
2 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÍRITAS E BATISTAS EM FEIRA DE SANTANA (1940-1980) 

 

 

 

ELANE RIBEIRO DOS SANTOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como requisito parcial para 

a obtenção do título de licenciado em 

História, pelo curso de História da 

Universidade Estadual de Feira de 

Santana. 

 

Orientador(a): Elizete da Silva 

 

 

 

Feira de Santana 

Agosto/ 2010 

 



3 
 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os conflitos existentes entre os batistas e 

os espíritas no campo religioso de Feira de Santana durante os anos de 1970-1980. O 

cruzamento das fontes orais com as fontes impressas foi de suma importância, pois foi 

possível constatar a existência de conflitos entre os grupos religiosos envolvidos. Os batistas 

defendiam a idéia de que os espíritas eram pessoas ligadas às práticas demoníacas ou 

diabólicas, ao passo que se mostravam convictos de serem os verdadeiros cristãos. Para 

disseminar esta afirmação, os batistas utilizaram amplamente as páginas do Jornal Batista e 

do Batista Baiano com publicações periódicas sobre o Espiritismo, na tentativa de provar a 

invalidade da doutrina. Por outro lado, estas publicações aliadas à pregação de pastores, 

descontentes com a mensagem religiosa, filosófica e científica do Espiritismo, contribuíam 

para a disseminação entre os fiéis de que o Espiritismo era a religião dominada pelo demônio. 

Os Batistas convertidos a Denominação Batista, que outrora viveram sob os ensinamentos da 

doutrina espírita, acreditavam que o Espiritismo era uma manifestação extra-bíblica, 

mentirosa e enganadora da realidade e do ser divino. Essa idéia ocorreu basicamente devido 

às divergências e as pregações contrárias de ambos os grupos sobre a interpretação religiosa e 

social da realidade. Como a doutrina espírita utiliza livros próprios para o embasamento das 

suas idéias, o que contraria a norma batista de que todos devem ler e ter a Bíblia como único 

livro de referência a ser seguido por todos, os batistas acabaram por disseminando entre os 

seus fiéis uma representação intensamente negativa sobre o Espiritismo, representação esta 

que ultrapassou as páginas do Jornal Batista e Batista Baiano.  

 

 

Palavras-Chave: Feira de Santana, Religião, Intolerância, Espiritismo, Denominação 

Batista. 
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ABSTRACT  

 

This study aims to analyze the conflicts between the Baptists and the spiritualists in the 

religious field of Feira de Santana during the years 1970-1980. The crossing of oral sources 

with printed sources was very important, since it was established the existence of conflicts 

between the religious groups involved. Baptists defended the idea that the spiritualists were 

people linked to satanic or demonic practices, while it showed they believed they were true 

Christians. To disseminate this statement, the Baptists have widely used the pages of  the 

Baptist journal and Baptist Baiano with periodical publications on spiritualism, in attempt to 

prove the invalidity of the doctrine. Moreover, these publications combined with the 

preaching of pastors, unhappy with the religious, philosophical and scientific message of 

Spiritualism, contributed to the spread among the faithful that  Spiritualism was a religion 

dominated by the Devil. Baptists converted to the Baptist denomination, who once lived 

under the teachings of the spiritual doctrine, believed that Spiritualism was an extra-biblical 

manifestation, false and misleading about the reality and the divine being. This idea was 

basically due to differences and preaching contrary to both groups about the social and 

religious interpretation of reality. Since the spiritual doctrine uses its own books for the 

basement of its ideas, which contradicts the Baptist Standard that everyone should read and 

take the Bible as the only reference book to be followed by all, the Baptists eventually spread 

among the faithful a representation intensively negative about Spiritualism, this represents 

that it exceeded the pages of the Baptist journal and Baptist Baiano.   

 

 

KEY WORDS: Feira de Santana, Religion, Intolerance, Spiritualism, Baptist Denomination
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INTRODUÇÃO 

 

 Antes de adentrar neste estudo gostaria de compartilhar uma inquietação e depois uma 

decisão. Primeiramente na dificuldade que foi se apresentando no decorrer do texto, em 

relação à definição do que seria o Espiritismo. Não se este é uma religião, uma filosofia ou 

uma ciência, mas se aquilo que eu considerava Espiritismo era de fato o Espiritismo 

considerado pelas fontes.  

