que a questão principal 

gira em torno do conteúdo daquilo que se canta. Santos, em seu artigo, sugere 

que: 

A discussão deveria ser mais acirrada em torno do 
conteúdo, daquilo que é comumente cantado através dos 
cânticos. Em algumas ocasiões, parece que o cantar é 
meramente um meio de diversão e entretenimento, onde se 
deleita na melodia, mas se ignora o texto. Em outros casos, 
tanto o texto quanto a melodia parecem obscurecer a 
verdade bíblica ao invés de proclamá-la 120. 
 

O conteúdo das músicas litúrgicas, de acordo com o pensamento 

reformado, deve se concentrar nas verdades confessadas pelos fiéis. Assim, deve 

lembrar o fiel do conhecimento teológico que ele já tem e ajudá-lo a crescer na fé 

professada. No caso das Igrejas do Presbitério de Piratininga, 66,64% dos 

pastores respondem pela escolha dos cânticos espirituais e, conseqüentemente, 

pelo seu conteúdo. Nogueira (sem data, p. 27) propõe que os cânticos deveriam 

ser selecionados levando-se em consideração suas letras e suas músicas: 

Por letras, buscando correção teológica (isenção de erros, 
isenção de impropriedades) e correção lingüística (isenção 
de erros, facilidade de comunicação, isenção de liberdades 
poéticas, isenção de jargões). Por músicas, buscando 
exclusividade (evitar as que são usadas para outros fins), 
adequação (evitar as que estimulam sensações 
inadequadas ao ato cúltico) e qualidade (procurar as 
melhores). 
 

 

                                                 
120 SANTOS, Valdeci da Silva, Características de um Cântico Espiritual, IN Jornal Brasil 
Presbiteriano, Dez. 2005, p. 5. 
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 Juntamente com a inovação promovida pelos cânticos espirituais, ocorreu 

também considerável inovação nos instrumentos musicais. Outrora, a 

predominância instrumental era do órgão (harmônio), seguido de perto pelo piano 

e depois pelo violão. Mas, com o advento do movimento gospel, que aproximou 

da igreja outros ritmos, e incentivou o surgimento de bandas ou equipes de louvor 

para tocar as músicas nas igrejas, diferentes instrumentos adentraram o culto 

protestante. Nas Igrejas do Presbitério de Piratininga essas mudanças podem ser 

notadas no gráfico que segue. 

 

GRÁFICO 7 
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 Outro aspecto da música no culto do Presbitério de Piratininga que foi 

motivo de investigação trata-se da atividade coral. A música coral não está 
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presente em todas as Igrejas do Presbitério. Apenas três Igrejas possuem 

conjunto coral em atividade. As demais justificam esta ausência, afirmando que 

faltam pessoas em número suficiente para criação de conjunto coral.  

 Como se sabe Calvino afastou o canto coral, privilegiando o canto 

congregacional, entendendo que nada poderia substituir a participação direta do 

fiel. Nos tempos da Reforma, o coral ocupava um lugar de destaque no culto, 

servindo de fino adorno litúrgico, o que, certamente, não agradava os 

Reformadores. Esse erro, segundo Mendonça, também penetrou na tradição 

cúltica brasileira. Ele diz que: “Na maioria dos casos, o canto do coro entra como 

item privilegiado no ‘programa’ do culto; o povo se prepara para ‘ouvir’ o coral 

que, num lugar de destaque no espaço litúrgico, canta uma peça que pouco ou 

nada tem a ver com o momento litúrgico” (MENDONÇA, 1990, p. 192). Todavia, 

não se pode negar que o coral exerce papel importante na liturgia, que é o de 

produzir reflexão e aprofundar sentimentos através de seus hinos que são mais 

elaborados do que aqueles que, geralmente, são cantados pela congregação.  

 Discorrendo sobre a função litúrgica do coral, Leonel entende que se deve 

reavaliar essa função; e, ainda, ter mais critério na escolha dos hinos e no 

momento que eles serão cantados. Para ele, “[...] o coral não deve ser visto como 

um elemento no culto que dá show, mas como um elemento no culto que exerce 

uma função muito especial” (LEONEL, 1999, p. 49).  

