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Resumo 
 
 
O presente  trabalho pretende estudar o fenômeno da morte e suas representações na 

Denominação Batista, em um dos seus principais periódicos oficiais que são o Jornal 

Batista de caráter nacional e o Batista Baiano estadual. A morte entre os batistas é 

concebida como um sono, isto é, os que morrem em Cristo estão em repouso. 

Analisamos  as atitudes diante da morte , bem como os ritos fúnebres dos membros da 

IBM em Feira de Santana, tomando como fonte principal um diário de uma senhora 

contendo suas perspectivas religiosas e seu pensamento sobre a morte e programação 

do seu culto fúnebre em Feira de Santana, no período cronológico de 1976 à 2007. 

 

Palavras-chave: Batistas – Morte – Atitudes – Feira de Santana. 
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Abstract 

 

This work studies the phenomenon of death and its representation in the Baptist 

Denomination, in one of its main journals are the official Baptist Journal of national 

and state Baptist Baiano. The death among Baptists is conceived as a sleep, that is, 

those who die in Christ are at rest. We analyze the attitudes toward death and the 

funeral rites of the members of Memorial Baptist Church in Feira de Santana, taking as 

a main source of a diary containing his lady religious perspectives and his thoughts 

about death and planning your funeral service at fair Santana, the chronological period 

from 1976 to 2007. 

 

 

Keywords: Baptists - Death - Attitudes - Feira de Santana. 
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Introdução 

 

       Sabemos que a morte é o fim de todo o ser vivente, sendo esta predeterminada 

pela lei geral da natureza. “ la meta de la vida es por lo tanto la muerte: eso es lo que 

la vida persigue”(BOWKER,1996,21). Com base nessa afirmativa vivida pelos 

sujeitos humanos, abordamos nesta monografia o tratamento que os batistas dão ao 

fenômeno da morte, em Feira de Santana no período de 1976 a 2007. A justificativa 

para esse recorte temporal está baseado no diário da irmã Eliezir de Oliveira Viana, no 

qual a mesma faz um relato da sua vida e de alguns trabalhos que realizou na Igreja 

Batista Memorial, situada no bairro Cidade Nova , dentre os quais estar registrado o 

trabalho com as Mensageiras do Rei, trabalho este que a própria Eliezir fundou em 

1977, e 2007 foi o ano em que o grupo Mensageiras completou 30 anos de fundado 

quando a senhora Eliezir Viana  morreu e deixou registrado o seu pensamento em 

relação a morte. 

           É comum entre os evangélicos, uma certa conformação e esperança com relação 

à partida de algum irmão (ã) da mesma fé, baseado no que  está escrito na Bíblia em 

Salmos 116:15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Vejamos que, a 

partir desse versículo a morte se torna apenas um meio para obter a vida eterna, ou 

melhor, um veículo que conduz a pessoa falecida à uma vida que nunca mais findará.  

           Alguns acham a temática, meio que macabra, sombria e até horrenda, porém 

quero dizer-lhes que, a morte é encarada com uma certa tranqüilidade como já havia 

mencionado  pelos batistas não apenas como um processo inerente à vida, mas também 

como um período de repouso e descanso para depois de uma vez por todas reviver 

eternamente. Por isso, não tenho a intenção de assustar, ou até mesmo, diminuir 

qualquer aproximação do leitor pelo chamamento do tema, pelo contrário, quero 

mostrar-lhes como o fenômeno da morte é apropriado por um determinado grupo 

religioso, neste caso, os batistas. 

 

Metodologia 

 

           Existem diversos trabalhos em relação ao tema morte, seja numa perspectiva 

clínico/hospitalar de autores como Elizabeth Kubler-Ross, seja numa  perspectiva da 

religião cristã mais especificamente do catolicismo destacado na obra  “A morte é uma 

festa” de João José Reis, mas, na versão Cristã do protestantismo histórico são muito 
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poucos, talvez seja por conta dos mistérios insondáveis que permeiam o assunto, 

ficando a cargo exclusivo dos teólogos e mais especificamente no ramo da escatologia, 

visto que  estudiosos se utilizam do estudo da morte para persuadir e intimidar, já que o 

mesmo abre as portas ou para a vida eterna, ou para a danação eterna, como  bem disse  

(SILVA, 1998) autora de um dos pouquíssimos trabalhos dessa linha.                          

          
          Por se tratar da morte na perspectiva do pensamento batista, faz-se necessário 

consultar a Bíblia, já que a mesma dá as diretrizes para o viver e o morrer dos fiéis. 

Assim, abalizados nos princípios bíblicos, encaram o fenômeno da morte com uma 

perspectiva incomum às demais confissões, isso porque acreditam que a morte e a 

ressurreição de Cristo foi poderosa para futuramente destruir aquele que tem o poder da 

morte.” Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que 

pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Para que por sua 

morte,destruísse aquele, que tem o poder da morte, a saber o diabo.”  1   

          Pelo fato de acreditarem no poder que a morte e a ressurreição de Cristo tem de 

futuramente destruir tanto a morte como o seu mandante, os batistas encarem a morte 

com uma serenidade singular, assim como também fazem com que seus familiares e 

entes queridos não tenham atitudes de desespero e inconformismo por saberem em que 

estado encontra-se o moribundo, isto é, dormindo ou descansando, esperando o gozo 

eterno.  

          No capítulo que Elizete da Silva2 reservou para falar sobre a morte, a mesma 

também pontuou nesse mesmo capítulo “A morte entre os Batistas”, e, como via de 

regra, recorre às tradições bíblica e protestante para explicar a introdução da morte na 

humanidade. Para os Batistas , assim como para o protestantismo de uma forma geral 

Deus não fez o homem para morrer, mas sim, para viver eternamente. No entanto, com 

a introdução do pecado gerado pela desobediência de Adão no Éden a morte instalou-se 

no mundo, perdendo então o homem a virtude da imortalidade. 

          Mas, em meio as graves perdas do homem como conseqüência da sua 

desobediência, Deus criou um plano para que essas percas fossem reparadas, e esse 

plano era a morte redentora de Jesus Cristo, o seu filho como uma segunda via , na qual 

pudessem recuperar a virtude de viver eternamente. Porém, para que o homem 

recuperasse a virtude da imortalidade, o mesmo teria que crer que o sacrifício da morte 

                                                 
1 Hebreus 2: 9 e 14 – Bíblia Sagrada 
2 Visões do Reino dos Céus. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia .  Tese de 
Doutorado. S.P. 1998 
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de Cristo era suficientemente capaz de fazê-lo herdar a tão almejada vida eterna, antes 

perdida quando Adão e Eva  pecaram. 

          Diante do que fora relatado anteriormente de uma fé consolidada quanto a uma 

vida pós-morte, tal crença vai além no sentido de que no “último dia” ou no “Juízo 

Final”, os corpos que anteriormente foram decompostos, os tais serão regenerados, 

agora não mais em um corpo sujeito a decomposição, mas, incorruptível. Para falar 

sobre este futuro acontecimento utilizei de leituras do livro “Os monoteístas: Judeus, 

Cristãos e Mulçumanos” do autor E.F.Peters, especialmente no capítulo por título, As 

Últimas Coisas. 

          Neste capítulo o autor trata das coisas últimas, já que, será naquele período que o 

desfecho de vida eterna e morte eterna serão completados mediante o fenômeno da 

ressurreição dos corpos, conforme citada em Daniel 12:2, ” Muitos dos que dormem na 

terra poeirenta despertarão ,uns para a vida eterna, outros para a vergonha e 

ignonímia eterna”. 3  

         Já no artigo escrito por Aldery Matos, sobre as atitudes cristãs quanto à morte e à 

vida futura, desde os primeiros séculos da era Cristã, o período medieval, e os 

reformadores protestantes. Nos primeiros séculos, “passou a existir uma comemoração 

estreita entre ser cristão e morrer por causa de Cristo, o que deu um significado 

especial à morte dos cristãos” 4. Mostrando o que havia dito anteriormente, sobre a 

convicção da esperança de uma vida melhor após a morte principalmente com relação 

aos discípulos de Cristo no período da Igreja Primitiva. 

          No período Medieval, “a partir do VI século a morte assumiu um aspecto mais 

sinistro, à medida que os conceitos de julgamento, purgatório e inferno começaram a 

ganhar destaque no pensamento cristão”5. A Igreja Católica aproveitou as 

circunstâncias desse período para arrecadar os bens dos seus fiéis como a terra  e todo 

tipo de material que agregasse valor. 

          Com a Reforma Protestante o pensamento modificou-se: Os reformadores 

criticaram as crenças, os ritos e o purgatório, também negaram a doutrina do sono da 

alma e passaram a afirmar que, “os corpos dos mortos repousam no túmulo até a 

ressurreição, mas as suas almas vão imediatamente para a glória, ou seja, à presença 

                                                 
3 Bíblia Sagrada 
4 MATOS. Alderi Souza de. Partir e estar com Cristo: atitudes cristãs quanto à morte e à vida futura. 
Ultimato. Viçosa. M.G. Ano XL. Nº 304. JAN-FEV. 2007 
5 Idem 
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de Deus”6. Segundo o autor do artigo, este é um entendimento clássico da Teologia 

protestante. 

            “Lutero contempla o sofrimento, a debilidade e a morte como elementos da 

existência humana que não nos separa de Deus se não nos leva ante a sua presença 

devido a sua excessiva bondade mediante a qual compartilha nossa condição”7. O 

sacrifício de Cristo na cruz, através da fé, garante ao cristão o perdão dos pecados assim 

como também a salvação eterna.  

         Tendo em vista o fenômeno da morte como um fato irreversível e visto de 

múltiplas formas pelas diversas religiões. Estudaremos este fato real que marca o final 

da história dos sujeitos, sejam eles de quaisquer classe social, etnia ou gênero. Nos 

predispomos a estudar a representação desse fenômeno nos restringindo à 

Denominação Batista em Feira de Santana, levando em consideração a problemática 

que norteia esse trabalho,baseados na disponibilidade de fontes encontradas sobre a 

certeza dos irmãos, tanto nos jornais como nos diários. Inquieta-nos a seguinte questão. 

         O que realmente assegura aos batistas a certeza de que ao morre-los viverão uma 

outra vida? Já que boa parte das fontes catalogadas mostram de forma explícita essa 

certeza dos irmãos. Que estratégias são utilizadas pelo protestantismo batista feirense, 

para incutir nas mentes dos irmãos a idéia de uma vida melhor, feliz e eterna para os 

que morrem em Cristo?  

         Com o objetivo de analisarmos as atitudes dos batistas sobre a morte em Feira de 

Santana de 1976-2007, torna-se condição necessária o suporte teórico de Philippe 

Áries, já que o mesmo foi um dos teóricos que debruçou-se nos estudos que tipificou a 

morte em seus mais variados significados no contexto da sociedade francesa do 

período, a exemplo da morte repentina a qual era pavorosamente temida pela sociedade 

européia da idade média: “(...). Nesse mundo tão familiarizado com morte, a morte 

súbita era morte feia e desonrosa, fazia medo, parecia coisa estranha e monstruosa de 

que não se ousava falar”. (ARIÉS: 1989, p.12). 

         Partindo deste referencial tentaremos verificar entre os batistas a existência de 

algum tipo de morte temida, já que, para ascender a um patamar de uma vida  além 

túmulo terão que enfrentar a morte seja ela de qual tipo for. 

         A abordagem que norteiam esta monografia está ancorada na História Cultural, 

uma vez que a Religião é um elemento constitutivo da cultura, por isso o conceito de 

                                                 
6 Ibdem 
7 APUD. SILVA.Elizete da. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia. Tese de 
Doutorado.  S.P. 1998. p. 357 
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representação em Chartier se torna pertinente neste trabalho, uma vez que: “As 

representações do mundo social, assim construídas embora aspirem a universalidade de 

um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo 

que as forjam”. (CHARTIER: 2002, 17). 

         Apoiados nessa perspectivas teóricas, embasaremos metodologicamente o 

trabalho monográfico, já que estudamos o fenômeno da morte, o qual está inserido 

dentro de um grupo cuja doutrina é imbuída de proselitismo.  

 

Fontes  

 

            Podemos classificar as fontes coletadas para a realização deste trabalho da 

seguinte forma. 

 

1. Fontes Orais 

 

           Tendo em vista que a nossa pesquisa se enquadra na História do Tempo 

Presente, foi possível contar com as contribuições da História Oral, haja vista às 

dificuldades apresentadas no que concerne às fontes documentais escritas para o 

estudo do fenômeno da morte no interior da Denominação Batista Memorial . Foram 

três as entrevistas, sendo duas com ex-membros da Igreja Batista Memorial  a saber 

Tânia Alencar Cerqueira e a Senhora Neuza de Brito Carneiro e uma com o membro  

da IBM, que permaneceu mesmo quando a IBM passou a ser  Tabernáculo de Deus, a 

saber, Aline de Oliveira Viana. 

