AULA 2 - Dos Batistas Regulares no Brasil.

3.0 - Igrejas Batistas Regulares oficialmente fundadas:
3.1 - De 1943, em Cachoeirinha, Manaus/AM, pelos missionários Donald e Lois
Moffat, enviados pela igreja americana do pastor Dr. Robert T. Ketcham, o

Objetivo: Conhecer as principais características das origens da IBR no nosso país,

“senhor Batista Regular”.

identificando implicações práticas para nosso relacionamento com Deus hoje.

3.2 - De 1944 em Boa Vista/RR, iniciada em 1939 com uma viagem de
reconhecimento feita por Garnet Trimble.

1.0 Protestantismo no Brasil:

3.3 - De 1946 em João Câmara/RN (antiga Baixa Verde) organizada pelo

1.1 - Durante os séculos XVI e

XVII, duas regiões do Brasil foram

missionário Carlos Mateus e o brasileiro Miguel Queiroz.

invadidas por nações européias:

França

3.4 - De 1939 em São José de Mipibú/RN, porém, na época os missionários
responsáveis ainda não eram filiados aos Batistas Regulares (isso ocorreu em 1944).

invasores eram protestantes.

e

Holanda.

Muitos

dos

1.2 - Em dezembro de 1555 chegou à baía de Guanabara uma expedição
comandada por Nicolas Durand de Villegaignon. Inicialmente, Villegaignon se
mostrou simpático à Reforma. Escreveu ao reformador João Calvino, em Genebra,
na Suíça, pedindo pastores e colonos evangélicos para sua colônia.
1.3 - Uma segunda expedição chegou em 1557, trazendo um pequeno grupo de
huguenotes liderados pelos pastores Pierre Richier e Guillaume Chartier. No dia 10
de março de 1557 esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil e
das Américas. No domingo, 21 de março, houve a primeira celebração da Ceia do
Senhor. A França Antártica entrou para a história como a primeira tentativa de se
estabelecer uma igreja e um trabalho missionário protestante na América Latina.

1.4 - Ainda no Brasil colonial, outro capítulo foi escrito, agora por holandeses no
Nordeste (1630-1654). Eles criaram sua própria igreja estatal nos moldes da Igreja
Reformada da Holanda.
1.5 - Em 1808, com o decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, o governo
português também permitiu a entrada legal no país dos primeiros protestantes
(anglicanos ingleses).
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1.6 - A Constituição Imperial, promulgada em 1824, concedeu-lhes certa liberdade de

2.0 - Batistas Regulares no Brasil:

culto, ao mesmo tempo em que confirmou o catolicismo como religião oficial.

2.1 - A gênese histórica dos Batistas Regulares no Brasil ocorreu pelas ações do

Finalmente, em 1890, um decreto do governo republicano consagrou a separação

protestantismo de missão.

entre a Igreja e o Estado, assegurando aos protestantes pleno reconhecimento e

2.2 - Duas missões dos EUA, a partir dos anos 1936, começaram a enviar seus

proteção legal.

missionários ao nosso território com o apoio de igrejas Batistas Regulares norte-

1.7 - A nova expressão religiosa se implantou no Brasil em duas fases: protestantismo

americanas. São elas: Baptist Mid-Missions (BMM) e a Association of Baptists for Word

de imigração e protestantismo missionário.

Evangelism (ABWE). As atividades deram-se, inicialmente, pelo território do Ceará,

1.8 - Os primeiros batistas no Brasil eram imigrantes norte-americanos que fugiram da

Amazonas, Acre, Rio Branco e Rio Grande do Norte (LIMA, 1997, p.25).

Guerra da Secessão (1861-1865). Aqui, se estabeleceram perto de Campinas/SP, em

2.3 - Em seu livro Que povo é esse? História dos Batistas Regulares no Brasil, o professor

Santa Bárbara. Organizaram uma igreja de língua inglesa.

Jaime Lima, identifica os sujeitos históricos e os espaços das primeiras ações

1.9 - Os primeiros missionários batistas foram enviados em 1881 pela junta de

missionárias da denominação em solo nacional. Em síntese, destaco:

Richmond (convenção Batista do Sul dos EUA). No dia 15 de outubro de 1882, em

1) Edward Guy McLain – pioneiro no Ceará, setembro de 1936.

Salvador, foi organizada a primeira igreja Batista brasileira.

2) William A. Ross e Herthel Ross – em dezembro de 1936 pela Mid-Missions,
fixando-se em Manaus/AM a partir do ano seguinte.
3) Garnet e Fernanda Trimble – março de 1937, pela Mid-Missions ao Amazonas.
4) Olin e Mildred Teachout – em 1938.
5) Mary Elizabeth Mills – dezembro de 1938, permanecendo em Juazeiro do Norte/
CE por meio século.
6) Carleton e D. Adelaide Matthews – em 1932, pela EUSA na Paraíba. Filiados à
ABWE só em 1944 – época em que trabalhavam no Rio Grande do Norte.
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