 Finalmente, julguei que seria interessante investigar se há nos cultos do 

Presbitério de Piratininga a presença de expressões coreográficas. Foi constatado 

então que nenhuma das Igrejas do Concílio aderiu essa prática litúrgica que, 

como foi dito no capítulo anterior, parece ter se tornado popular no culto 
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protestante brasileiro.  

Infelizmente, para constrangimento de muitos crentes de 
igrejas evangélicas reformadas, dirigentes de louvor 
comprometidos com a coreografia dos cultos 
neopentecostais constrangem-nos (geralmente durante o 
famoso ‘momento de louvor’) a dar as mãos, bater palmas, 
cumprimentar sorrindo a pessoa de lado e outras 
manifestações corporativas forçadas, como se essas coisas 
emprestassem mais espiritualidade ou ‘liberdade’ no 
Espírito ao culto. Esse tipo de estratégia por parte dos 
dirigentes de louvor deveria ser refreada pelos pastores, 
pois, além de partir de pressupostos errôneos, torna 
compulsório algo que vai além da Escritura, à qual a 
consciência dos cristãos está exclusivamente obrigada 
(LOPES, 1999, p. 179-180). 
 

 Estas expressões corporais e coreográficas, suponho, levam o fiel a 

experimentar algo que tende a ser superficial e centrado nele mesmo. Isso, diz 

Johnson (2001, p. 68) “[...] em longo prazo, resultará em falência espiritual. Uma 

pessoa pode mergulhar no poço das emoções muitas vezes; é maravilhoso 

enquanto dura, mas no final acabará seco”.  
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4.5 OS SACRAMENTOS NOS CULTOS DAS IGREJAS DO PRESBITÉRIO DE 

PIRATININGA 

 

 A Igreja Presbiteriana do Brasil aceita como legítimos apenas dois 

Sacramentos 121, a saber: o Batismo e a Santa Ceia ou Ceia do Senhor como 

também é conhecida. A Confissão de Fé de Westminster (XXVII, IV, p. 140) não 

deixa dúvida: “Há apenas dos Sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, 

no Evangelho: O Batismo e a Ceia do Senhor. Nenhum dos quais pode ser 

administrado senão por um ministro da Palavra, legalmente ordenado”. 

 Nas Igrejas do Presbitério de Piratininga estes Sacramentos são 

ministrados apenas no contexto do culto público, pois se entende que os mesmos 

são elementos litúrgicos. Esse tem sido o pensamento reformado. O Diretório de 

Culto de Westminster (2000, p. 43), como outros documentos, sustenta essa 

posição, quando afirma que “[...] o batismo não deve ser administrado em lugares 

privados, ou em particular, mas no local do Culto Público, e diante da Igreja, onde 

o povo poderá mais convenientemente ver e ouvir [...]”. Também no tocante à 

Ceia do Senhor este Diretório de Culto (2000, p. 47) indica a mesma coisa, pois 

recomenda sua celebração “após o Sermão do Culto da Manhã”.  

 No Presbitério de Piratininga, 87,5% dos pastores informaram que levam a 

Ceia do Senhor àquele membro que, por motivo de doença, esteve impedido de 

comparecer ao culto regular da Igreja. Entretanto, esclareceram que é realizado 

um culto na residência do membro a fim de que a ministração ocorra dentro de 

um contexto litúrgico.  

                                                 
121 A Confissão de Fé de Westminster (XXVII.I) define sacramento como sendo um “santo 
sinal e selo do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar 
Cristo e seus benefícios, e confirmar o nosso interesse nEle, bem como para fazer uma 
diferença visível entre os pertencem à Igreja e o restante do mundo [...] 
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 Quanto à periodicidade da celebração da Ceia do Senhor, existe um 

consenso nas Igrejas do Presbitério de Piratininga. O consenso é que ela seja 

celebrada uma vez por mês. Essa prática da celebração mensal é interessante, 

pois os Princípios de Liturgia da denominação deixam a critério do Conselho e do 

pastor deliberar quanto à periodicidade, apenas recomendando cuidados quanto à 

freqüência e as ocasiões para maior proveito e edificação dos fiéis (PRINCÍPIOS 

DE LITURGIA, Art. 13, VII). Cabe lembrar que Calvino era favorável a celebração 

semanal; contudo, não conseguiu instituir tal prática. 