 

2. Fonte  Manuscrita 

 

            O diário da senhora Eliezir Viana foi uma das principais fontes, ou melhor foi a 

fonte motivadora deste trabalho, já que, a mesma se constituiu numa raridade dentro do 

grupo que desenvolvemos esta pesquisa. Através do diário pudemos analisar o seu 

pensamento em relação a morte, com uma peculiar descrição do velório, ao gosto 

próprio par os seus familiares. O conhecimento que tive  sobre a existência do diário foi 

através da minha irmã Adriana Silva de Almeida Alencar, que participa desse grupo 

religioso que Eliezir Viana participou. Ela facilitou os contatos com as filhas de 
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Elliezir, Aline e Ivana para que eu pudesse ter em mãos essa fonte que se tornou a 

motivadora deste trabalho.   

 

3. Fontes Impressas 

 

         O jornal Batista, e o Batista Bahiano serão uma das principais fontes 

indispensáveis a essa pesquisa, haja vista ao número de volumes pesquisados que 

somaram um total de 36. Na  maioria deles, encontra-se notas de falecimento dos 

irmãos  que integram a Denominação Batista. Nessa fonte analisaremos as perspectivas 

dos Batista em relação a uma vida pós-morte,  assim como também sua 

representatividade para essa Denominação. Uma outra fonte que impressa que 

certamente enriqueceria esse trabalho seria as atas de reuniões da IBM. Contudo, seu 

acesso não foi permitido pelo atual líder da Tabernáculo de Deus, o Apóstolo  Marcos 

Sales. Mesmo explicando a finalidade das consultas às atas, o mesmo foi irredutível.  

 

4. Fontes Iconográficas. 

 

         Considerando a relevância dos documentos vários visuais para a pesquisa 

histórica trabalharemos com algumas fotografias da irmã Eliezir, fotos essas que 

remontaram o inicío do seu trabalho com as Mensageiras do Rei, assim como também 

as fotos do seu velório. 

        No primeiro capítulo fizemos uma breve discussão sobre a origem dos Batistas 

no Brasil, na Bahia e em Feira de Santana, utilizando como  referência as dissertações 

de Marly Geralda Teixeira, Bianca Daéb’s e Zózimo Antonio Trabuco assim como 

também a tese de Doutorado de Elizete da Silva.  

        Já no segundo capítulo, discutimos sobre a concepção de morte entre os Batistas,      

os rituais fúnebres, imagens da vida além túmulo e as representações da vida após a 

morte, com os Jornais, a Bíblia Sagrada, as discussões bibliográficas de Philippe 

Áries, Michell Vovelle, Regina Reyes Novaes, e a dissertação de Caroline Dias, a 

monografia de Valmir Sampaio e a entrevista com a senhora Neuza de Brito Carneiro, 

ao tratar sobre a fundação da Igreja, assim como também sua mudança nominal de 

Igreja Batista Memorial para Tabernáculo de Deus. Também contribuiu para esse 

capítulo as reflexões sobre: A Morte, O sobrenatural e a continuação da vida de 
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Tariq Ahmed Kamal. , assim como também o capítulo referente ao Anúncios 

fúnebres. 

         No terceiro capítulo, nos detemos a análise do diário de Eliezir Viana, as 

entrevistas feitas à Tânia ex- mensageira e a Aline Viana (filha de Eliezir) , as fotos 

também contribuíram para compor o capítulo.. Alguns hinos  do Cantor Cristão, 

também foram utilizados. Dentre os quais, a própria Eliezir escolheu para seu culto 

fúnebre. 
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Capítulo 1 A Denominação Batista na Princesa do Sertão. 

 

Origem dos Batistas 

 

         Falar sobre a origem dos batistas não constitui tarefa das mais fáceis, devido à 

ausência de unanimidade entre os diversos grupos no que se refere a sua origem. Isso 

por que segundo Elizete da Silva existem grupos que não se consideram oriundos da 

Reforma Protestante, mas sim da Igreja Apostólica, neo-testamentária, ou seja, esse 

último grupo se considerou desprovidos de elementos e ou resquícios  que o 

caracterizam como vindos do catolicismo romano.  

         Existem várias correntes que explicam a origem dos batistas, no entanto Elizete 

da Silva8 em sua tese de doutorado sobre os Batistas e Anglicanos na Bahia  elege três  

como  principais as quais são: A corrente da Relação Antipedobatista, a da Sucessão 

Apostólica e a da Restituição Separatista.   

          Os principais defensores dessa corrente afirmou que a história dos batistas foi 

uma longa luta contra o batismo infantil (pedobatismo). Representam essa corrente o 

inglês Thomas Crosby , que escreveu The History of the Engish Batists, em 1740. 

Josefh Ivimey, em1830, escreveu a History of the Engish Batists seguindo o mesmo 

raciocínio de Crosby. Nos fins do século XIX, Richard Cook, pastor norte-americano, 

escreveu uma história popular dos batistas adotando a mesma orientação. 

Parafraseando o argumento de  Silva, a idéia da contrariedade do batismo infantil 

não justifica a origem dos Batistas,  pelo fato da mesma não   está respaldada 

historicamente. No entanto, o termo Batista foi usado pelos anabatistas do século XVI, 

ou seja, por aqueles que se mobilizaram numa massa composta em seu grande número 

de pessoas da camada mais explorada economicamente e ao mesmo tempo menos 

favorecida socialmente. Esse movimento encabeçado por Thomas Muntzer, aconteceu 

na Alemanha concomitantemente às reformas luterana, calvinista e anglicana, na 

Inglaterra no século XVI , e que protestou dentre outras coisas contra as altas taxas 

tributárias, a desigualdade social, assim como também o batismo de crianças. 

Segundo Silva, “os dois vocábulos, batista e anabatista foram usados 

alternadamente referindo-se ao anabatismo”9. 

Posteriormente, o nome batista começou distinguir-se do anabatismo, sendo o 

primeiro designado para denominar um grande número de cristãos reformados. Talvez 

                                                 
8 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra Pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. São Paulo. 1998, p.28 
9 Idem  p.30 
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a escolha do termo batista designado aos cristãos reformadores tivesse sido adotado 

pelos mesmos por compartilharem alguns princípios  como o batismo por imersão de 

adultos, eleição de pastores pela própria comunidade, governo congregacional, ou seja, 

tinha a autonomia para tomar suas decisões e a separação do Estado. 

Além da corrente antipedobatista, temos o da Sucessão apostólica, seus 

defensores afirmam que a história dos batistas remontam aos tempos dos apóstolos, sem 

precisar ao certo quando de fato começou a denominação. Seus principais 

representantes foram o pastor G. H. Orchard e J.M. Carrol.  

        A outra corrente e mais difundida é a da Restituição Separatista.  

Conforme a Denominação Batista originou-se no século XVII no bojo do movimento 

separatista na Inglaterra, o puritanismo, o qual, por sua vez, era uma dissidência da 

Igreja Anglicana. Como resultado do exame da Bíblia, vários setores do puritanismo 

foram de encontro ao batismo infantil, passando a adotar o batismo de adultos por 

imersão. Anderson assinala a data de 1641 para o surgimento da Denominação Batista; 

entretanto Walker toma a data de 1608/1609 para o estabelecimento da primeira Igreja 

Batista, por um ex-clérigo da Igreja Anglicana, John Smith.      

    . 

        Para Silva, “os batistas que vêm para o Brasil eram originários dos Estados 
Unidos, os quais por sua vez migraram da Inglaterra no século XVI, fugindo das 
turbulências sociais e religiosas que assolavam o continente europeu, em busca de 
liberdade e vantagens econômicas na América. Roger Williams é considerado um dos 
fundadores da primeira Igreja Batista nos EUA, em Providence, em 1638”10 
 

      Essas são as principais correntes difundidas sobre a origem dos batistas. Mas que 

segundo   Silva, a origem dos batistas são provenientes da Reforma Protestante, embora 

haja outras especulações. 

 

Os Batistas na Bahia 
 
         Vários foram os fatores que contribuíram para a instalação da Denominação 

Batista no Brasil, dentre eles estão o religioso e o sócio-econômico e político dos EUA, 

na segunda metade do século XIX, foram fatores extremamente relevantes para a 

expansão missionária no Brasil que resultou em instalações de denominações 

evangélicas, dentre as quais a Denominação Batista do Brasil.  

         A Guerra de Secessão, ocorrida entre os anos de 1861 a 1865, em torno da 

questão escravista, propunha uma transformação sócio-econômica, cuja proposta era a 

                                                 
10 Idem  p.30 
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substituição do sistema escravista baseado na agricultura pelo franco processo de 

industrialização, vivido, sobretudo, no norte dos EUA. Por conta dessas pressões, em 

1845, a Convenção Batista dos EUA recusou-se a admitir missionários proprietários de 

escravos, provocando um cisma entre igrejas batistas do norte e igrejas batistas do sul, 

com sede na Virgínia, que admitiam trabalho escravo. 

         O fim da guerra determinou que os valores nortistas predominariam sobre o resto 

do país, de modo que o processo de reconstrução foi muito penoso para soldados e 

agricultores sulistas. Muitos deles preferiram migrar para outros países onde as práticas 

sócio-econômicas, ou seja, a agricultura e a escravidão, ainda fossem semelhantes às 

que eram praticadas no sul dos EUA. 

         Assim chegam ao Brasil algumas levas de protestantes, as quais encontravam 

estímulo do governo brasileiro que, naquele momento, incentivava a política de 

imigração. Os que aqui chegaram, motivados pela necessidade de preservação cultural e 

de reafirmação de sua identidade, buscaram manter a religião e o idioma, valendo-se 

dos pastores e professores que vieram entre eles. 

         A maioria dos imigrantes que aqui chegaram instalou-se na província de São 

Paulo. Os que eram liderados pelo Dr. Guston, Reverendo Dunn e o senhor  Muller, 

fixaram-se nas terras de Juquiá, litoral sul. Os que eram liderados pelo Dr. Norris 

foram para Santa Bárbara D’Oeste onde fundaram a primeira Igreja Batista no Brasil 

em 10 de Setembro de 1871. Foram estes colonos que, algum tempo depois, apelaram 

para a junta de missões estrangeiras da convenção Batista do Sul dos EUA, afim de que 

enviassem missionários para o Brasil. (SILVA:1998) 

         De acordo com o texto de Reis Pereira11, em seu livro Uma Breve História dos 

Batistas, os primeiros missionários enviados pela Junta de Missões Estrangeiras, em 

Richmond, foram T. J. Bawen e sua esposa. Bianca Daéb’s em sua pesquisa mostra que 

na documentação pesquisada não encontrou nenhum registro que revelasse a identidade 

da esposa de T.J. Bawen, passou para a história como a “esposa do missionário”. 

Contudo, Reis Pereira informa que eles chegaram ao Rio de Janeiro no início de 1860 e 

que pretendiam trabalhar entre a população negra, pois conheciam o idioma Iorubá. 

Todavia isso não foi possível, pois por problemas de saúde, tiveram de voltar aos 

E.U.A no mesmo ano.    

          Estudos recentes mostram que a publicação dessa  idéia de que T.J. Bowen não 

pôde dar continuidade ao trabalho missionário, devido a problemas de saúde não 

                                                 
11 Apud. REIS, J. Pereira.Uma breve história dos Batistas.JUERP. 2001, p. 23 
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procede, tendo em vista  a sua vontade em dar prosseguimento a evangelização aqui no 

Brasil expressa em cartas, as quais foram omitidas pela junta de Richmond. 

Evangelização que seria direcionado aos negros africanos pelo fato de Bowen ter 

morado cerca de sete anos na África central e ter aprendido o idioma local. Vejamos a 

interpretação de Santana: 

 

“Segundo Karasch, a tradição religiosa dominante entre os escravos no Rio de 
Janeiro na metade do século XIX, não era nem o catolicismo nem o candomblé, mas 
vinham da vasta região do Centro-Oeste Africano. Segundo Karash(2000) a 
religiosidade centroafricana, diferentemente do conservadorismo da religião dos 
Yorubá, mantinha uma pluralidade e inventividade constante, abertos a novas 
adaptações e uma “solidariedade “ecumênica” e “sincrética”. Isto se constituía em 
traços característicos da religiosidade da África Central, lugar que o missionário Bowen 
viveu”12. 

 

          Ao que parece, a tentativa de impedir  que qualquer ensinamento contrário às 

doutrinas dos batistas fosse rechaçada, impediu que Bowen ficasse aqui no Brasil.  

         Foi só no início de março de 1881 que chegou ao Brasil o primeiro casal de 

missionários Batistas, o qual aqui se fixou. Foram o reverendo William Bagby e sua 

esposa Anne Bagby. Logo se integraram às atividades religiosas da colônia de Santa 

Bárbara, onde o Reverendo auxiliava o pastor e a senhora Anne Bagby tocava o piano. 