 Isso por que ao longo da História e, sobretudo logo após os acontecimentos de 

Hydisville, diversas manifestações religiosas vividas pelo mundo foram classificadas pela 

Igreja Católica, pelo Poder Judiciário, pelas Denominações Protestantes como sendo práticas 

espíritas. Essas instituições não se deram conta ou talvez não quiseram se preocupar em 

admitir que manifestações mediúnicas, utilização de folhas, de rezas em cultos religiosos já 

eram utilizados em larga escala desde os primórdios da humanidade. 

Arnaldo Souto Maior remete-nos ao período antes da escrita para identificar vestígios 

da espiritualidade existentes na Grécia clássica e em Roma. “Vê-se pelos textos de Platão, que 

o conhecimento da alma é inerente ao próprio evoluir humano”1. 

Semelhante trabalho faz Eliane Moura Silva em análise do Espiritualismo do século 

XIX. Segundo a autora os primeiros estudos sobre Espiritualismo conteve fortes influências 

das idéias platônicas e neo-platônicas, principalmente pelos estudos feitos por Emanuel 

Swedeborg, que admitia a existência da pluralidade dos mundos, “onde os espíritos iam de 

acordo com a luminosidade e espiritualidade da sua condição no momento da morte”2. Tal 

crença influenciou sistematicamente o Espiritismo de século XIX.   

 Por isso ao fazer referência ao Espiritismo, estou unicamente aludindo a doutrina 

codificada por Allan Kardec no século XIX, cujas bases encontram-se escritas nos Livros dos 

Espíritos, Livros dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo e outros de sua autoria. Não 

vamos confundir religiões que comungam dos saberes espiritualistas ou espíritas com 

Espiritismo, como fizeram a Igreja Católica, o Poder Judiciário e as Denominações 

Protestantes, pois considero ser mais importante saber por que esta associação era feita. È 

este, portanto, um dos objetivos deste estudo. 

                                                 
1 MAIOR, Arnaldo Souto. Espiritismo ontem e hoje. (coord) BRANDÃO, Silvana. História das Religiões no 
Brasil. Recife EDUFPS, 2002.p:27. 
2 SILVA, Eliane Moura. O Espiritismo o século XX. Reflexões teóricas e históricas sobre correntes culturais e 
religiosidades. 2°edição. Textos didáticos nº27. Agosto de 1999, p: 12. 
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 E em segundo lugar, gostaria de pontuar que embora seja interessante estudar as 

manifestações religiosas, prefiro analisá-las no âmbito do conflito inter-religioso. Por isso não 

é foco saber o que determinado grupo religioso diz sobre si, embora isto seja importante,  mas 

sim saber como um grupo religioso representa para a sociedade o seu oposto. Por que é 

através desta representação, desta leitura do outro que as pessoas desenvolvem práticas 

diferenciadas de associação e dissociação. 

Prandi ao analisar a força da religião vista hoje nas cidades contemporâneas afirma 

que a sociedade não precisa de uma religião para se reproduzir “as pessoas precisam dela para 

nada, e a ela recorrer apenas festivamente”3, e conclui em um outro momento, dizendo que o 

homem e a mulher de hoje “construíam de novo os velhos ídolos, reaprenderam rezas e os 

quase esquecidos encantamento, ergueram templos sem fim, converteram multidões, 

refizeram códigos de ética preceitos morais e religiosos”4. 

Ora, isto parece uma forte contradição, pois se as pessoas refizeram os velhos 

encantamentos, como podem não precisar deles? Como podem recriá-los apenas para a 

festividade? Se a sociedade vive fortemente mergulhada nos símbolos religiosos e a eles 

recorrem constantemente é por que o sentido e a importância que neles depositam, vai além 

da busca pela festividade ou diversão. Seja para controlar a vida das pessoas, seja para 

relacionarem-se com o divino as pessoas buscam a religião, senão não haveria motivos para 

que velhos hábitos religiosos fossem recriados. Portanto a religião é tão importante quanto às 

demais construções sociais e culturais. 