 No Manual de Culto da IPB, se encontra um modelo de como deve ser a 

celebração do Sacramento da Ceia do Senhor. Ali são dadas instruções, bem 

como um roteiro de como desenvolver esse ato litúrgico. Ele começa da seguinte 

forma: 

O sacramento da comunhão, ou Ceia do Senhor, deverá ser 
celebrado quando o ministro e os presbíteros regentes de 
cada igreja julgarem mais conveniente para a edificação dos 
fiéis.  
As pessoas ignorantes dos princípios fundamentais do 
Cristianismo, e as que viverem escandalosamente não 
deverão ser admitidas à mesa do Senhor. 
Pão e vinho são os elementos usados neste sacramento. 
Deverão estes estar convenientemente dispostos sobre 
uma mesa coberta com uma toalha branca. 
Depois de cantado um hino apropriado à ocasião, o ministro 
principiará a cerimônia da celebração da Ceia do Senhor, 
descobrindo os elementos e lendo as palavras da instituição 
deste sacramento em algum dos Evangelhos ou em I 
Coríntios 11.23-30 (MANUAL PRESBITERIANO, s.data, p. 
25-26).  

 

Ainda no Manual Presbiteriano, no item Ceia do Senhor, é possível 

encontrar textos que servem de modelos de instruções, orações e até bênção 

apostólica. Contudo, o mesmo se silencia quanto ao momento do culto em que a 

Ceia deve ser ministrada: no inicio do culto, antes do sermão ou depois do 



 

 

159 

 

 

 

 

sermão. As Igrejas do Presbitério pesquisado seguem a orientação calvinista, 

colocando a Ceia após a pregação, entendendo que a mesma só pode ocorrer 

depois da Palavra proclamada. Calvino escreveu: “A correta ministração do 

sacramento não subsiste à parte da Palavra. Pois, qualquer benefício que seja, 

que da Ceia nos provém, requer a Palavra: quer devamos ser firmados na fé, quer 

exercitados na confissão, quer estimulados ao dever, de mister se faz a pregação” 

(INSTITUTAS, 1989, IV. 17.39).  

 Outro aspecto voltado à celebração da Ceia do Senhor, que as Igrejas do 

Presbitério julgam importante é a correta recepção dos elementos: pão e vinho. 

As explicações dadas pelos pastores no momento da celebração, usando ou não 

os textos do Manual de Culto, parecem se preocupar com possíveis deturpações, 

nas quais os elementos da Ceia seriam alvo de adoração. Suponho que tal 

preocupação se faz pertinente, pois a sociedade brasileira se revela inclinada à 

idolatria devida a sua prática supersticiosa e mística em assuntos de fé. Calvino, 

em seu tempo, já detectava esse problema; por isso, escreveu: 

Pelo que, aqueles que excogitaram a adoração do 
sacramento não somente a hão sonhado de si próprios, à 
parte da Escritura, onde menção nenhuma se lhe pode 
mostrar, menção que, contudo, não teria sido omitida, se a 
Deus houvesse sido aceitável essa adoração, mas, 
também, em contrário bradando a Escritura, deixado de 
lado o Deus vivo, a um Deus hão para si fabricado ao 
arbítrio de seu desejo. Ora, que é idolatria, se isto não é: 
adorar os dons em vez do próprio doador? (INSTITUTAS, 
1989, IV. 17.36).  
 

Por semelhante modo, a Confissão de Fé de Westminster, símbolo de fé da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, aceita pelos pastores do Presbitério de Piratininga, 

também alerta sobre esse problema: 

A missa particular ou recepção do sacramento por um só 
sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do 
cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou 
procissão deles para serem adorados, e a sua conservação 
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para qualquer pretenso uso religioso, são coisas contrárias 
à natureza deste sacramento, e à instituição de Cristo 
(CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 1989, XXIX.IV). 

 
 Quanto à celebração do batismo nas Igrejas do Presbitério de Piratininga, 

existe o batismo infantil e o batismo de adultos, conforme entendimento teológico 

da própria denominação. O batismo é uma cerimônia marcada pela simplicidade. 

Não há a presença de padrinhos ou testemunhas junto à cerimônia e o elemento 

externo usado é a água, sendo necessário apenas uma quantidade modesta, 

suficiente para a aspersão da mesma no batizado 122. 