Durante quinze meses, o casal permaneceu aprendendo o idioma português e 

lecionando em algumas classes do Colégio de Campinas, São Paulo, com o objetivo de 

se prepararem para as tarefas evangelísticas. Em janeiro de 1882, chega ao Brasil outro 

casal de missionários enviado pela junta de Richmond. Tratava-se do Reverendo 

Zacarias Taylor e de sua esposa Katerine Taylor, os quais, em março do mesmo ano, 

começaram o aprendizado do idioma junto com os Bagby.  

        Em 15 de Outubro de 1882, dois meses depois de os missionários chegarem à 

Bahia, foi organizada a Primeira Igreja Batista Brasileira, composta de cinco membros : 

os dois casais de missionários americanos e o ex-padre AntônioTeixeira de 

Albuquerque. Por ter sido organizada para os fiéis brasileiros por ter brasileiros em sua 

membresia, e por ser uma igreja eminentemente missionária, a igreja da Bahia é 

considerada como a primeira igreja  batista brasileira. A Igreja localizada em  Santa 

Bárbara d' Oeste no estado de São Paulo, é a primeira em solo brasileiro, mas para 

atender às necessidades dos colonos americanos. Portanto, era uma igreja de imigrantes 

e não uma igreja missionária com e para os brasileiros. (SILVA: 1998) 

                                                 
12 SANTANA. Jorge Luiz Nery de. Práticas e representações étnicas nas narrativas religiosas dos 
Batistas em Feira de Santana (1947-1988). Dissertação de Mestrado. UEFS. Feira de Santana. 2010. p.39 
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         A escolha da província baiana parece ter sido estrategicamente articulada pela 

junta de Richmond. O reverendo Bagby escreveu em seu relatório:  

 

         “ Escolhemos a Bahia por diversas razões: Primeiro, pela sua 
grande população... encontramos ali massas do povo de alcance imediato; 
segundo, a região que cerca a cidade é muito povoada; terceiro, essa 
região é ligada pelo mar com outros portos importantes, por baías e rios 
com grandes cidades do interior, quarto, teremos também na Bahia um 
campo quase desocupado, enquanto no Rio de Janeiro se acham seis ou 
oito missionários de outras denominações evangélicas”13  

 
         Diante de tais condições, os missionários perceberam a Bahia como espaço 

estratégico para fazerem missões pelo Brasil, pois, para os Batistas fazer missões 

consistia em obediência à ordenança de Cristo, destacando-se como um grupo 

extremamente proselitista. 

 

Os Batistas em Feira de Santana.  

 

          Diante do estratégico e favorável Campo Baiano a Missão Batista avança no 

interior da Bahia e encontrou um “rico campo”, expressão utilizada pelo missionário 

Burley cader em Feira de Santana. (TRABUCO:2009) 

         Os Batistas chegaram à cidade no início de 1940, com a caravana “da Igreja Dois 

de Julho da capital da Bahia, devendo fazer pregações pela manhã e tarde do de dia 5 

de outubro, sendo liderada pelo talentoso pastor Ebenezer Gomes Calvacante”14. Em 

1941 foi organizada a Congregação Batista, que em 1947 se tornaria a Primeira Igreja 

Batista de Feira de Santana: 

     “A organização da Congregação em Igreja foi realizada sob a direção do 
Pastor Alberto Sales Nascimento, tendo como presidente do Concílio M. G. 
White em 02 de Março de 1947, quando 32 pessoas são arroladas como 
membros através de carta coletiva da Igreja Batista dos Mares em Salvador 
e mais outras 4, vindas de comunidade de Salvador e Serrinha. Com o nome 
de Primeira Igreja Batista  de Feira de Santana, essa comunidade 
concordava com o Princípio de Fé da Igrejas Batistas do Brasil e Pacto das 
Igrejas Batistas e filiou-se à convenção Batista Baiana.”15 

                 
         Em 1952, enquanto estudavam a língua portuguesa numa escola de Campinas 

como parte da preparação missionária, o casal Ulene Cader e Edward Burley Cader 

recebeu informações fornecidas por M. G. White sobre o campo missionário na Bahia. 

Burley Cader descreveu sua chegada em Feira de Santana, juntamente com sua esposa 

                                                 
13 Apud. CRABTREE, A. R. História dos Batistas no Brasil, p.73 e  74. 
14 Apud. FOLHA DO NORTE  04/10/1941,  p. 01 
15 Apud. SOUZA, Valéria Lopes. Servidoras da Causa: Mulheres Batistas em Feira de Santana (1950-
1980). Especialização em História da Bahia, UEFS, Feira de Santana, 2004. 
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Ulene Cader, num relato auto-biográfico publicado no livro do Mensageiro da 

Convenção Batista Baiana (CBBA): 

 

 “No meio do ano (1952), o pastor M. G. White apareceu na Escola e nos falou 
sobre o campo Baiano, especialmente sobre Feira de Santana e Jaguaquara. 
Tínhamos o direito de visitar vários estados que precisavam de missionários 
antes de escolher nosso campo de trabalho. Pouco tempo depois da visita do Pr. 
White, num sábado de manhã, enquanto tomávamos café, eu olhei para o rosto 
da minha esposa e disse: “da minha parte não preciso visitar os campos. Deus já 
falou comigo”. Emocionada, com lágrimas nos olhos, minha esposa respondeu: 
“É Feira de Santana?” e eu respondi: “Sim (...) No dia 5 de Janeiro de 1953, 
chegamos para trabalhar e morar (...) Como é do conhecimento de muitos, em 
menos de 10 anos, o trabalho de Deus aumentou de 7 pequenas igrejas na 
Associação Nordestina, para 110 igrejas e congregações com mais quatro 
Associações: Feirense, Leste, Nordeste e Paraguaçu. Que rico campo Deus 
escolheu para nós.”16  

 

         A cidade foi representada nesse relato de Burley Cader como um “rico campo que 

Deus escolheu para nós”. Essa é uma representação originária dos resultados da 

atividade missionária, em expansão Batista na cidade de Feira de Santana.  

         Embora tivesse havido uma alegre receptividade pelo casal Cader em vir trabalhar 

no campo feirense, a mesma não os isentou das dificuldades de ordem financeira e 

cultural, como descreve em outra parte do Relato afirmando que ficou três semanas  

numa pensão sem água, sem luz e dormindo num colchão cheio de buracos,  a comida 

era completamente diferente, muito tempero e sem verduras, os costumes do povo 

diferente e dificuldade na comunicação do Português e no transporte por passar um ano 

sem ter carro. (TRABUCO: 2009) 

         Essas e outras dificuldades enfrentadas pelos missionários não foram suficientes 

para que a  implantação da denominação Batista fosse detida. Segundo Guimarães, os 

missionários norte-americanos M.G. White, Robert Elton Johson e Edward  Burley 

Cader contribuíram decisivamente para a formação do pensamento protestante e sua 

expansão em Feira de Santana17 .    

         Esses missionários foram fundamentais para o crescimento Batista em Feira de 

Santana e região, e eram também importantes agentes religiosos da Junta de Missões 

Estrangeiras de Richmond em todo o estado baiano. Segundo o Pastor Edson Gama, 

Edward Burley Cader adquiriu na década de 1950 oito terrenos na cidade em nome da 

Missão Batista do Norte do Brasil para a fundação de templos e entidades batistas. 

                                                 
16 Apud. Relato Auto-biográfico de Edward Burley Cader. Homenagem da Convenção. Livro do 
Mensageiro, 63ª Assembléia Anual da Convenção Batista Baiana, 1986,  p.09  
17 Apud. GUIMARÃES, Tarcísio Farias. O Protestantismo Histórico no Sertão Baiano. In: Epistême. 
Ano-03; Jan/Jun. v.03- nº 01-, Feira de Santana-BA: SEMINÁRIO TEOLÓLGICO BATISTA DO 
NORDESTE, 2001. 
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Entre  os terrenos, o entrevistado citou os locais onde foram criadas: a Igreja Batista 

Alvorada, a Igreja Batista Moriá, a Igreja Batista Central, a Igreja Batista de 

Pampalona, a Igreja Batista do Campo Limpo, a Igreja Batista do Sobradinho, e 

próximo a essa última igreja o terreno onde foi construído o Instituto Bíblico Batista do 

Nordeste (IBBNE), terrenos que foram adquiridos “com o dinheiro da Missão 

americana e na visão de crescimento do Pastor Burley Cader”18   

 

O Contexto Feirense 

 

                   Feira de Santana, cidade do interior da Bahia localizada 

aproximadamente a 108 km da capital do estado, tornou-se conhecida como a 

“Princesa do Sertão” tanto pelo seu entroncamento rodoviário como pela 

importância histórica do seu comércio. De arraial pertencente à Comarca de 

Cachoeira no século XVIII, ela passou a categoria de vila em 1832 e, por fim, 

foi elevada a categoria de cidade em 1873, quando passou a ser chamada de 

Cidade Comercial de Feira de Santana. 

                   Ainda em 1876 uma ferrovia que fazia ligação com o porto de 

Cachoeira foi implantada, segundo Nacelice Freitas, o   terminal  da  estrada 

de ferro que se localizava  na     Praça   da   Matriz,     “foi marcante na 

evolução urbana da cidade, determinando o crescimento no sentido norte-sul, 

com o adensamento populacional em suas margens.” 
19 

             Já Oliveira, aponta a importância da atividade comercial no 

crescimento da cidade, a começar pela comercialização do gado. Segundo ele, 

“entre os anos finais do século XIX e as três primeiras décadas do século XX a 

cidade experimentou um considerável crescimento populacional”20.  

           A posição  de   grande  cidade  comercial e   os  impulsos 

industrializantes  gerou  processos modernizantes e urbanísticos em Feira de 

Santana, sobretudo, nas décadas de 1970 e 1980. E, é na década de 1970, 

que o Centro Industrial Subaé (CIS) é instalado na cidade com expectativas de 

que o mesmo modernizaria a cidade. Para Ana Maria de Carvalho: 

                                                 
18 Apud. Entrevista concedida a TRABUCO. Zózimo A. P. O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a 
construção da identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990). Dissertação de Mestrado em História 
Social- FFCH da UFBA, Salvador. 2009. 
19 FREITAS. Nacelice.Urbanização em Feira de Santana: influências da Industrialização (1970-1998).p. 
108-109 
20 OLIVEIRA. Cloves Frederico. Do empório a Princesa do sertão: Utopias civilizadoras em Feira de S 
(1893- 1937).  Dissertação de Mestrado. Salvador. UFBA. 2000 
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“A instalação do Centro Industrial Subaé (CIS) criou expectativas de que a 
urbe ingressaria na civilização, na modernidade. Idealizara-se um progresso 
difundido nas promessas de uma industrialização que privilegiaria o mercado 
local e se integraria produtivamente, com os outros setores da economia. 
Entretanto, tais expectativas não se concretizaram. O CIS foi desenvolvido 
para complementar as atividades do Centro Industrial de Aratú (CIA) e outros 
instalados no eixo centro sul do país, dirigindo os lucros e benefícios para as 
elites pertencentes aos grupos industriais externos à cidade”

21
 

 
 

                No entanto, a autora ressalta a importância da instalação do CIS na 

cidade, apesar das expectativas não serem efetivadas. Pois o mesmo 

influenciou sensivelmente na urbanização da cidade e contribuiu para a 

expansão da mesma, por conta do crescimento populacional ocasionado 

dentre outros motivos pela implantação do CIS.  

            E, é nesse contexto de crescimento urbano e populacional que a Igreja 

Batista Memorial (IBM), é instalada em Feira de Santana desde a década de 

1976. Porém faz-se necessário tratar sobre o Campo Religioso feirense antes 

de adentrarmos no histórico da IBM em Feira de Santana. 

            Segundo Elizete da Silva, “o catolicismo está presente no território 

nacional desde o período colonial, legitimando as alianças com o estado 

metropolitano português”22. E, em Feira de Santana não era diferente, “ em 

1846 tornou-se Sede Paroquial a freguesia de Feira de Santana. Portanto o 

Campo Religioso era hegemônico e historicamente católico, desde a fundação 

do arraial”.23 

             Já  a Religião Afrobrasileira, como uma religião de escravos, apesar de 

ser marginalizada e até mesmo sendo alvo das perseguições da polícia, por 

serem acusadas de perturbarem a “ordem pública”,  a mesma pode resistir 

frente à hegemonia  do catolicismo.(SILVA:2010)   

            No que diz respeito ao Espiritismo, em Feira de Santana reafirma-se a 
tendência deste seguimento religioso de atrair adeptos da classe média e de 
intelectuais. Segundo Trabuco: 

“A presença do espiritismo Kardecista em Feira de Santana fez a cidade 
adquirir uma importância de dimensões nacionais na década de 1990, com a 
realização da Caminhada pela Paz , organizada por Cloves Nunes, líder 
espírita desde a década de 1970, pela visibilidade do escritor Divaldo Franco, 
divulgador de destaque das obras e do pensamento Kardecista na sociedade 
brasileira. O primeiro Centro Espírita da cidade data de 1936, e foi fundado 

                                                 
21 OLIVEIRA. Ana Maria Carvalho dos Santos.Feira de Santana em tempos de modernidade: Olhares, 
imagens e práticas do cotidiano (1950 - 1960).Recife. 2008 p.15 
22 SILVA. Elizete da. Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira. Evangélicos Progressistas em 
Feira de Santana. UEFS.2010 p. 154, 155. 
23 Idem  p.155 
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pelo casal Deraldo e Ziza de Carvalho na rua Castro Alves, hoje centro da 
cidade, com o nome Paz dos Sofredores.” 