Os saberes religiosos por mais que se pretendam não ficam estáticos nem tampouco se 

mantêm os mesmos ao longo do tempo. Isto porque as pessoas são outras e suas atitudes e os 

seus pensamentos também o são. Por isto, velhos encantamentos, velhas representações 

simbólicas são recriadas e revalorizadas, seja no seio de uma religião institucionalizada, seja 

no seio das religiosidades, seguidas cotidianamente pelos fiéis.  

Porém, este estudo não deve limitar-se a academia ou as instituições religiosas, ele 

deve expandir-se para o âmbito educacional a partir não da lógica de um ensino religioso que 

valorize determinada religião em detrimento de outra, mas a partir do ensino que priorize a 

História das Religiões na sua importância social, política, econômica e cultural.  

                                                 
3 PRANDI, Reginaldo. Religião para, conversão e serviço. (IN) PIERUCCI, Antônio Flavio e PRANDI, 
Reginaldo. A realidade Social das religiões no Brasil. São Paulo, Editora HUCITEC, 1996.p.260. 
4 Id. 1996. p: 24. 
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A principio, nas escolas e ainda hoje, o ensino de religião passava pela lógica 

dicotômica de divinizar ou diabolizar determinada religião, isto refletia de certa forma os 

caminhos das produções bibliográficas acadêmicas.  

Elizete da Silva5 ao fazer um balanço historiográfico sobre o protestantismo no Brasil 

divide estes trabalhos em dois momentos, onde no primeiro há uma produção apologética de 

defesa do protestantismo e num segundo momento a partir da década de 1950 há prevalência 

de trabalhos de cunho científicos, era esta a fase de uma historiografia crítica. Algo 

semelhante ocorria com as demais produções que visavam analisar outras religiões, por isso 

era comum nas escolas divinizar as instituições de origem cristã em especial a católica e 

diabolizar as demais. 

Deste modo, tendo em vista a importância da expressão religiosa e a influência que 

esta tem na vida cotidiana dos indivíduos, é inegável a relevância do seu estudo. Estudo este 

feito a partir das relações com as demais esferas sociais.  È nesta perspectiva que pretendo 

estudar o Espiritismo e a Denominação Batista em Feira de Santana durante a década de 

1970-1980. 

 Este trabalho encontrou maior fôlego e impulso a partir do contato com o Centro de 

Pesquisa da Religião (CPR), núcleo vinculado ao Departamento de Ciências Humanas 

Filosofia (DCHF), que sob direção de Elizete da Silva, tem mostrado significativa 

importância, não apenas para a UEFS ou para Feira de Santana, mas para a Bahia e o Brasil, 

pois, em todos os semestres novas pesquisas vem se desenvolvendo, cuja temática mostra-se 

intensamente diversificada. 

A projeção do Espiritismo na cidade de Feira de Santana ocorreu em meados da 

década de 1930, mas precisamente no ano de 1936 quando foi fundado na cidade o primeiro 

Centro Espírita, o Paz dos Sofredores. Já na década de 1942 foi fundado o Centro Espírita 

Jesus de Nazaré e no ano de 1953 implantou-se a União Espírita Feirense mais tarde 

Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Com o passar dos anos diversos outros Centros 

Espíritas foram sendo implantados na cidade com orientação doutrinária baseada nos 

ensinamentos compilados por Leon Hipolliti Denizard Rivail, o Allan Kardec. 

A cidade de Feira de Santana viu crescer ao longo da década de 1950 a influência 

protestante, sobretudo a partir da Denominação Batista cuja presença na cidade advém de 

1947 quando foi implantada a Primeira Igreja Batista na cidade. Já na década de 1960 

instalou-se em Feira de Santana o Instituto Bíblico Batista (IBB) o que propiciaria a formação 

                                                 
5 SILVA, Elizete da. O Protestantismo Brasileiro: Um balanço historiográfico. Feira de Santana: UEFS. 1999 
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de obreiros capacitados para o trabalho de evangelização e expansão das doutrinas batistas, 

que tenderia a crescer ao longo do tempo. Diante da expressividade que a Denominação 

Batista vinha adquirindo no cenário feirense ao lado da crescente influencia Espírita, o 

objetivo deste estudo é analisar como a Denominação Batista representou a partir das folhas 

do Jornal Batista e do Batista Baiano e das entrevistas a doutrina espírita, durante os anos de 

1970-1980. 