 Antes do batismo, o oficiante 123 profere algumas palavras de instrução no 

tocante à instituição, natureza e finalidades deste sacramento. Nesse momento é 

comum os pastores usarem o Manual de Culto da denominação, o qual contém 

três exemplos completos de como realizar essa celebração diante da Igreja. O 

Rev. Boanerges Ribeiro particularmente usava seu próprio roteiro de instruções, o 

qual se encontra anexado no final desta pesquisa, em seu texto integral. 

 Quanto ao momento em que o batismo deve ser inserido na liturgia, os 

pastores do Presbitério se encontram divididos. A metade deles celebra o batismo 

antes do sermão enquanto que a outra metade depois do mesmo. No 

entendimento de Calvino o sacramento deveria ocorrer após o sermão, isto é, 

após a Palavra proclamada. O Livro de Ordem da Igreja Presbiteryana no Brazil 

124, publicado em setembro de 1881, na Imprensa Evangélica e Revista Christã, 

no Capítulo VII, seguiu o pensamento calvinista nesse aspecto, dizendo que o 

                                                 
122 O Diretório de Culto de Westminster (2000, p. 46) registra que o pastor “[...] batizará a 
criança com água, o que é, pela maneira de fazê-lo, não só legítimo, mas suficiente, e o 
mais prático, borrifando a água na face da criança, sem acréscimo de qualquer outra 
cerimônia”.  
123 Na Igreja Presbiteriana do Brasil batizar é uma função privativa do pastor, conforme 
preceitua a Constituição da Igreja em seu artigo 31, letra “a”. 
124 O texto integral da Parte III, Diretório Para o Culto Divino, desse Livro de Ordem está 
anexado no final desta pesquisa. 
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batismo “[...] de ordinário deve ser administrado na Igreja em presença da 

congregação; e é conveniente que a cerimônia tenha lugar logo depois do 

sermão” (grifo nosso). Todavia, o Manual de Culto da Igreja Presbiteriana omitiu 

essa orientação, ficando, acredito, a critério do pastor, escolher o momento em 

que deve ocorrer o batismo dentro da ordem do culto. 
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4.6 A PREGAÇÃO NOS CULTOS DAS IGREJAS DO PRESBITÉRIO DE 

PIRATININGA 

 

 Antes de adentrar propriamente à questão da pregação nas Igrejas do 

Concílio pesquisado, julgo oportuno fazer uma rápida digressão no assunto, 

estabelecendo um fio condutor que nos traga ao presbiterianismo atual. 

 Como já foi visto, a Pregação, dentro da visão reformada, é a tarefa 

primordial do ministro do evangelho. No passado os Reformadores condenaram 

insistentemente o clero romano por negligenciar a pregação e se ocupar com 

coisas secundárias. Segundo Allmen (1968, p. 172) Lutero teria dito que “se a 

Palavra de Deus não for pregada, é preferível não cantar, nem ler, nem reunir-se 

para o culto”. Assim, desde o começo, os reformadores procuraram resgatar o 

pensamento cristão dos primeiros séculos, segundo o qual, a pregação deveria 

ocupar lugar de destaque nas atividades da Igreja, particularmente em seus atos 

de culto. 

 A Segunda Confissão Helvética (I, 5.004) discorreu sobre a importância da 

pregação da Palavra de Deus a fim de que as verdades eternas pudessem ser 

comunicadas aos fiéis. Ela diz textualmente: 

A pregação da Palavra de Deus é a Palavra de Deus. 
Portanto, quando esta Palavra de Deus é agora anunciada 
na Igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos 
que a própria Palavra de Deus é anunciada e recebida 
pelos fiéis; e que nenhuma outra Palavra de Deus pode ser 
inventada, ou esperada do céu: e que a própria Palavra de 
Deus anunciada é que deve ser levada em conta e não o 
ministro que a anuncia, pois, mesmo que este seja mau e 
pecador, contudo a Palavra de Deus permanece boa e 
verdadeira.  
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De igual forma, O Diretório de Culto de Westminster 125 (2000, p. 36) 

também colocou em relevância a figura do sermão quando disse que: “A 

Pregação da Palavra, sendo o poder de Deus para a Salvação, e uma das 

maiores e mais excelentes obras que cabem ao ministério do evangelho, deve ser 

realizada de modo tal que o obreiro não precise se envergonhar, mas possa 

salvar-se e àqueles que o ouvem”.  