24
 

 

            No tocante as raízes do protestantismo feirense:  

            Em 1935 chegou a Feira de Santana o casal Isobel C. Gillanders e 

Roderick Gillanders, missionários da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. 

Após dois anos de intenso trabalho proselitista, em 1937, organizou-se a Igreja 

Evangélica Unida de Feira de Santana, a primeira denominação protestante a 

fixar-se na cidade. Conforme Gillanders, os primeiros anos foram muito 

difíceis: perseguição e intolerância pelo clero católico, que ameaçava até os 

fiéis que alugassem casas para os crentes fazerem culto. A congregação era 

formada pela família dos missionários e uma dezena de irmãos, porém 

gradativamente o grupo cresceu e ganhou visibilidade. 

             (...) Na década de 1960, com a tendência conservadora que grassou 

entre evangélicos, algumas denominações se declararam fundamentalistas 

como a  Igreja Evangélica Unida que adotou doutrinas e práticas 

conservadoras e alterou estatutariamente seu nome para Igreja Evangélica 

Fundamentalista em 1966. (SILVA:2010) 

            Já os batistas, grupo que tem o destaque nesse trabalho, segundo 

Elizete da Silva, “os batistas chegaram à cidade no início da década de 

1940.(...). No mesmo ano, organizou-se a congregação Batista. Em 1947 

organizou-se a Primeira Igreja Batista de Feira de Santana como resultado do 

trabalho missionário dos batistas norte-americanos. (SILVA: 2010)    

 

 

Um pouco sobre a História da Igreja Batista Memorial (IBM) 

 

            Tendo em vista a aquisição dos oito terrenos situados em localidades diferentes 

por Edward Burley Cader, no anseio de fazer crescer o protestantismo Batista em Feira 

de Santana, logo logo, pôde ser multiplicado a partir das Igrejas foram construídas. 

            A Igreja Batista Memorial foi na verdade resultante dos esforços empreendidos 

no estabelecimento da Igreja Batista de Campo Limpo. 

 

“A IBM ela na verdade surgiu como um trabalho de expansão da Igreja Batista de 
Campo Limpo promovido pelo Pastor Shults, na época ele era um grande plantador de 

                                                 
24 TRABUCO. Zózimo A. O Instituto Batista do Nordeste e a Construção da Identidade Batista em Feira 
de Santana (1960 – 1990). Dissertação de Mestrado. UFBA. 2009  p.74 
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Igrejas, e ele conseguiu o prédio onde funcionava a agência de correios lá na Cidade 
Nova ne uma pracinha, na Cidade Nova e ali foram os primeiros dias da Congregação 
de Campo Limpo, até mudar de local que foi o prédio que é estar até hoje, quer dizer 
não estar como Batista Memorial mas até pouco tempo ele era Igreja Batista Memorial 
na rua Pelé com Carlos Alberto”.25                         
  

            Para fazer jus ao nome que a ele foi intitulado como “plantador de igrejas”, Pr. 

Shults, que foi um dos missionários enviados juntamente com a sua esposa Aldrey 

Shults pela Missão Batista do Brasil à qual era filiada à junta de Missões Estrangeiras 

de Richmond. (TRABUCO: 2009). 

           O seu trabalho evangelístico para o bairro Cidade Nova ao instalar a 

congregação que ficou temporariamente na pracinha, cuja referência tinha como a 

agência dos correios. Com aproximadamente, um ano de instalada a Congregação 

Batista recebeu a doação do terreno situado na rua Carlos Alberto com a travessa da rua 

Pelé. 

            Com a doação do terreno, a congregação da Igreja Batista de Campo Limpo, 

ascende à Igreja, ou seja, tornou-se independente da de Campo Limpo. A colaboração 

financeira de todos os membros foi fundamental para que a construção da Igreja Batista 

em Cidade Nova fosse  iniciada, embora a mesma esteja localizada  em uma região 

onde  predomina a classes mais baixas. Como disse Caroline em sua dissertação:  

 

“Já os bairros do Viveiros, Loteamento Morada Tropical, Feira IX, Cidade Nova e João 
Paulo compõem uma das regiões em que se concentram classes mais baixas. Estas 
afirmações são baseadas nos tipos de residência dos bairros e o porte dos templos. Isso 
não impossibilita haver exceções, mas fornece dados relevantes sobre a composição 
social das congregações pesquisadas”26. 
 
 

            Certamente que a oferta dos irmãos fora relevante. No entanto, a oferta da 

missionária norte americana Mildred Cox Mein foi memorável para o episódio da 

construção.Na ocasião da entrevista com irmã Neuza membro fundadora, questionei-a 

sobre o por quê do nome memorial. Então ela respondeu: 

 

“Porque é é foi uma maneira de homenagear a missionária Mildred Mein que ela 
trabalhava no chamado naquela época Instituto Bíblico Batista, Instituto Bíblico não, 
Batista Bíblico do Nordeste, aliás não Instituto Bíblico Batista do Nordeste eee ela 
trabalhava lá enquanto missionário e angariou as ofertas dos americanos pessoal dela da 
Igreja do Texas e teve uma boa contribuição teve condições de construir aquele 
prédio”27. 
  

                                                 
25 Entrevista concedida a autora pela SrªNeuza, em 07/11/2010 na sua residência. 
26 DIAS. Caroline Luz e Silva. Os Neopentecostais em Feira de Santana: Da Visão Celular no Modelo 
dos 12 ao Mover Celular do Fruto Fiel. Dissertação de Mestrado. UEFS. 2009. p.58 
27 Entrevista concedida a autora por irmã Neuza, em 07/11/2010 na sua residência.   



  25 

 

 

            Notadamente, essa foi oferta  muito bem-vinda já que, a quantidade de membros 

ainda era em média de 40, como disse a nossa entrevistada, a irmã Neuza. Por isso a 

Igreja Batista em  Cidade Nova tornou Memorial a voluntariedade da oferta da então 

missionária Mildred Cox Mein, à qual segundo Trabuco, foi uma das que contribuíram 

para a organização da Biblioteca do Instituto Bíblico Batista do Nordeste (IBBNE). 

             “A Biblioteca do IBBNE foi organizada pela missionária Mildred Cox Mein 

que contribuiu para o acervo da mesma escrevendo e traduzindo livros e dando parte da 

sua biblioteca particular. Nascida no Texas em 1906, Mildred Cox formou-se nos EUA 

em 1932 e foi como missionária para Recife para ensinar no Seminário do Norte e na 

Escola de Trabalhadoras Cristãs (ECT), assumindo a direção da casa dois anos depois. 

No Seminário do Norte conheceu e casou-se com o diretor John Mein acompanhando-o 

na viagem missionária às ilhas Bahamas. Com o falecimento do missionário, Mildred 

Cox Mein solicitou o retorno ao Brasil e transferiu-se para o IBBNE em Feira de S 

Santana no ano de 1966. A missionária faleceu em 1970 e foi substituída por Jonas 

Barreira de Macedo Filho no ensino da disciplina Missões e na administração da 

Biblioteca, que recebeu o nome Biblioteca Midred Mein.”  (TRABUCO:2009) 

            Contudo, o nome Memorial não permaneceu, como elemento identificador da 

Igreja Batista pertencente à  convenção Batista Baiana. Após permanecer por volta de 

duas décadas com o nome Memorial, já que a mesma foi fundada em 29/12/1976, seu 

nome foi mudado para Tabernáculo de Deus. As mudanças que ocorreram não foi 

restringida apenas ao nome da igreja, mas a toda  a administração interna, as doutrinas 

conservadoras da convenção Batista Baiana, foram substituídas pelas do G12.  

            Para Gama, a Igreja Batista Memorial tornou-se um referencial nos estudos do 

movimento G.12, por ser a primeira a adotar a nova metodologia.    

 

“ A Igreja Batista Memorial, hoje, denominada Ministério Internacional Tabernáculo de 
Deus, foi um marco para o estudo do G12, na Bahia e em Feira de Santana, uma vez 
que, nesta congregação, o G12 foi pela primeira vez implantado no estado. O Apóstolo 
Renê Terra Nova, foi um dos pastores presidentes deste ministério, também tendo se 
convertido na Batista Memorial, trazendo para esta congregação primeiramente o que 
denominou de a estratégia de Deus para o século XXI, o G12”.28  

           

            Esse movimento, dividiu as opiniões não apenas da denominação Batista, como 

de uma gama de denominações, em meados da década de 1990 o clima ficou tenso no 

                                                 
28 GAMA.Valmir Sampaio. G12 neopentescostal: Os batistas em uma nova forma de ser evangélico. 
Surgimento, desenvolvimento e rupturas  em feira de Santana (1999-2006). Monografia. UEFS, Feira de 
Santana. 2010. p. 33  
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meio protestante, em especial no dos protestantes históricos, pelo fato de haverem 

embates doutrinários, como afirmou Dias: 

 

“No Brasil, esta metodologia G12 chegou ao final da década de 1990 e teve a 
adesão de muitos grupos protestantes, entre eles, alguns históricos, como batistas, 
presbiterianos, pentecostais como a Igreja do Evangelho Quadrangular e 
neopentecostais com uma diversidade de grupos independentes. Esta adesão provocou 
conflitos e experiências diversas entre os protestantes em Feira de Santana”29.  

 
 
            Por fim, os conflitos não se deram apenas entre as denominações, eles atingiram 

os líderes desse movimento em 2005, de maneira que houve uma separação, tanto dos 

idealizadores como do movimento, ao menos na nomenclatura. René Terra Nova  

desvincula-se do G12 e inaugurou o M 12.       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29  DIAS. Caroline Luz e Silva. Os Neopentecostais em Feira de Santana: Da Visão Celular no Modelo 
dos 12 ao Mover Celular do Fruto Fiel. Dissertação de Mestrado. UEFS. 2009. p.14 
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Capítulo. 2  A concepção de morte segundo os Batistas. 
 
A morte como objeto de estudo dos historiadores. 
 
        A temática da morte, embora seja um tanto complexa e misteriosa não foge ao 

trabalho da pesquisa histórica principalmente pelo fato da mesma ocupar uma 

significativa centralidade no discurso e na visão de mundo cristão, especialmente no 

seu ramo protestante. No entanto, os trabalhos que tratam sobre a morte no âmbito do 

protestantismo são raríssimos, Regina Reys, estudou o fenômeno e seu significado entre 

os pentecostais “uma morte é, pois, um momento fundamental na cosmologia cristã”30. 

No protestantismo histórico Elizete da Silva31 fez um estudo sobre os significados e 

representações da morte entre Anglicanos e Batistas na Bahia. Dentre outros que 

citaremos ao longo desse trabalho, a exemplo de Kamal que justifica o estudo do tema, 

dizendo que:   

    Esses temas, porém merecem nosso interesse e nossas reflexões, não só 
porque constituem elementos básicos de quase todas as crenças religiosas, 
desde os tempos mais antigos, mas principalmente porque estão presentes 
hoje, intimamente ligados a aspectos tais com a doença, a cura, a velhice, as 
atitudes, os valores e o significado da vida. Esses temas atingem 
profundamente o nosso ser e a nossa concepção do mundo, ambos os quais 
não são ainda tão racionais e lógicos, especialmente em momentos de crise.32  
          

 
                  E hoje, o tema da morte como disse Kamal, está muito ligado a aspectos 

relacionados às atitudes das pessoas assim como também ao significado da vida. 

Atitudes essas que deixarão vivas ou mortas as lembranças  daqueles que partiram. 

Discutiremos mais essa questão, quando tratarmos sobre a vida e as atitudes 

pesquisadas de alguns necrológios do Jornal Batista a destacando a morte e a vida pós 

morte. 

         Notemos que, a morte foi tema de preocupação das mais diversas sociedades e 

culturas ao longo da história da humanidade, por isso, foi trabalhado por alguns 

historiadores as mudanças que ocorreram nas atitudes diante da morte, desde a  Alta 

                                                 
30 NOVAES, Regina Reys. Os crentes, razões para viver e morrer. IN: José de Souza Martin (org). A 
morte e os mortos na sociedade brasileira. São Paulo. Hucitec, 1983.  
31 SILVA.Elizete. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia. S.P. 1998 
32 KAMAL, Ahmed Tariq. A morte, o sobrenatural e a continuação da vida. In: José de Souza Martins 
(org). A morte e os mortos na sociedade brasileira. São paulo. Hucitec, 1983. 
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Idade Média até início do período contemporâneo, mudanças estas, que ocorreram 

muito lentamente a ponto de serem quase que imperceptíveis aos contemporâneos.   