Tal estudo torna-se relevante por se tratar de uma análise inédita, pois não há trabalhos 

historiográficos que contemplem as relações entre estes grupos religiosos no contexto 

feirense, além de contribuir para o entendimento das relações identitárias e de alteridade entre 

comunidades religiosas. No momento em que a Bahia e o Brasil instituíram o dia 21 de 

janeiro como o dia contra a intolerância religiosa, estudar as relações e o diálogo entre grupos 

religiosos no século passado é uma contribuição relevante no processo de entendimento da 

diversidade religiosa, típica da sociedade brasileira e feirense. 

 

Referencial Teórico  

 

Desde o século XIX diversos pesquisadores têm se debruçado sobre as questões 

religiosas, a fim de estudá-las seja para uma análise particular, ou institucional, seja para 

divinizar ou diabolizar uma religião. Vê-se ai uma grande inovação. Com o advento do século 

XX o fato religioso, fosse ele institucionalizado ou não se constitui, ainda com mais força, em 

um alvo passivo de críticas, onde novos métodos e novas fontes foram utilizadas como 

vestígios para a pesquisa. Se a morte, a fé, a religião, outrora, se constituíram em temas de 

pesquisas do ponto de vista institucional, a intenção agora era estudar as atitudes dos homens 

perante a morte, a fé e a religião, levando em consideração não apenas o caráter institucional 

das manifestações religiosas, mas também o seu caráter íntimo de fé, no âmbito das 

religiosidades, dos sentimentos e das práticas. 

Analisando a religião como formadora da cultura, mediadora de uma leitura de mundo, 

escolheu-se assim a abordagem teórica desenvolvida pela Nova História Cultural, como 

melhor paradigma para estudar as relações religiosas. As inovações metodológicas advindo da 

historiografia francesa, sobretudo da Escola dos Annales durante a década de 1960, fizeram 

com que novos temas de pesquisa fossem incorporados ao leque de abordagem dos 

pesquisadores, tais como crenças, rituais, religião e religiosidades 
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No livro História Cultural: entre práticas e representações, Roger Chatier discorre a 

respeito das representações coletivas, originárias das utensilagens mentais, como formadora 

de uma dada realidade. Assim como o Espiritismo, o Protestantismo também é uma forma 

particular de representar e ler o mundo. Tal como concebeu Chartier a representação social 

das práticas sociais não são universais, mas sim particulares na medida em 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. Daí para cada caso o necessário relacionamento 
dos discursos profundos com a posição de quem os utiliza6 
 
 

 Embora haja semelhanças entre os processos históricos é possível perceber 

ambigüidades entre eles, por isso não devemos universalizar as relações sociais, pois as 

pessoas não são universais. Por isto pretendemos analisar as relações estabelecidas ou não 

entre os espíritas e os batistas de Feira de Santana, a partir de um estudo que avalie as lutas de 

representações, atentando-se para a forma pelo qual as pessoas interpretavam a esfera sagrada 

e de como esta era transmitida para a vida social dos fiéis. A composição social de ambos os 

grupos contribuía em parte para a diferenciação dos mesmos fazendo com que uma mesma 

realidade social fosse pensada, construída, e interpretada de diferentes formas.7 Semelhante à 

idéia de Chartier, Pedro Assis Ribeiro de Oliveira acredita que “a experiência religiosa se dá 

em diferentes graus de intensidade, podendo produzir ou mobilizar uma energia interior- 

espiritual- que motiva atitudes e comportamentos e por isso repercute na vida social”8 

Paralelamente utilizamos o conceito de campo religioso desenvolvido por Pierre 

Bourdieu 

 

o conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, correlatas ao 
nascimento e ao desenvolvimento das cidades, e em particular, aos progressos da 
divisão do trabalho e á aparição da separação do trabalho intelectual e do trabalho 
material, constituem a condição comum de dois processos que só podem realizar-se 
no âmbito de uma relação de interdependência e de reforço recíproco, a saber, a 
constituição de um campo religioso relativamente autônomo e o desenvolvimento 
de uma necessidade de “moralização” e de “sistematização” das crenças e práticas 
religiosas 9 
 