 No Brasil, os primeiros missionários presbiterianos demonstraram grande 

apreço pela pregação. Ela foi usada, segundo Mendonça, como ferramenta para 

combater as falsidades ensinadas pela religião dominante daquela época. Para 

ele “se o objetivo central do culto era convencer os presentes a sair do ‘erro’ e a 

aceitar a ‘verdade’, os sermões se tornam cada vez mais peças aprimoradas de 

oratória com as clássicas partes de introdução ou proposta, argumentação, prova, 

conclusão e apelo” (MENDONÇA, 1990, p.189). A essência dessa pregação 

missionária, muitas vezes polêmica, repousava na admitida autoridade infalível da 

Bíblia. As controvérsias deveriam ser diluídas à luz da Bíblia. Como diz Ribeiro 

(1991, p. 197): “Os pregadores da Reforma, pois, explicavam e expunham textos 

da Bíblia, e aplicavam-nos aos ouvintes. Ao enfrentarem a polêmica católica 

romana, faziam-no de Bíblia em punho”.  

 Nas primeiras décadas do século XX, a Igreja Presbiteriana do Brasil 

avança, cresce e carrega consigo a marca da valorização do sermão em seus 

atos de culto. A pregação é o elemento central do culto. Cabe, portanto, ao 

pregador todo esmero na elaboração de sua mensagem. No editorial do jornal “O 

Puritano”  de 4 de junho de 1914, citado  por  Hahn  (1989, p. 216),  por  exemplo,  

                                                 
125 O Diretório de Culto de Westminster, nesse mesmo capítulo, dedica ainda vários 
parágrafos ao assunto, oferecendo orientações homiléticas aos pregadores. 
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Álvaro Reis 126 defende que: 

A parte mais importante do culto público é a pregação do 
Evangelho. Na Igreja Apostólica a pregação era a parte por 
excelência do culto público. Há poucas referências às 
orações como parte do culto público e nenhuma a respeito 
de cânticos de hinos nessas ocasiões, nem nos Atos dos 
Apóstolos nem nas Epístolas [...] é incontestavelmente certo 
que, na Igreja Primitiva, a parte mais importante, e quanto a 
isso não resta a menor dúvida, era a pregação da Palavra. 
Esta era a parte saliente do culto apostólico [...] portanto, a 
pregação é a parte principal do culto público e deve ser feita 
com fidelidade, com o maior bom senso, com toda unção e 
com a maior clareza e poder de demonstração a fim de 
convencer os que contradizem a verdade e os que aspiram 
conhecer a verdade que liberta, instrui, santifica e salva [...] 
 

 À deriva desta tradição reformada parece que as Igrejas protestantes 

atuais estão relegando a pregação a um segundo plano dentro dos atos de culto. 

Os fiéis estão agindo, conforme diz Costa (1987, p. 38), “[...] como se a pregação 

fosse algo ultrapassado para o mundo moderno em que vivemos, algo de 

somenos importância, o ‘ponto baixo’ do culto, no qual a Igreja tem que exercitar a 

sua paciência [...]. O resultado disso, prossegue Costa (1987, p. 38), “[...] tem se 

materializado em Igrejas superficiais que não conhecem as suas doutrinas e, por 

conseguinte, têm uma vida sem profundidade espiritual”. Nessa mesma direção 

Anglada (1999, p. 145) escreve: 

A pregação, como uma forma distinta de comunicação da 
vontade de Deus revelada na sua Palavra, está em declínio. 
Em muitas Igrejas ela tem sido substituída por um número 
cada vez maior de atividades [...] Mesmo Igrejas de tradição 
reformada parecem estar sucumbindo paulatina, mas 
progressivamente, a essa tendência, e o lugar da pregação 
no culto tem perdido importância.  