         Atitudes que foram adotadas, outras que foram deixadas a exemplo de emoções 

 

 Para Áries, essas mudanças de atitudes ocorreram de forma mais acentuada entre 1930 

e 1950 com “transferência do local da morte. Já não se morre em casa, no meio dos 

seus, morre-se no hospital e só”33. Possivelmente pelo fato de no hospital oferecer 

cuidados especializados à  necessidade do doente e tornar viável o seu tratamento, o 

que seria mais difícil em casa. Mesmo se tratando de pacientes terminais que não tem 

mais chance de uma reabilitação, ainda assim são levados ao hospital para que morram 

no mesmo, pois começou a ser considerado local apropriado para a morte. 

         Áries aponta as observações que foram feitas por sociólogos americanos no  

período citado onde os mesmos puderam constatar dois tipos de doentes: Os arcaicos e 

os modernos; os arcaicos são aqueles que se esforçam para morrerem em casa, estes são 

os mais apegados às tradições da morte, enquanto que os modernos preferem morrer no 

hospital, pois para esses, morrer em casa tornou-se um inconveniente. 

         Alguns anos mais tarde Vovelle demonstra em seu estudo sobre a morte, a saída 

do paciente na iminência da morte de casa para o hospital, observando essa 

transferência ao longo desse período, e a chamou  de evolução das atitudes diante da 

morte.“Pensando entre outras coisas na morte oculta do falecimento hospitalar ou do 

leito proscrito. Esses fenômenos de rejeição ou de ocultação, sob formas evidentemente 

muito diversos, já estavam implícitas outrora na evolução das atitudes diante da 

morte”34.  

         Além de ter ocorrido uma transferência do local onde se deveria morrer, houve 

também uma transferência de sentimentos do moribundo para a família que era digna 

de confiança e que encaminharia para uma morte aceitável ou tolerada pela nova 

tendência da sociedade. 

         Com o advento dessas atitudes perante a morte, esse sentimento foi transferido 

para os médicos e toda equipe hospitalar, neles foram depositado a confiança outrora 

pertencente a família para o bem morrer do moribundo segundo as normas da sociedade 

moderna, Áries analisa essa grande mudança na qual segundo ele levou séculos se não 

milênios para ocorrer.    

 

                                                 
33 ARIÈS. Philippe. A História da Morte no Ocidente desde a Idade Média. Lisboa. Teorema. 1989. p. 56  
34 VOVELLE, Michel. Ideologias e Mentalidades. São Paulo. Brasiliense. 1991. p. 138 
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A Visão Bíblica da Morte. 

 

         Biblicamente falando existem dois tipos de morte: A física e a espiritual este 

consiste num dos objetivos deste trabalho discutir estes dois tipos de morte de modo a 

distingui-la e torná-las claras ao entendimento do leitor, já que para os Batistas, a Bíblia 

é o livro de regra fé e prática. A morte física é um infortúnio inevitável a todos os seres 

humanos, pois se trata de uma determinação estabelecida por Deus a partir do momento 

que Adão e Eva desobedeceram a sua ordem no Jardim do Éden, naquele momento em 

que ambos tomaram consciência de que estavam despidos o pecado se consumou, ou 

seja, o pecado entrou na humanidade, desta forma, tirou a longevidade do homem e da 

mulher. 

         Longevidade esta que, não teria fim. Conforme está escrito na carta do apóstolo 

Paulo aos Romanos 3.23 e 6.23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória 

de Deus”. “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 

vida eterna, por Cristo Jesus nosso senhor”.  

         O significado de morte física  segundo a definição da ONU é, “a cessação 

permanente de todas as funções vitais”. A partir desse conceito podemos compreender 

que quando uma pessoa morre a possibilidade de viver novamente torna-se nulas. Além 

dos estragos que o pecado fez e faz com a morte física, a qual, dentro dos recursos 

técnicos e científicos é um fenômeno irreversível. Contudo, a morte espiritual 

caracteriza-se como sendo um fenômeno muito pior em relação à física, pois, no caso 

da física todos os humanos independentes de serem crentes ou não, batistas ou não, 

passarão, como diz Peters “a morte do crente e do infiel, do santo e do pecador 

igualmente”35. Mas, na morte espiritual, segundo os batistas sofrerão somente àqueles 

que não crerem ou aceitarem o plano de salvação que implicou no sacrifício redentor de 

Cristo na cruz do calvário, o qual foi capaz de justificar os perdidos e condenados à 

morte eterna, justificar, quer dizer torna-los inocentes perante Deus. 

                                                 
35 PETERS. F. E. Os Monoteístas: Judeus, cristãos e Mulçumanos.Vol. II: as palavras e a vontade de 
Deus; Trad. Jaime A. Clasen. São Paulo. Contexto, 2008. p. 398 
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         No entanto, segundo as doutrinas protestantes, Deus na sua infinita sabedoria e 

amor pela humanidade criou um plano para intervir na total destruição da alma, 

conforme escreveu o apóstolo Paulo, “Porque, como pela desobediência de um só 

 

 

       

homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão 

justos”36.  

         Conforme as doutrinas batistas, desde o Gêneses, na sua grande misericórdia, 

Deus planejou a redenção da humanidade quando disse que da semente da mulher 

nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente que é uma representação simbólica do 

diabo. E essa promessa fora cumprida no Novo Testamento, quando Cristo nasceria 

como qualquer outro ser humano, ou seja da mulher, e cumpriria seu ministério terreno, 

morreria e ressuscitaria, para que por meio da sua morte “destruísse aquele que tem o 

império da morte, isto é, o diabo”37. 

         Para os batistas, o plano salvívico de Deus através de Cristo daria uma nova 

oportunidade a humanidade de viver eternamente, com alguns pré-requisitos a serem 

cumpridos, como o arrependimento a confissão e a fé dos que aceitarem essa condição. 

“Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 

salvação”38. Também na Carta aos Hebreus o escritor admoesta que é necessário “crer 

para a conservação da alma”39 ou seja, dizer que a alma foi conservada é o mesmo que 

dizer que ela não passou pela morte espiritual. 

         Notemos, pois a diferença crucial que existe entre a morte física da espiritual de 

acordo com a visão bíblica. Na morte física o ser humano não tem a liberdade de 

escolher passar ou não, pois se trata de uma inevitabilidade decorrente do pecado 

consumado no jardim do Éden, “e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, 

vindo depois disso o juízo”40. Já na morte espiritual o homem pode escolher passar ou 

não. Essa escolha foi facilitada por Deus ao elaborar o plano da salvação da alma.                                     

                                                 
36 Romanos 5.19.Bíblia Sagrada 
37 Hebreus 2.14. Bíblia Sagrada 
38 Romanos 10.10. Bíblia Sagrada 
39 Hebreus 10.39. Bíblia Sagrada 
40 Hebreus 9.27. Bíblia Sagrada 
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         A Bíblia é muito enfática na salvação ou na condenação do homem ligando-as ou 

a crença em ou à falta da mesma, “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não 

crer será condenado”41.  

         Um outro aspecto interessante já citado por Silva,  é o da relação que os batistas 

fazem entre o batismo e a morte. O Batismo se trata de uma ordenança de Cristo para 

aqueles que já crêem, ou seja, o batismo e a imersão do corpo na água  representando 

 

 

 

que o crente morreu para o mundo, morreu junto com Cristo para que no último dia, 

Cristo o ressuscite num corpo incorruptível, “e os mortos ressuscitarão incorruptíveis”42 

 

 Uma visão da morte na imprensa. 

 

      Para Silva 

 “a doutrina da morte ocupou considerável espaço na imprensa batista, com um tom 
sempre exortativo de que os vivos deveriam preparar-se para a finitude dos seus dias e 
buscar o livramento da condenação eterna, aceitando em troca, a vida eterna 
prometida nos evangelhos”.43 
 
 

         Nas páginas deste periódico pesquisamos vários relatos de batistas que se 

destacavam tanto na comunidade em que congregavam quanto no grupo comunidade 

em que viviam, e que, por conseguinte deixaram marcas que permaneceram vivos na 

memória dos que se aproveitaram da ocasião fúnebre para trazer à memória dos 

parentes, amigos e irmãos em Cristo, os feitos e obras daqueles que se enquadravam no 

perfil dos justos, ou seja, dos eleitos que conseguiu permanecer fiéis ao Senhor Jesus 

até o último dia das suas vidas, e adquiriram por meio da fé  “o céu onde repousam os 

justos”44 

         Os jornais batistas cumpriam esse papel de divulgar suas páginas, o rol dos que 

conseguiram viver uma vida conforme registrados nos anais das assembléias que 

ocorrem anualmente em determinado Estado da Federação.  

                                                 
41 Marcos 16.16. Bíblia Sagrada 
42 I Coríntios 15.52 p/ b. Bíblia Sagrada 
43 Silva, Elizete da. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia. S.P.1998. p.386 
44 ARIES, Philippe.O Homem diante da morte. R.J. Francisco Alves, 1989. p. 28 
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         Os anúncios fúnebres nos jornais “é uma das formas de externar o significado da 

morte, principalmente para a família e é o anúncio que relata à sociedade na qual 

vivia “o morto querido” a perda sofrida por este ou aquele grupo”45 

         É este, um dos objetivos dos anúncios fúnebres nos jornais batistas, dá um 

significado à morte dos crentes que viveram uma vida de submissão aos preceitos 

bíblicos e às doutrinas batistas. Talvez essa seja uma estratégia para animar os seus 

membros e congregados na fé, ou até mesmo exortá-los para um futuro brilhante e 

esperançoso cheio de paz e alegria, assim prometido por Cristo a seus fiéis.Como o 

apóstolo Paulo escreveu “consolem uns aos outros com estas palavras”46. 

         Uma outra perspectiva que podemos inferir em relação aos anúncios fúnebres nos 

referidos jornais é uma estratégia pedagógica e doutrinária utilizada para que o leitor 

reflita sobre as suas atitudes vividas enquanto um batista convertido ou não. 

         Como é o exemplo da morte de Júlio Gomes de Oliveira Bragança. Vejamos 

como relatou a secretária da Igreja no Jornal. 

 

                 “  Uma vida a serviço de Cristo 

         (...) Levando-se em conta a grande necessidade de mais agências do 
reino de Deus em Altamira, um ponto de pregação foi organizado. Júlio 
vibrava com o trabalho, vendo os resultados positivos em conversões. 
         O Salão já estava pequeno e Júlio com seu dinamismo e espírito 
empreendedor se propôs a derrubada da parede, para ampliar o local de cultos. 
No dia 21-12-76, quando estava no salão de cultos a Deus, para que o trabalho 
do Mestre pudesse crescer, Júlio foi chamado por Deus.  
         A parede caiu e o corpo de Júlio também, mas a vida dedicada ao serviço 
do Mestre ficou como um marco que desafia.  Ele agora pode cantar o perfeito 
louvor e servir eternamente ao Rei dos reis. 
       Você, tão pouco eu, podemos responder porque um jovem de 20 anos que 
já estava inscrito no seminário Batista Equatorial para 1977 foi chamado para 
a Glória de Deus. Mas, eu posso e você também, dar graças a Deus  pelo 
desafio que ficou. 
         Se Deus lhe chamar hoje, o que você estará fazendo? Que dirão de sua 
vida? 

 

         Notemos especialmente nessa última frase, um tom exortativo do jornal quanto a 

vida do leitor deste anúncio. À medida que fazemos a leitura dos jornais no período 

referente desta pesquisa percebemos o ideal que se quer transmitir e consequentemente 

se obtenha um número de fiéis persuadidos pelo temor da morte. Uma forma de fazer 

proselitismo 

         Vejamos numa outra perspectiva o anúncio da diaconisa Dinorah, no Batista 

Bahiano. 
                                                 
45 WITTER, José Sebastião. Os anúncios Fúnebres (1920-1940). IN: José de Souza Martins (org). A 
morte e os mortos na sociedade brasileira. São Paulo. Hucitec, 1983. p. 86 
46 Bíblia Sagrada. I Tessalonicenses: 4.18 
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         “Maria Dinorah Bomfim nasceu em 27 de março, na cidade de Nazaré, BA. 
Aceitou a Jesus como o seu Salvador na Igreja Batista Dois de Julho, numa série de 
conferência proferida pelo pastor Valdívio Coelho. Foi batizada pelo pastor Belmiro 
Sampaio, no templo da Igreja Batista de Itapajipe, em 1953. Faleceu no dia 1º de 
Fevereiro de 2003,hospital Português. 
         Viveu para servir ao próximo. Foi uma vida toda dedicada à causa de Nosso 
senhor. Só estava satisfeita quando estava evangelizando. Mesmo doente, no hospital, 
aproveitou para pregar o evangelho. Dinorah era muito querida e conhecida pela união 
feminina da 4ª Região da capital, pois era a sua coordenadora. Era diaconisa da Igreja 
Batista de Itapagipe e uma das fundadoras da igreja Batista Monte Gerizim, em 
Salvador. Ela era a mãe extremosa e dedicada de Diana, Débora, Nide, Daniel, Emília e 
Patrícia. 
         Era avó amorosa de Marcos, Maurício, Mayara, Ana Carolina, Luís Antônio, 
 Paulo, Ricardo, Bruno, Daiana, Nelson augusto Neto, Henrique, André, Vítor e Esther. 
Ela teve a grande alegria de ver o seu primeiro neto Marcos Alberto Minho Gonçalves, 
sendo ordenado pastor. Ele preside a Igreja Batista Pérola dos Mares em Paripe, 
Salvador.”47 

Antônio Nascimento (esposo)  

 

         Ao contrário da conclusão que Kamal tirou sobre os anúncios dos três tipos de 

jornais reservado a sua pesquisa, podemos dizer que o Jornal Batista foge a essa 

conclusão, pois de acordo com o que vimos, a vida dos sujeitos é levada em 

consideração em que pese suas experiências individuais, quer seja em família, em 

comunidade que vive, na congregação que participa na profissão que exerce e na fé que 

pratica.  