 Para este autor é necessário conhecer o campo religioso de um lugar a partir da sua 

relação com outros campos, tais como o da política, da economia e da cultura. Isto por que 
                                                 
6 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre praticas e representações. São Paulo, Editel, 1999 p: 17 
7 Id. 1999 
8 OLIVEIRA, Pedro Assis Ribeiro de. Religiosidade: conceito para as Ciências do Social. (Org) COUTINHO, 
Sergio Ricardo. Religiosidade, Misticismo e Historia no Brasil Central. Brasilia, CEHILA, 2001. p:139  
9 BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo, EDUSP, 1998, p:34 
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conforme Bourdieu, o campo religioso é uma organização relativamente autônoma, pois tem 

organização e estruturação própria, porém sua autonomia é relativa, na medida em que tal 

campo mantém constante relação com os outros campos existentes na sociedade. Embora a 

religião organize-se enquanto modelo regulador da sociedade, ela não está isolada da 

influência de outras estruturas sociais.  

 Portanto é possível dizer que em Feira de Santana há um campo religioso formado 

pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelo espiritismo, pelas religiões de matrizes africanas 

em constante desenvolvimento e relacionamento.  

 Em nível de Brasil e Bahia temos os estudos de Marli Geralda Teixeira de Elizete da 

Silva sobre a Denominação Batista, pois, ambos avaliam o processo de chegada e expansão 

dos primeiros missionários no Brasil e na Bahia. Já em nível de Feira de Santana temos o 

estudo realizado por Zózimo Trabuco que avalia a importância que o Instituto Bíblico Batista 

do Nordeste (IBBN) teve para o desenvolvimento e a expansão da Denominação Batista em 

Feira de Santana e região, fornecendo a região de Feira de Santana e ao Brasil obreiros 

formados naquela instituição. Embora o (IBBN) trabalhasse no sentido próprio de formar 

determinado tipo de lideranças capazes de desenvolver trabalhos missionários de expansão da 

doutrina, tal denominação não conseguiu sufocar por inteiro, aspectos culturais provenientes 

de segmentos da sociedade, foi o que constatou Juciane Cerqueira10 no seu estudo 

monográfico sobre a identidade negra no interior da Denominação Batista.  

 No que concerne ao envolvimento dos Batistas feirenses com a política tem-se o 

estudo de Tarcisio Farias de Guimarães. Conforme Guimarães os Batistas ligados a 

Convenção Batista Brasileira (CBB) no período da ditadura militar tiveram uma postura de 

passividade e obediência ao regime, pois sua maior preocupação era a evangelização 

doutrinaria organizacional e missionária. “havia uma serie de artigos que demonstra o 

desligamento dos batistas as questões políticas e até mesmo de aceitação dos rumos que o país 

tomara no período de instalação da ditadura militar11. 

Diria de forma bastante imperiosa que não se tratava de desligamento entre a ordem 

eclesiástica batista e as questões políticas, pois foi perceptível a aceitação e submissão as 

autoridades políticas foi o que necessariamente constatou Elizete da Silva em seu estudo. Para 

a autora os Batistas ligados à Convenção Batista Brasileira, diante do contexto político da 

                                                 
10 SOUZA, Juciane Cerqueira. Um Negro na Cruz: racismo e negritude entre Batistas em Feira de Santana 
(1964-2005). Monografia UEFS. Setembro.  2008 
11 GUIMARAES, Tarcisio Farias. Os Batistas e as Questões Políticas em Feira de Santana. Epistême. Ano 04, 
vol. 04,  n°1, Feira de Santana, 2002, p:33 
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ditadura militar, mostrou forte oposição aos comunistas, à medida que apoiava o regime 

ditatorial.  