 

                                                 
126 Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis foi pastor presbiteriano ordenado em 02 de 
setembro de 1888. Ficou conhecido como grande evangelista e exímio orador sacro. 
Detalhes de sua biografia podem ser encontrados na obra de Matos, Alderi S. Os 
Pioneiros Presbiterianos do Brasil (1859-1900): Missionários, Pastores e Leigos do 
Século 19, p. 366-372. 
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 Quanto às Igrejas do Presbitério de Piratininga, se percebe que o sermão 

ocupa lugar importante dentro do contexto litúrgico. As ordens litúrgicas das 

Igrejas procuram convergir para a pregação, em muitos casos, elucidando ou 

ampliando o tema 127 do sermão que seria feito. Também em todas as Igrejas há 

púlpito para a pregação da Palavra. Este púlpito ocupa uma posição de destaque 

à frente do templo, como se vê no gráfico a seguir.  

 

GRÁFICO 8 

0 2 4 6 8

Na lateral

No Centro

Em que posição o púlpito se

 encontra ?

 

 A razão apontada pelos pastores, que determina a posição do púlpito é o 

simbolismo da centralidade da Palavra, que se manifesta por meio da pregação. 

Há ainda 25% dos pastores que associam a centralidade da Palavra com o 

aspecto estético, entendendo que o púlpito ao centro proporciona também uma 

melhor visualização. No caso daquele pastor que mantém o púlpito em uma das 

laterais a justificativa foi a de que a mesa da Ceia do Senhor encontra-se no 

centro. No jornal Brasil Presbiteriano de março de 2004, página 3, na coluna 

opinião, está registrado o seguinte conceito: “[...] o púlpito tem lugar de destaque 

                                                 
127 Nesse aspecto, 75% dos pastores do Presbitério se utilizam regularmente da prática 
de elaborar liturgias dentro de um tema previamente escolhido sobre o qual o sermão 
versará.  
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central na Casa de Deus. É por essa tribuna sacra que o pregador transmite 

profeticamente o recado divino. É certo que para se pregar a Palavra de Deus não 

é preciso o púlpito, mas no templo não pode ele ficar descartado”. 

 Allmen insiste que a liturgia deve, de fato, convergir para a proclamação da 

Palavra. Sem proclamação da Palavra o culto seria um monólogo ou um diálogo 

apenas entre homens, ou, como ele mesmo escreve: “Todo ato cristão de 

adoração é sustido pela Palavra de Deus. É ela que atribui à liturgia a sua textura 

característica, a luz que ilumina a eucaristia; a garantia de que a presença de 

Deus não é uma ilusão, mas sim uma realidade” (ALLMEN, 1968, p. 156).  

 É interessante registrar que o Manual de Culto da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, bem como seus Princípios de Liturgia não mencionam nenhum aspecto 

relativo à prática do sermão; esse último apenas informa que a pregação faz parte 

do culto. O que se percebe é que houve uma supressão nesse assunto, pois o 

Livro de Ordem da Igreja Presbiteriana, em sua Parte III, Capítulo VI, sobre o 

Diretório para o Culto Divino, na época dedicou seis parágrafos para dar 

instruções acerca de procedimentos homiléticos que os pregadores deveriam 

observar.  

 Neste contexto, se perguntou se as Igrejas pesquisadas reconhecem a 

importância da pregação dentro do culto. Na opinião de seus líderes todas 

reconhecem. Perguntou-se então se os membros comparecem ao culto, trazendo 

suas Bíblias e o percentual apurado foi: 75% comparecem e 25% apenas a 

maioria. Verificou-se também que 50% das Igrejas disponibilizam Bíblias para 

aqueles que não as trazem, pois, na visão reformada, culto sem Bíblia é uma 

anomalia. Esses números revelam que o interesse pelo texto bíblico e por sua 
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conseqüente pregação parece satisfatório ou, pelo menos, revela que se mantém 

uma tradição do presbiterianismo do século XIX.  

 No ambiente calvinista, se espera que a Igreja manifeste interesse pela 

Palavra pregada. Packer (1996, p. 275), discorrendo acerca do movimento 

puritano assevera: “Para as Igrejas, pois, o ouvir sermões é o evento mais 

momentoso de suas vidas, e os Puritanos rogavam que os adoradores 

apreciassem esse fato, dando ouvidos à Palavra pregada, com admiração, 

atenção e expectação”. Em contrapartida, se espera também que os pregadores 

dediquem tempo na confecção de suas mensagens, tendo consciência de que 

esta é tarefa primordial a ser executada por eles, segundo o pensamento 

reformado. Shelley (1989, p. 86) alerta: “Se as congregações pensaram na 

adoração em termos de coros litúrgicos, paramentos dos sacerdotes e vitrais, e 

na pregação como uma prova de paciência, isso talvez aconteça porque o 

pregador esqueceu o objetivo da verdadeira proclamação”.  