         É notável que a morte da diaconisa Dinorah, foi considerada como uma morte 

abençoada ou boa pelo fato da mesma ter morrido na velhice “farta de dias” e após uma 

longa existência morreria deixando muitos descendentes. Segundo Silva:  

             “A morte abençoada, ou a boa morte, referia-se normalmente a pessoas que 

faleciam na velhice “farto de dias” e que após uma longa existência, morriam rodeados 

de filhos e netos e lembradas por suas boas obras.”48 

 
            Vejamos que há um engrandecimento da família no anúncio de Dinorah, ela se 

enquadra no ideal de mulher cristã, submissa, reprodutora conforme prenunciado pelo 

Gênesis “multiplicai-vos e enchei a terra”. 

         Outro anúncio que foge a regra da imutabilidade criticada por Kamal é a do Pastor 

Fernando Soares Albernaz, Vejamos o que diz o anúncio.  

 

 

Albernaz, um exemplo 

                                                 
47 Jornal Batista Baiano, nº 55, 2003, p.  
48 SILVA.Elizete. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia. S.P. 1998. p.365 
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         “ e, andou o pastor Fernando com Deus...e deus para si o tomou”. Disse o grande 
missionário escocês David Livingstone: “A morte é um acontecimento glorioso para 
aquele que vai para Jesus’. Para nós que ficamos, a morte é vista como um 
acontecimento triste, mas para aquele que morre com Cristo, trata-se de um glorioso 
acontecimento. Foi o que ocorreu na manhã do dia 2 de junho último, quando os 
batistas da Bahia e a cidade de Itamarajú amanheceram chorando a perda do líder 
pastor, mestre e psicanalista Fernando Soares Albernaz, que partira em sua gloriosa 
viagem ao reino celestial. 
         Depois de passar o final de semana na Igreja Batista de Valença, fazendo o que 
mais lhe dava prazer – pregar o evangelho, chegou em sua residência na manhã da 
segunda feira, e após ser recebido pela esposa Maridalva, foi repentinamente chamado 
ao céu, deixando para trás o rastro de uma vida de fé, santidade, fidelidade a Deus, à 
família e aos amigos. 

 

 

 

 

         A morte instantânea do Pastor Fernando foi vista pelos familiares e membros da 
igreja como um verdadeiro arrebatamento, em face da serenidade e rapidez com que 
deixou esse mundo.      
    O culto fúnebre, realizado no templo da primeira Igreja batista de Itamarajú, onde 
pastoreou por 21 anos, foi marcado por profunda comoção e tristeza dos familiares, 
ovelhas e amigos. 
         O vice-presidente da igreja Agileu Batista dos Santos, disse que a comunidade de 
Itamarajú perdeu uma das maiores personalidades e os batistas da Bahia um dos 
maiores baluartes da denominação. “Dificilmente haverá outro pastor à frente da 
Primeira Igreja Batista de Itamaraju com o perfil de ministério e qualidade do pastor 
Fernando Albernaz”, acredita Agileu. (...). 
                  A pedido dele mesmo, no seu  túmulo foi colocado o seguinte epitáfio: “Um 
pecador perdoado, graciosamente abençoado por Deus”, frase esta que retrata aqui 
a maneira como Deus tratou e cuidou de sua vida aqui na terra, perdoando os seus 
pecados e o abençoando.”49 
 

            A inscrição no seu epitáfio transmite a concepção luterana sobre o perdão dos 

pecados para a obtenção da vida eterna, a qual somente pela fé em Cristo o homem 

seria perdoado dos seus pecados.  

           Baseados nas doutrinas batistas é que o Jornal Batista e o Batista Baiano 

elaboram os necrológios dos irmãos levando em consideração a sua particularidade de 

cada irmão da denominação em destaque. Diferentemente da conclusão tirada por 

Witter, o qual estudou os anúncios católicos na sua pesquisa de anúncios fúnebres nos 

jornais Correio Paulistano, Folha da Manhã e o Estado de São Paulo, de ter, 

 

 “um mesmo clichê, já composto pelos jornais que eles cuidam, de tal forma que neles 
somente, mudam os nomes dos formulários ou das instituições e do o morto. Não houve 
alterações significativas o que parece demonstrar que, principalmente por questões 
psicológicas , tratar da morte de maneira menos envolvente possível, uma forma de 

                                                 
49 O Jornal Batista , nº 55, 2003. p. 
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faze-lo é fornecer  os dados e deixar que a execução do anúncio seja automática e 
formal, o que evita os desgastes próprios do momento da morte”50.    
 
 

         Entre os Batistas, os próprios parentes, ou irmãos da comunidade escrevem o 

necrológio, destacando as qualidades que tinha em vida tornado os anúncios muito 

pessoais, diferindo-os de todos os outros que possa ter no jornal.     

          Apesar de percebermos quão estimados eram os irmãos no Jornal Batista e 

Batista Baiano. Para enfrentar os primeiros protestantes no cemitério de Feira não foi 

muito fácil, já que,  

 

 
“no limiar do século XX, o Cemitério Piedade, sob administração da Santa 
Casa de Misericórdia, era o único da cidade. Apesar de pequeno, era suficiente 
para abrigar o pouco número de féretros de então, e ainda se dar o luxo de 
discriminar os indígenas e pagãos”51.                                                                                                         

             

            Discriminar pagãos, ou seja, todo aquele não fosse católico, foi a realidade 

enfrentada pelo Reverendo George W. Chamberlaim e que segundo Silva, “residiu de  

1896 a 1899 em Feira de Santana. Vítimas de epidemia, dois de seus filhos foram 

enterrados no cemitério Piedade, próximo a Igreja Católica da Matriz no centro da 

cidade.Embora os filhos do missionário tivessem falecido em 1899, em plena 

República, o cemitério continuava a ser administrado pela Santa Casa de Misericórdia 

(católica) que proibia sepultamento de protestantes para não “profanar o Santo Solo” 

Os jovens foram enterrados numa parte dos fundos, onde havia um muro que separava 

os falecidos dos protestantes”. (SILVA:2010) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 WITTER, José Sebastião. Os anúncios Fúnebres (1920-1940). IN: José de Souza Martins (org). A 
morte e os mortos na sociedade brasileira. São Paulo. Hucitec, 1983. p. 87. 
51 LAJEDINHO.Antonio do. A Feira do Século XX (Memórias). Feira de Santana. Ed. Talentos. 2006. 
pp. 101-103. 
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Capítulo 3   Eliezir Viana:Um exemplo de batista. 

 

      Neste capítulo, discutiremos, de modo mais específico o fenômeno da 

morte a partir dos escritos no diário da Srª Eliezir, que impulsionou-nos a pesquisar 

neste curso de graduação a temática anteriormente dita, assim  como também seu 

cotidiano religioso, preparatório não apenas para enfrentar a morte, mas também para 

viver uma nova vida após a mesmo, conforme sua crença. 

     Eliezir de Oliveira Viana foi a protagonista desta história, que se 

configurou neste trabalho de conclusão de curso. Perceber as particularidades no que se 

refere ao pensamento e atitudes dessa senhora  ante ao fenômeno da morte  inseridos no 

seu contexto social e religioso, foi um  dos objetivos perseguidos neste trabalho, sem 

perder de vista o seu caráter histórico. Como disse VOVELLE: “Partindo da morte e 

das atitudes coletivas , como é acolhida, a História pretende reencontrar os homens e 

compreender suas reações diante de uma  passagem que não admite fraudes.”52 

      Compreender as atitudes dessa mulher, enquanto participante de um 

grupo religioso de origem protestante, diante da sua vida que, pouco a pouco se esvaía  

e que tornou-se a questão principal desse trabalho. Relatos de  pessoas que foram 

próximas da irmã  mostrava o quão serena se mostrou diante do seu estado oncológico. 

À exemplo de Tânia, a qual foi liderada por Eliezir Viana na sociedade das 

Mensageiras do Rei , enquanto adolescente, e que hoje em sua fase adulta casada e com 

família constituída relatou sobre o comportamento  da mesma enquanto a mesma frente 

ao processo degenerativo da doença. 

 

                                                 
52 VOVELLE.Michel.Ideologias e mentalidades.Ed.brasilense,São Paulo,1991.p.128 
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“Eliezir foi uma pessoa que deixou marcas em todos nós que tivemos o privilégio de 
conviver com ela. Foi um exemplo de dedicação, amor a Cristo e ao trabalho que lhe 
foi confiado .Mesmo nos seus  últimos  dias  aqui , quem  ia visitá-la saía confortado 
com a sua força e resignação”.53 
 
 

   Embora  tivesse sofrido as dores e desconfortos do processo químio-

terápico, mostrou-se confiante no mesmo Deus que havia registrado no seu diário em 

22 de maio de 1996, há 11 anos e 4 meses antes da sua morte, certa de que “quando o 

Senhor me chamar para  glória”54 ou  seja, falava a respeito da sua  partida e da vida 

eterna que o seu Deus lhe garantia, fazia questão de  enfatizar a sua crença “eu creio 

nisto”55 afirmou. 

  Para falar das atitudes que Eliezir  teve diante da morte, foi necessário 

para nós observarmos ao seu universo de convivência coletivo, que mais influenciou 

nas suas atitudes diante da sua partida, o qual, foi a Igreja  Batista do Campo Limpo e 

posteriormente na sua juventude mudou-se para a Igreja Batista Memorial, onde a 

mesma  congregou a maior parte de sua vida, já que desde a sua infância participou 

desse grupo religioso segundo depoimento  a nós concedido pela sua filha mais velha, 

que se chama Aline Viana. 

 O universo do protestantismo Batista, sem sombra de dúvidas foi o 

grande responsável pelas atitudes de Eliezir com antecedência considerável 

sobre as suas atitudes sobre a sua morte. Para SILVA, 

 

 “Ao contrário, a morte protestante era uma morte com esperança , que apontava para 
a certeza de uma vida eterna, certeza que o falecido já cultivava em vida. Em  clara 
oposição aos  que morriam na falta de esperança do catolicismo, afirmavam a 
diferença dos mortos protestantes.”56 
 

  Este é um dos pontos  centrais no discurso dos batistas, na tentativa de 

atrair adeptos para o seu círculo, principalmente católicos que acreditam na existência 

do Purgatório, o qual, consiste num lugar  intermediário, onde a alma precisa expurgar 

os seus pecados afim de alcançar o paraíso. Segundo a tradição reformada, os  

protestantes não concebem a existência do purgatório. Em  seu comentário na revista” 

Lições da Palavra de Deus, Joá Caitano comenta sobre o mistério dos mortos e desta 

feita sobre o purgatório, afirmando que: 

 

                                                 
53 Entrevista concedida a autora em  13.11.2010 na sua residência 
54 Diário de Eliezir Oliveira Viana,p.30 
55 Idem 
56 SILVA.Elizete. Cidadãos de outra Pátria : Anglicanos e Batistas na Bahia. S.P. 1998. p. 389 
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“ (...) não existe um lugar de purificação  após a morte. Não existe um processo  de 
aperfeiçoamento depois que a pessoa  morre. Não há estágios” ou dimensões ou ciclos 
que possam  melhorar ou mudar ao destino da pessoa após atravessar os umbrais da 
eternidade.”57 
 
 

     Seu comentário, se traduz numa negação a existência ao purgatório e 

conseqüentemente a purificação dos pecados por parte daquele que faleceu sem ajustar 

a sua vida diante de Deus através de Jesus Cristo. 

Para os batistas, a Bíblia esclarece com objetividade o pós-morte sem dar margem para 

um  meio termo aqui entendido como o Purgatório. Na parábola do rico e Lázaro, no  

evangelho de São Lucas, Jesus conta cobre a mesma, e mostra que há um abismo que 

separa os que  foram  condenados dos que  foram salvos e a situação que cada  um deles 

se encontravam . 