 A pseudo omissão dos batistas frente ás questões políticas do País se desvelou, para 

mostrar uma face ideológica e conservadora, aparentemente contraditória ao 

condenar o totalitarismo comunista, mas, ao mesmo tempo, legitimar o golpe 

militar, como se o mesmo não fosse um golpe de força que instalaria um regime 

totalitário, tanto quanto o comunismo que rejeitava.12 

 

De modo semelhante Luciane Almeida13 que buscou analisar a representação feita não 

apenas pelos Batistas, mas também pelos fundamentalistas ao regime militar vivido em Feira 

de Santana, a autora constatou que a Denominação Batista manteve-se leal as autoridades e ao 

regime militar, baseando-se, sobretudo no principio bíblico do livro de Mateus “mas, buscai 

primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”14. 

Desta forma assuntos ligados a política eram pretensamente negligenciados. 

 Por outro lado, sobre a presença espírita em Feira de Santana, tem-se a monografia de 

José Fernando Souza de Araujo que avalia o período inicial de fundação dos primeiros centros 

espíritas na cidade, sua expansão, além da composição social dos primeiros adeptos.  

 

 

 Metodologia  

 

No que concerne a utilização das fontes, fizemos o uso das fontes escritas e orais, 

tais como o Jornal Batista, o Jornal Batista Baiano, o Jornal Espírita Interação, Testemunhos 

da Imprensa, as memórias História Inacabada e Historia do Espiritismo na Bahia: 

Repercussão do Movimento Espírita Brasileiro e o Jornal Folha do Norte. 

As fontes impressas foram analisadas como sendo uma construção histórica, passivo 

de críticas externa e interna. Avaliando antes de tudo dois fatores: o primeiro, o contexto 

social vigente no momento da escrita do texto e o segundo, a forma pelo qual o autor do texto, 

o escreve, atentando-se ao seu caráter discursivo, as suas intenções e as suas tendências. 

                                                 
12 SILVA, Elizete da .Protestantes e o Golpe Militar: convergências e divergências. (IN) ZACHARIADHES, 
Grimaldo Carneiro. Ditadura Militar na Bahia: Novos olhares, novos objetos, novos horizontes. EDUFBA, 
2009. p: 286 
13ALMEIDA, Luciane. A Igreja Anticomunista: Representaçoes Dos Batistas e Dos Fundamentalistas Sobre o 
Regime Militar em Feira de Santana(1964-1980). Relatorio Final PROBIC, junho, 2008. 
14 BIBLIA SAGRADA, Mateus Cap 6, Vs:33 
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“Historicizar a fonte requer ter em conta, portanto, as condições técnicas de produção vigente 

e a averiguação dentre tudo que se dispunha, do que for escolhido e por que”15 

A História Oral foi utilizada enquanto método e as entrevistas serviram de apoio para 

fazer um cruzamento de fontes, através da comparação da mesma. É importante salientar que 

a História Oral não é apenas uma entrevista “ela é uma metodologia de pesquisa e de 

constituição de fontes para o estudo da história contemporânea”16. Neste trabalho foi utilizado 

cinco entrevistas orais. 

O trato destinado à utilização das entrevistas foi o mais crítico e sistemático possível. 

A preferência foi abordagem com base em um questionário previamente estabelecido, porém 

tal questionário não se constituiu um uma “camisa de força”, o entrevistado teve liberdade 

para falar, no entanto o recorte temporal e espacial foi anteriormente informado. A fala do 

entrevistado é de suma importância para que possamos perceber o grau de importância que a 

doutrina religiosa comportou na vida dessa pessoa e para que possamos perceber também, a 

influência que a mesma manteve e mantém na sociedade. Não é concebida a entrevista, como 

um simples recurso para o preenchimento de lacunas. 

Toda e qualquer fonte, deve ser analisada levando em consideração o contexto que a 

circunscreve. Sempre questionado desde as relações mais simples, até as mais complexas por 

elas relatadas. Pois, nesse estudo “a História Oral, como todas as metodologias apenas 

estabelece e ordena procedimentos de trabalhos, funcionando entre teoria e prática”17. 