 Em síntese, a liturgia do Presbitério de Piratininga, quando vista à luz do 

pensamento reformado, apresenta algumas mudanças na forma; todavia, 

preserva importantes traços herdados dos Reformadores. Leituras bíblicas 

acontecem com regularidade, em especial a leitura de Salmos. A proclamação da 

Palavra ocupa lugar privilegiado no culto. A oração está presente, possibilitando a 

participação dos fiéis. A música apresenta certa heterogeneidade, havendo 

discrepâncias quanto ao uso de cânticos espirituais e instrumentos musicais; 

todavia, há interesse em promover unidade entre o que se canta e o tema do 

culto. Existe ainda a preocupação quanto à correta ministração dos sacramentos, 

sendo que o batismo acontece próximo do sermão, antes ou depois dele.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
 Existem muitas questões litúrgicas importantes diante das Igrejas 

Presbiterianas que devem ser tratadas com critério e urgência, à luz da Bíblia 

que, segundo o pensamento reformado, se constitui o princípio regulador do culto 

protestante. Minha impressão é que os cultos que antes se centralizavam nos 

ensinos bíblicos, em muitos casos, foram substituídos por entretenimento vazio e 

superstições humanas. Anglada (s. data, p. 41) está correto quando sugere que 

“[...] à luz da história da revelação bíblica, ênfases sobre pompa, ritos, símbolos, 

gestos e demais práticas litúrgicas inventadas pelo homem, não constituem um 

avanço, e sim, um retrocesso”. 

 O primeiro capítulo desta pesquisa deve servir como recordação do 

pensamento calvinista sobre o culto cristão, aparentemente tão distante, para, 

quem sabe, depois, instigar líderes presbiterianos ao estudo de seu legado 

teológico-litúrgico. É preciso reverter esse quadro obscurecido em que se 

encontram as teses reformadas e o caminho seria a retomada séria do seu 

estudo. “Somente quando descobrimos o espírito da liturgia reformada, estaremos 

em condições de entender esse estranho esquecimento e essa desconcertante 

aversão” (WOLTERSTORFF, 1999, p. 234). Acredito ainda que não se pode 

perder de vista o fato de que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma Igreja 

confessional, com identidade calvinista.   

 O capítulo dois desse trabalho teve com objetivo estabelecer um fio 

condutor que demonstrasse a passagem do pensamento calvinista pelos Estados 

Unidos para depois chegar ao Brasil. Como se sabe os missionários 

presbiterianos chegaram ao Brasil trazendo um culto que não mais refletia os 
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ideais de Calvino em sua totalidade. Inúmeros movimentos haviam acrescido ao 

culto protestante um conceito de adoração mais informal e ao mesmo tempo mais 

emocional. Já no Brasil, o culto protestante que havia perdido sua formatação 

original, enfrentou outras influências de cunho cultural, social e psicológico. 

Dentre elas, Alves (2003, p. 174) destaca:  

[...] missões evangélicas, movimentos de avivamento, 
pentecostalismo, secularismo e a combinação dos dois no 
consumismo religioso do neo-pentecostalismo. E mais 
recentemente, com a globalização, podemos dizer que há 
um ‘kit culto’ no mercado religioso, à disposição de todas as 
denominações.  
 

 O capitulo três teve como proposta apresentar as teses do Presbitério de 

Piratininga e do Rev. Boanerges Ribeiro sobre o culto cristão, verificando que, em 

meio ao afastamento das posições reformadas, há segmentos do trabalho 

presbiteriano que preservam em boa parte a essência do culto reformado. O que 

se viu foi um Presbitério preocupado com os rumos teológico-litúrgicos de suas 

Igrejas, bem como da denominação com um todo. Também foi possível perceber 

a influência exercida pelo Rev. Boanerges junto a esse Concílio no que tange às 

práticas de adoração. O Rev. Boanerges, apegado aos padrões reformados, 

construiu sua história dentro do Presbitério de Piratininga e, mediante uma 

liderança aceita e respeitada dentro do Concílio, plantou sementes cujos frutos 

estão presentes na maioria das Igrejas Presbiterianas desta região da cidade de 

São Paulo. 