 

“E aconteceu que o mendigo morreu, e foi  levado pelos anjos para o seio de`Abraão; e 
morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em 
tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão 
tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e 
me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.”58 
 

        Notemos que nesta parábola de Jesus, não há nenhum indício nem 

mesmo nas entrelinhas que mostre o “meio termo” para aqueles que morreram, ou seja , 

o purgatório, estágio de purificação e preparação para que  a alma do morto migre para 

o seio de Abraão ou paraíso. Segundo Caitano, 

 

 “ Antes da morte redentora de Cristo na Cruz, o paraíso chamava-se Seio de Abraão e 
estava  localizado no mesmo  lugar onde  encontrava-se o Hades. Entretanto o Paraíso 
segundo as escrituras, estava acima do Hades .O homem  rico que não se preparou 
para enfrentar a eternidade foi direto para o Hades,  para ver  Abraão, foi obrigado 
erguer os seus olhos.”59 
 

  O último trecho dessa parábola denota o Seio d`Abraão como um  lugar 

elevado ao do Hades, local destinado aos que  foram condenados e que  por conseguinte 

sofreram todas as mazelas propícias ao lugar que estavam. Para Silva, depois de ter 

analisado um determinado trecho necrológio do Jornal Batista a mesma  interpretou que 

“a morte do católico era” uma morte sem esperança, porque o catolicismo em nada 

assegura a salvação eterna, que ainda dependem de rezas, obras e  estágio do 

purgatório”.60  

                                                 
57 CAITANO, Joá.Lições da Palvra de Deus nº 24, Ano 6, Ed Central gospel.2010 p.63 
58 Bíblia Sagrada.Lucas 16:22-26 
59 CAITANO,Joá.Lições da Palavra de Deus nº24,ano 6 ed Central Gospel.2010 p.64 
60 SILVA.Elizete do.Cidadão de Outra Pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia SP,1998.p.389 
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               Ainda na primeira folha do diário que Eliezir Viana se utilizou para 

expressar não apenas os elementos que ia constituir o seu culto fúnebre, que seus 

familiares deveriam atentar para fazer acontecer  no seu velório, em  especial suas 

filhas após a sua  partida, a mesma acrescentou dizendo que, “a morte é um final  

trágico de uma existência sem Deus. Mas para os que confia em Jesus, a Bíblia diz que 

torna-se um sono.”61 Dada a afirmativa da irmã batista  em relação aos que  confiam em 

Jesus, a morte  não é uma  tormenta , mas um  período de sono,  que confirmam  a 

analise de alguns necrológios que fizemos no capítulo anterior. 

     Ao que parece Eliezir Viana, queria que o seu exemplo de vida e de 

morte contribuísse para a conversão de outras pessoas que tivesse a oportunidade de 

conhecê-la, quer seja em vida, quer seja após sua morte. Para Reyes, “o medo da morte 

sem Jesus” e da condenação final são elementos importantes para explicara 

conversão”.62 Como a referida irmã se tratava de uma fiel Mensageira do Rei, era de 

significativa importância transmitir a mensagem de Cristo até mesmo na morte, como 

está escrito “sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida”(salvação).63 

              Para Silva, 

“(...) uma concepção da morte comum entre os batistas foi o fato de o 
falecimento de um fiel ser considerado como um descanso, morrer é descansar ou 
dormir no Senhor, como  concebiam os antigos cristãos da Igreja primitiva, ou a 
primeira  geração dos reformadores. Os fiéis que faleciam na comunhão dos princípio 
evangélicos dormiam aguardando a ressurreição eterna.”64 

 
  Daí a razão para não se temer a morte, pois se trata de uma pausa para 

um descanso em espera da ressurreição, segundo Silva, na ótica paulina, a morte e a 

ressurreição de Jesus Cristo, são pilares da fé cristã, e de forma contundente afirmou  

para os céticos que “se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé”.65 Dando  continuidade a 

sua argumentação doutrinária aos cristãos de Tessalônica o apóstolo Paulo diz: 

 

“Não quero, porém irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, 
(morreram), para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também  aos  que em Jesus 
dormem(morreram) Deus os tornará a trazer com ele”66 

 

              Pelo fato de Jesus ter ressuscitada com um corpo glorioso 

(incorruptível) foi-lhe conferido autoridade sobre a morte, ou seja, sua ressurreição 

                                                 
61 Diário de Eliezir Oliveira Viana p.29 
62 NOVAES.Regina Reyes.Os crentes: Razões para viver e morrer.  p.278 
63 Biblia  Sagrada. Apocalipse 2:10 
64 SILVA.Elizete da. Cidadão de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia P..387 
65  SILVA Elizete Cidadãos de outra pátria, Anglicanos SP.1998.p.356 
66 Bíblia Sagrada I tessalonicenses 4:13,14 
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tirou a força ou a supremacia da morte sobre os corpos daqueles que morreram  em 

Cristo. 

Caitano, tece um comentário sobre o significado da expressão o primogênito dos 

mortos:  

“Como observou  Paulo em I coríntios 15:20 Cristo ressuscitou dos mortos e 
foi feito as primícias  dos que dormem. Em  outras palavras, Ele  foi a oferta perfeita a 
Deus e o  primeiro  humano a ser ressuscitado com um  corpo glorioso, que herdará a 
eternidade. Os salvos que  forem ressuscitados por Deus terão  um corpo semelhante a 
este corpo glorioso de Jesus.”67 

 

 Como podemos  perceber a doutrina cristã da morte, em  especial a dos 

batistas, é regada por uma esperança triunfante, até mesmo sobre o corpo que foi 

corrompido pela ação dos vermes da terra. 

 Eliezir Viana, descreve o seu contentamento em reter firmemente essa 

esperança da ressurreição. Contudo, a mesma ressalta que tal esperança é condicionada 

às pessoas que aceitam e obedecem a Jesus como Senhor e Salvador. Aos tais Ele 

(Jesus) garante morada eterna , conforme  está escrito no evangelho de João 14:2 e 3 “ 

Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois 

vou preparar-vos  lugar.E se  eu for e vos  preparar  lugar, virei outra vez e vos levarei 

para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais  vós  também.” 

           É de especial  importância a reflexão  de Regina Reyes Novaes, quando 

disse que “os crentes ao falarem de morte propõe uma ética no sentido mais profundo: 

Um motor de vida”.68 Seu  estilo de vida, seu  cotidiano se constitui numa preparação 

para a morte, ou melhor, para o bem morrer, para que então possa gozar das benesses 

da vida futura prometida por Cristo. 

 Ainda nessa discussão Regina Reyes Novaes, mostra  que a vida  eterna 

implica em morte para o mundo, o que  EliezirViana disse no seu diário, condicionando 

a vida eterna, aos que obedecem a Jesus, e, obedecer a Jesus significa, morrer ou 

separar-se do mundo. Novaes explica tal separação quando diz que; 

 

 “Separar-se do mundo é abdicar das “festas, dos vícios, das  vaidades.”É 
neste campo, que  a conversão, e  particularmente o batismo  das águas, deve marcar a 
ruptura entre passado e presente. Para os crentes, a  vida e a morte deixam de ter  
apenas o sentido literal, ganham novos conteúdos e fronteiras”69 

 

                                                 
67 CAITANO. Joá. Os Mistérios do Apocalipse: 325 Respostas Bíblicas, Históricas e Científicas sobre 
Apocalipse, Profecias e Sinais Relativos aos Últimos Tempos. R. J. ed. Central Gospel. 2010. pp. 35-36 
68 NOVAES.Regina Reyes. Os Crentes: Razões para viver e morrer p.287 
69 Idem . p. 280 
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 Embora se tenha  uma consciência de uma vida futura, não se pode viver 

os  prazeres mundanos já citados anteriormente por Regina Novaes, pois desta sorte o 

crente não estaria morto para o mundo e quem não está morto para o mundo não está 

qualificado para viver  a vida   eterna  conquistada por Cristo Jesus através da sua  

morte e ressurreição.O crente deve trilhar o caminho  da vida eterna de modo a passar 

“pela porta  estreita”, pois esta  o conduzirá à vida eterna. Conforme Mateus 9;13” 

entrai pela  porta estreita, porque larga é a  porta e espaçoso  o caminho que conduz à 

perdição, e muitos são os que  entram por ela”.  

 

 

2. As mensageiras do Rei, uma organização que marcou a história de vida 

de Eliezir Viana. 

 

 Não utilizarei a mesma proposição de Philppe Aries para  denominar a 

atitude de Eliezir ao escrever no seu  diário, pedindo que a sua cerimônia fúnebre  

tivesse as características de um culto de louvor e adoração ao Deus  que ela  adorou e 

serviu  ao longo da sua  existência, até porque  ela escreveu sobre a sua  morte 11 anos 

e 4 meses antes do seu falecimento sem constatar  nenhuma doença que  pudesse ceifar 

a sua vida terrena. Proposição esta que Ariès defendeu ao dizer que: “Essa crença de 

que a morte avisa, que atravessou os séculos, sobreviveu por muito  tempo nas 

mentalidades populares.”70 

        Contudo, essa idéia de que  a morte avisa não encontra espaço entre os 

batistas, pois segundo a Bíblia o crente deve estar preparado para a segunda vinda de 

Cristo, ou para a morte que  poderá acontecer repentinamente sem qualquer prévio 

aviso. Como claro está no evangelho de Mateus 24:42 “ Vigiai, pois porque não sabeis 

a que hora há de vir a vosso Senhor.” 

      A expressão vigiai mostra que  o crente não deve viver uma vida 

descuidada, ou desrregrada, afim de  que não esteja despreparado para ir morar no céu, 

quando o seu  Senhor vier. Esse mesmo alerta vale  para quando o senhor o chamar 

para a glória, ou seja quando a morte física  for  consumada. Eliezir foi uma  típica 

batista pronta e vigilante para enfrentar a morte, além  de ser uma  das poucas cristãs 

que  registrou seu pensamento sobre o fenômeno que tão certo aconteceria. O costume 

de escrever diário e incluir  neste, registros sobre a morte não é  típico da sociedade 

                                                 
70 ARIES. Philippe.O homem Diante da morte.R .J. Francisco Alves.1998.p.11 
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brasileira, muito menos dos protestantes, segundo Silva esse costume é típico dos 

Anglosaxônicos. Talvez o exercício profissional de Eliezir e suas meditações cotidianas 

tivesse contribuído para que a mesma  reservasse  um momento  propício, ao registro de 

como gostaria que acontecesse a sua despedida da terra. 

 Consideramos o seu diário uma preciosa fonte para o exercício da 

pesquisa história, já que o mesma não é tão comum  de se  encontrar, principalmente 

entre os protestantes. 

 Embora tivéssemos um  considerável  número de necrológio batista, os 

quais  foram de tal maneira relevante para o estudo de tema  em apreço, crentes como 

Eliezir que  falou sobre sua morte em um diário particular foi  difícil encontrar. Já os 

tais  em  seu grande número  prefere adotar o silêncio,  como disse VOVELLE;  “ a 

história da morte , como  desejamos  escrevê-la, revela suas dificuldades como uma 

história de silêncios”.Um exemplo clarividente dessa citação é que  na entrevista 

concedida por Aline, a filha de Eliezir, a mesma disse que : 

 

 “ela (Eliezir) sempre falava de sua morte, mas eu (Aline) particularmente nunca gostei muito 
de falar sobre esse assunto, quando ela falava eu pedia que parasse, que não falasse mais. Não admitia 
a hipótese de perde-la”71 

 
Vemos o quanto esse tema ainda não é, um dos preferidos, ou ainda não caiu no 

gosto até mesmo dos crentes, apesar de todas as promessas feitas para os que morrem 

em Cristo, àquele que venceu à morte. Dentro de um relacionamento tão estreito, como 

foi o de Eliezir e Aline, ou seja, mãe e filha, as opiniões e reações sobre o fenômeno da 

morte foram muito diferentes. 

No entanto, as atitudes de Eliezir Viana também são respaldadas pelos 

reformadores, dentre os quais, podemos citar Calvino, que disse, ninguém “que 

aguarde alegremente o dia da morte e da ressurreição tem feito qualquer progresso na 

escola de Cristo. (Institutas 3. 9.5)”72. Logo em seguida o comentarista desse  artigo 

mostra que o puritano inglês William Perkins afirmou que, a vida do Cristão “nada 

mais é que uma meditação sobre a morte”.  Essa meditação implica em aperfeiçoar no 

crente o temor a Deus,  e levá-lo a ser sóbrio, e a viver uma vida cuja conduta não fosse 

vacilante a ponto de por em risco a sua vida eterna. 

O escritor do livro de Eclesiastes disse que: “Melhor é ir a casa onde há luto  do 

que ir a casa  onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos, 

                                                 
71 Entrevista concedida a autora, em 13.11. 2010 
72 MATOS. Alderi Souza de. Partir e estar com Cristo: atitudes cristãs quanto à morte e à vida futura. 
Ultimato. Viçosa. M.G. Ano XL. Nº 304. JAN-FEV. 2007 
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o aplicam ao seu coração”73. Meditar sobre a morte, é de significativa relevância para o 

crente pois é nesse espaço reservado à meditação, que o mesmo pesa na balança da 

consciência às atitudes que são importantes para promovê-lo ou à salvação ou à 

condenação eterna. 