 Este estudo estará dividido em três capítulos. Na primeira parte o objetivo é analisar a 

chegada dos primeiro missionários Batistas e dos Espíritas no campo religioso brasileiro, 

baiano e feirense. No segundo momento avaliar as representações feitas pelos batistas à 

doutrina espírita e na terceira parte discutir sobre algumas indagações a respeito dos processos 

de conversão de pessoas que deixaram o Espiritismo para filiar-se a Denominação Batista 

 

 

 

 

 

                                                 
15 LUCCA, Tânia Regina.Fontes Impressas: Historia dos meios e por meios dos periódicos. (IN) PINSKY, Carla 
Bassanezi. Fontes Históricas. São Paulo, contexto, 2005. p:132. 
16 ALBERTI. Verena. Fontes Orais: História dentro da história (coord): PINSKY,Carla Bassanezi.Fontes 
Históricas.São Paulo: contexto, 2005. p:155. 
17 FERREIRA, Marieta e AMADO, Janaina (coord). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro. Fundação 
Getúlio Vargas, 1996. p:8).   



15 
 

I CAPÍTULO 

 

OS BATISTAS E OS ESPIRITAS NO CAMPO RELIGIOSO FEIRENSE 

 

 

Os Espíritas: Da Europa para Bahia 

  

O Espiritismo fundado na França, pelo professor Danizard Hippolyte Leon Rivail mais 

tarde Allan Kardec, durante o século XIX chegou ao Brasil e a Bahia sem muita demora, 

como um entre outras práticas importadas da França, potência hegemônica ao imaginário das 

elites brasileiras. Foi praticado inicialmente entre os círculos intelectuais do Império 

Brasileiro como médicos, jornalistas, políticos, advogados e militares descontente com a 

postura litúrgica da Igreja Católica. Os primeiros adeptos brasileiros tinham uma postura 

diferenciada frente às leituras religiosas, vindas, sobretudo da formação acadêmica que os 

colocavam em contato com as novas teorias européias, a exemplo do positivismo e do 

evolucionismo. A doutrina espírita, que por sua vez também comunga da teoria  cientificista, 

positivista e evolucionista acabou por atrair  muitos adeptos. 

O primeiro livro codificado por Kardec foi o Livro dos Espíritos (1857), seguido Livro 

dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo, Gênese e o Céu e o Inferno. Nestes livros 

contém uma doutrina sobre a origem dos seres humanos, sua evolução, seu nível de instrução 

moral, bem como o seu caminho espiritual. Perguntas como: Para onde vamos? De onde 

viemos? O que fazemos aqui? São facilmente respondidas ali pelos espíritos, cuja 

sistematização foi dada pela razão humana. A noção do “carma”, vivenciada primeiramente 

pelo hinduísmo, é também explorada nas páginas dos livros bem como a reencarnação vista 

como mecanismo evolutivo quando é aliada a prática do bem e da caridade. A reencarnação 

acontece dentro desta lógica para suprir os devidos fins, “fazer o espírito chegar à perfeição 

desvinculando-se dos objetos materiais e por o espírito em condições de suportar a parte que 

lhe toca na obra da criação” 18. 

O Espiritismo codificado na França ganhou também outras partes do globo através de 

estudos feitos por diversos intelectuais, como Denis Leon, que tentou expandir o Espiritismo 

no interior da França. Camille Flamarion  trouxe para o interior das explicações o pensamento 

                                                 
18 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Brasília. Departamento Editorial FEB, 1944. p: 103. 
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filosófico de Sócrates, Pitágoras, Copérnico, Buda e Casare Lombroso que estudou a doutrina 

a partir da Antropologia Criminal, mas deteve-se mais tarde ao trabalho empírico da doutrina.  

Artur Conan Doyle ao estudar o Espiritismo na França reconheceu a importância de 

uma fase pré-histórica do Espiritismo não reconhecida com todo fervor pelos ingleses e 

americanos que costumam iniciar o 31 de março de 1848, episódio de Hydesville, como 

“sendo a data inicial do movimento moderno” 19. Foi a partir sem dúvida dos livros e da 

atuação de intelectuais que o Espiritismo chegaria a outras partes. 