 O capítulo quatro, talvez o mais importante, possibilitou uma análise da 

liturgia do Presbitério de Piratininga à luz do pensamento reformado. Foi possível 

investigar até que ponto o chamado princípio regulador do culto tem sido 

observado por esse Concílio. Minha impressão é que os elementos litúrgicos 
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como oração, consagração de dízimos, leitura de Salmos, recitação do Credo 

Apostólico, ministração dos Sacramentos e pregação da Palavra não oferecem 

maiores dificuldades aos pastores deste Presbitério. A linha adotada aproxima-se 

do pensamento reformado, havendo poucas alterações que pudessem se 

configurar como problema para a identidade confessional daquelas Igrejas. 

Todavia, na área musical, é possível perceber que há uma prática litúrgica 

heterogênica entre as Igrejas, principalmente quanto à presença dos chamados 

cânticos espirituais e do uso de instrumentos musicais.  

 Minha impressão, observando as teses reformadas sobre o assunto é que 

muitos líderes cristãos precisam resgatar o principio teológico de que o culto é 

voltado para Deus. Sua essência é teocêntrica e, por assim dizer, cristocêntrica. 

Todo ato de culto deveria ter como alvo singular glorificar o Deus triúno. O que se 

vê, no entanto, são cultos voltados para agradar pessoas, promover seu bem-

estar pessoal e massagear seu ego. Daí, tais liturgias se curvam diante de 

propósitos estranhos à tradição cristã, pois são modeladas pelos ideais do 

entretenimento, emoção superficial e felicidade do homem, transformando o culto 

apenas em espetáculo e exibição de beleza musical ou de talento retórico. Ora, 

situações assim exigem que se repense o conceito de culto e adoração, já que o 

verdadeiro culto deve estar centrado em Deus e não em qualquer figura humana.  

 Qualquer reforma no culto deve começar por aquilo que é mais sério e, ao 

mesmo tempo causa as mais graves conseqüências. Se a intenção for resgatar 

os princípios reformados, não há outro caminho a não ser mergulhar-se na Bíblia 

para encontrar nela os corretos conceitos relativos à adoração. Anglada (1997, p. 

127) tem razão quando escreve que: “O evangelicalismo moderno recebeu, 
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especialmente do século passado, um legado teológico, eclesiástico e litúrgico 

que precisa ser urgentemente submetido ao teste da doutrina reformada da 

autoridade suprema das Escrituras”. Assim procedendo, continua Anglada (1997, 

p. 127), “[...] não é improvável que nós, à semelhança dos Reformadores, também 

tenhamos que rejeitar considerável entulho teológico, eclesiástico e litúrgico 

acumulados nos últimos séculos”. 

 Não precisamos ser liturgicamente iguais a Calvino no que concerne à 

forma do culto, desde que, na essência, possamos guardar semelhança. 

Devemos, entretanto, reconhecer que ter flexibilidade não significa displicência, 

falta de decoro ou desordem. No meu entendimento, o correto é buscar o 

equilíbrio entre uma liturgia solene, tradicional, mas que pode ser muito fria e uma 

liturgia criativa, cheia de vida, mas que pode alienar ao invés de edificar. Faço 

coro às palavras de Lopes (1996, p. 40): 

Precisamos buscar o equilíbrio de uma liturgia em que não 
joguemos fora os ricos legados do passado nem nos 
fechemos para a bênção do novo. A liturgia precisa ser com 
ordem e decência, mas cheia de vida, entusiasmo e calor. 
Liberdade do Espírito não é sinônimo de confusão e 
estardalhaço. Ordem e decência não são contrários à 
liberdade do Espírito. 

 

 Encerro aqui minha pesquisa, tendo consciência de que o tema “culto” 

carece de outras abordagens e aprofundamentos. Bons livros já foram escritos 

sobre esse tema e espero que outros possam chegar.  

 A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma Igreja confessional de identidade 

reformada, que deve expressar a sua fé por meio de seus cultos, renovando a 

cada dia seus cuidados com possíveis distorções.  
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