Atitudes essas, que deverão serem tomadas em vida em caráter humanitário e 

desprovidas de qualquer sentimento desprezível que diminua a dignidade da pessoa 

humana. E, foi em um desses momentos reservados à refletir sobre a sua morte que 

pôde registrar a sua participação num grupo que marcou a sua infância e adolescência, 

que foi as Mensageiras do Rei. 

Esta foi uma organização que compôs a União Feminina Missionária Batista 

(UFMB), e que para Almeida, foi a  

 

“Sociedade mãe das outras organizações. À sociedade mãe cabe a 
responsabilidade de cuidar das outras, isto é, nomear as responsáveis pelos 
departamentos de educação infantil, acompanhar o trabalho nas organizações 
missionárias, como Mensageiras do Rei e Sociedade de Moças, orientar nas 
campanhas de missões e na promoção de sociabilidades e campanhas filantrópicas, 
sempre tendo em vista uma eficiente organização para cada faixa etária”74  

 

             Como Eliezir Viana na sua adolescência já tinha sido uma Mensageira, a sua 

vez foi chegada para liderar, essa sociedade na congregação  que havia sido inaugurada 

recentemente, no bairro Cidade Nova, cujo breve histórico tratei no primeiro Capítulo 

deste trabalho. Para a Srª Neuza, um dos  membros fundadores da Igreja Batista 

Memorial, juntamente com Eliezir, a mesma já demonstrava habilidades no trato com o 

público juvenil,  em entrevista, Neuza disse: 

 

 “ (...) e Eli e  Eliezir gostava muito de trabalhar com crianças, Elisa  e eu não, nós não 
tínhamos muita a finidade com criança. Nós gostávamos de trabalhar com  sociedade 
de Senhoras, União de treinamento, que antigamente tinha e que agora não tem mais 
né? Escola Bíblica Dominical, e Eliezir se encarregava com a turma infantil, ela criou 
as Mensageiras do Rei, o que foi que ela mais trabalhou né? Menasageiras do Rei, e se 
tratando do departamento infantil podia entregar a ela, que ela tomava conta muito 
bem”. 
 

              Nesta entrevista, Neuza cita os nomes de Eli e Elisa, as quais eram irmãs de 

sangue de Eliezir, e que, juntas faziam parte da liderança da recém inaugurada Igreja 

Batista Memorial.  

                                                 
73 Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. Sociedade Bíblica do Brasil. D.F. 1995. Antigo 
Testamento. Eclesiastes 7:2 
74 ALMEIDA. Bianca Daéb’s Seixas. Uma História das Mulheres Batistas soteropolitanas, 1930-1960. 
Dissertação de Mestrado. UFBA. 2006. p. 65 
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              O empenho e o gosto de Eliezir Viana em liderar esse grupo, o marcou com 

deveras intensidade, que a mesma não esqueceu de convocar o grupo que havia 

fundado há 30 anos, coincidentemente no dia do seu velório, para recitarem o pacto e 

cantarem o hino oficial. Assim escrevera no seu diário. 

 

 “Fundei aqui na Igreja Batista Memorial esta organização no dia 25 de 
Setembro de 1977 e em muitas reuniões com as meninas senti a presença de 
deus atuando em nossas vidas. Eu gostaria que as Mensageiras do Rei, 
cantasse o hino e recitasse o pacto”75  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
                 Inauguração da organização das Mensageiras do Rei, em 1977, por Eliezir, na IBM.   
 

 
            O hino e o pacto eram elementos que não podiam deixar de serem cantado e 

falado em toda reunião semanal que as Mensageiras tinham, “nessas reuniões eram 

feitos estudos dirigidos, recreações, visitações e acompanhamentos” 76 

            Segundo Almeida, cada organização que fazia parte da UFMB, tinha divisa 

(texto bíblico), hino, emblema e cores que a caracterizavam, (...). “No grupo 

Mensageiras do Rei, as cores são verde, amarelo e branco, as quais simbolizam 

crescimento espiritual, sinceridade e pureza respectivamente”77 .  

                                                 
75 Diário Particular de Eliezir O. Viana . p.31  
76 Entrevista concedida a autora,  por Tânia eis- Mensageira, em 13.11.2010.  
77 ALMEIDA.Bianca Daéb’s Seixas. Uma Historia das Mulheres Soteropolitanas, 1930-1960. 
Dissertação de Mestrado. UFBA. 2006. p. 73 
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            O verde que representava o crescimento espiritual, era um dos pontos chave, 

para que o objetivo da UFMB, como um todo fosse cumprido, o qual era o de 

“despertar meninas para o chamado missionário tendo como principal ênfase a 

evangelização”78. 

            Já a cor branca, segundo Almeida é representado pelo ideal de pureza da mulher 

batista. Certamente este era o ideal perseguido pela prosélita, e cumprir a ordenança do 

seu mestre, que era o de fazer discípulos, sendo possível através da liderança exercida 

com as Mensageiras do Rei. 

 

            Recitar o pacto, foi um dos seus pedidos na ocasião do seu velório. 

Pacto da Mensageiras do Rei 

 “Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando 

atender os mandamentos do Mestre, prometo esforçar-me para: ser fiel ao serviço de 

Cristo, cooperando com as atividades da igreja e da denominação, contribuir e orar por 

missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura, o corpo limpo, pronto 

para o serviço, falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer 

e corrigir meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei”79 

 

            Ao referir-se à conservação da mente e do corpo limpos Almeida, problematiza 

essa ação por considerá-la próxima do padrão burguês e branco. Levando-se em 

consideração o pedido da prosélita, percebemos o real valor dado a essa organização 

que por tanto tempo participou e dedicou parte da sua vida ao cumprimento do que 

havia aprendido com as Mensageiras do Rei. 

 

 “Levo comigo o que me marcou e aprendi na minha infância e adolescência nas 
Mensageiras do Rei sobre Jesus Cristo e os seus ensinamentos, que me ajudaram a 
renunciar muitas coisas do mundo e buscar mais a presença de Deus em minha vida”80 
. 

            Certamente que as MR, fora  deveras importante para a consolidação da sua fé, 

que até o seu último suspiro manteve firme a sua confissão. 

 

3. As Cerimônias Fúnebres. 

 

            Como parte integrante do culto fúnebre  programado por Eliezir, a mesma 

selecionou as músicas que certamente gostava para serem cantadas no ato religioso das 
                                                 
78 Entrevista concedida a autora por Tânia, em 13.11.2010 
79 APUD. Manual da União Feminina Missionária Batista do Brasil, 1981. pp. 16-27 
80 Diário p. 31 
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suas exéquias. É notável que a autora do diário não descreve a cerimônia fúnebre, ou 

culto fúnebre. Ela afirmou  que queria um “culto de adoração e louvor ao nosso Deus 

.” Essa expressão denota uma cerimônia incomum às cerimônias fúnebres, cujo 

objetivo é despedir-se e prestar homenagens ao falecido. Pelo visto, Eliezir não queria 

um clima de tristeza ou inconformismo, mas sim, um culto festivo em celebração ao 

Deus que a mesma venerava, e que por ele aprendeu e ensinou a muitas meninas como 

deveria viver a vida cristã aos moldes do ideal de mulher batista, atingindo todas as 

faixas etárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Álbum de Fotos do Velório de Eliezir Viana  em  25/09/2007. 

            Ao pedir que as Mensageiras cantassem o hino Oficial, acredito que  quisesse 

ambientar a cerimônia com um clima de nostalgia, e ao mesmo tempo trazer à memória 

das ex-Mensageiras os princípios outrora compactuados pelas mesmas, que, em resumo 

era o de manter uma vida pura e santa para levar o Evangelho de Cristo. 

      

       Vejamos o então a letra do Hino oficial das Mensageiras: 
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 Manual das Mensageiras  

 

            O Hino  tem uma característica que condiz com o objetivo das Mensageiras: O 

evangelismo missionário, não apenas o pacto deveria ser memorizado pelas meninas 

que compunham a organização, mas também o hino oficial . Esse seria um meio de  

inculcar a ordenança missionária  afim de que cada uma delas fosse uma multiplicadora 

das boas- novas. 

            O culto de adoração e louvor pela vida de  Eliezir foi incrementado por uma 

seleção de músicas do seu gosto, músicas, cujas  temáticas falavam sobre a esperança 

de um celeste porvir. Mendonça, dedicou um capítulo do seu livro  ao estudo dos Hinos 

e Salmos cantados especialmente pelos protestantes históricos e constatou que “os 

temas de vida futura (céu, vida no além, negação do mundo) são enfatizados em cerca 

de 100 cânticos”81 

 

Eu avisto uma terra feliz, 

Onde irei para sempre morar 

Há mansões nesse país 

Que Jesus foi para nós preparar. 

 
            A mensagem de uma outra pátria está explícita na letra desse hino, a pátria 

prometida por Jesus, onde o mesmo afirmou ter “muitas moradas” e que por 

conseguinte os seus fiéis aguardam o dia de poder ir, quer pela morte, quer seja pela 

segunda vinda de Cristo. 

Cantarei neste lindo país 

Belos hinos ao meu salvador 

Pois viverei bem feliz 

Sem angústias, tristezas, nem dor. 

                                                 
81 MENDONÇA. Antônio Gouveia. O Celeste porvir. A inserção do protestantismo no Brasil. S.P. Ed. 
Paulinas, 1984. p. 237. 
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            O anseio por uma pátria celestial cujo direito de viver uma vida sossegada fosse 

real e livre das agruras do cotidiano, era  almejada por Eliezir Viana, e que ali 

estiveram presente. 

Deixarei este mundo afinal 

Para ir a Jesus adorar 

Nessa linda cidade real 

Mil venturas sem fim vou gozar. 

 

            O dia e partir é aguardado com expectação para aquele que aspira chegar às 

mansões celestiais e gozar de todas as benesses oferecidas pela mesma. 

            Este outro hino, é característico das cerimônias fúnebres: 

 

 Mais perto, quero estar, meu Deus de Ti / Mesmo que seja a dor, que me una a ti / 
Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar / Mais perto quero estar, meu Deus de 
Ti / Andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão / E quando 
Cristo, enfim, me vier chamar / Nos céus, com serafins, eu irei morar/ Então me 
alegrarei, perto de ti, meu Rei/ Perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti.82 
 
 

            Esse hino se tornou um clássico nesses momentos especiais, segundo a 

organização de Mendonça, ele é característico do protestantismo  de peregrinação, o 

qual, demonstra desprezo pelos prazeres terrenos e anseio por uma vida num patamar 

superior, conquistado após a morte. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 CANTOR CRISTÃO. Mais perto nº 283. 2ª edição da Junta de educação religiosa e Publicações da 
Convenção Batista Brasileira. Casa Publicadora Batista. R.J. 1986. 
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Considerações Finais 
 

 

            A presente monografia objetivou analisar as representações do fenômeno da 

morte entre  os Batistas, de  Feira de Santana e de um período, o de 1976 a 2007. 

            O estudo das atitudes sobre a morte, dentro desse grupo religioso foi deveras 

interessante, pois as fontes  e em especial os jornais revelaram   como era encarado esse 

fenômeno pela imprensa Batistas e supostamente pelos fiéis, nesta feita tendo o cuidado 

de não generalizar, apesar de tratarmos apenas de um grupo. Atitudes que demonstram 

conformidade, esperança e até alegria em ter que deixar esta vida do plano terrestre, 

para viver uma outra, sendo esta eterna e celestial. Foram mensagens recorrentes em 

grande parte dos jornais lidos, se não de todos. 

            Saindo do plano geral, ou melhor da mensagem que é comum serem divulgadas 

pela imprensa da Denominação Batista, encontramos o mesmo tipo de mensagem, 

porém com um diferencial, redigida não pela imprensa Batista, mas manuscrita num 

diário particular de uma irmã, que durante toda a sua vida dedicou-se ao trabalho 

denominacional, cujos princípios de vida fora pautado pela doutrina desse grupo, e que 

pude perceber segurança e certeza, quanto ao tipo de morte que concebia mediante  ao 

que deixou registrado, ou seja a morte que levava ao sono e ao descanso. 

            O cuidado que irmã Eliezir Viana teve ao escrever seu diário, sobre como 

gostaria que o seu velório fosse realizado, nos remeteu aos tempos  medievais, 

especialmente no que se refere às atitudes de personagens de importância  e contextos 

variados,  na obra de Philippe Áries, intitulada: O Homem Diante da morte. Apesar das 

mudanças ocorrerem de modo lento e gradual na mentalidade dos indivíduos, 
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percebemos que há resquícios dessa mentalidade em nossos dias, embora se trate de 

contextos diferentes,  é claro. 

            Por fim, o estudo da morte entre os Batistas feirenses  tem a sua conotação  no 

cotidiano religioso, levando em consideração suas atitudes não somente  perante a 

morte, mas também perante o viver cotidiano. 
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