Os livros escritos por Kardec contêm um forte teor didático e sistemático, são 

perguntas e respostas seguidas. Ele incorporou os saberes didático-metodológico adquirido na 

sua formação acadêmica de professor para sistematizar a doutrina. Isto foi uma estratégia bem 

sucedida que acabou tornando a leitura extremamente fácil, pois se alguém tem uma dúvida 

sobre algo abriria o livro, encontrava a pergunta e lá estava a resposta. Desde sempre, o 

Espiritismo viu nos meios de comunicação um forte aliado para a expansão da doutrina, o 

próprio Allan Kardec tratou de fundar uma Revista Espírita quando percebeu o sucesso que a 

compilação estava fazendo. Hoje existe uma vasta publicação sobre o tema em forma de 

livros, revistas e periódicos pelo mundo. Semelhante ao ocorrido na França, aqui no Brasil a 

propagação espírita também se fez por meios dos impressos. 

Por volta de 1860 um grupo de imigrantes franceses desembarcou no Rio de Janeiro e 

trouxeram consigo exemplares de escritos espíritas, dentre os imigrantes estavam Casimir 

Lieutand e Adolph Hubert. Não houve embates neste primeiro momento no Rio de Janeiro até 

por que as intenções daqueles pioneiros não eram a divulgação da doutrina, mais sim o estudo 

da mesma. No entanto, quando na Bahia o jornalista Luis Olimpio Teles de Menezes, que já 

vinha tendo conhecimento da doutrina, resolveu traduzir para o português Introdução ao 

Estudo da Doutrina Espírita, de Allan Kardec, além de fundar juntamente com um grupo de 

pessoas, o primeiro grupo espírita do Brasil- O Grupo Familiar do Espiritismo em 1865, a 

relação do Espiritismo com a sociedade em geral mudou e os conflitos foram paulatinamente 

se acirrando. 

O Grupo Familiar do Espiritismo como o próprio nome já diz tinha um caráter 

bastante familiar e particular. Loureiro em sua memória o define desta forma: “O Grupo 

Familiar do Espiritismo era uma sociedade nos moldes desejáveis, regida por Estatuto que 

facultava o ingresso de quaisquer estudiosos e instituía o trabalho assistencial nos meios 

                                                 
19 DOYLE, Arthur Conan. História do Espiritismo. São Paulo, Pensamento. 2005. p: 12 
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espíritas”20. Como boa parte dos exemplares ainda estava escrito em francês e levando-se em 

consideração que poucas eram as pessoas que sabiam o idioma e até mesmo a própria doutrina 

era de se esperar que aquele primeiro grupo voltasse a sua atenção para o estudo da mesma, 

aliada ao seu valor assistencial. Assim como ocorreu com os grupos evangélicos, os espíritas 

enfrentariam a Igreja Católica, receosa pela perca de fieis, e o Poder Judiciário. 

No final do século XIX, a chegada do Espiritismo ao Brasil marcou um novo e 

diferenciado ciclo de repressão e intolerância, pois embora o Catolicismo não fosse mais a 

religião oficial da República Brasileira, que assegurava na Constituição o Estado laico e a 

liberdade religiosa para todas as crenças, ainda havia casos de intolerância religiosa não 

apenas contra os espíritas, mas também contra os protestantes, os candomblecistas, etc. Na 

Bahia, por exemplo, primeiro grande reduto espírita, nos anos iniciais da chegada do 

Espiritismo o conflito não foi tão intenso, porém com a expansão da doutrina a Igreja Católica 

sentiu-se ameaçada e partiu para o ataque. O Espiritismo passou a ser confundido como mais 

uma manifestação diabólica e fetichista de comunicação com o “demônio”. Como relatou 

Loureiro21, era comum padre, bispos e arcebispos utilizarem da imprensa para invalidarem a 

mensagem espirita, já que era proibida a utilização da fogueira. A Igreja Católica buscava 

bater em um dos pontos mais cruciais do Espiritismo, condenando necessariamente a prática 

dos passes22 e da mediunidade23.  

Embora a Carta Constitucional rezasse pela liberdade religiosa, na prática não era isso 

que se via. Conforme Giumbelli o Código Penal do ano de 1890 no seu artigo 157 condenava 

a prática do Espiritismo, “Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismã e 

cartomancia, para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculta cura de moléstia, enfim, 

para fascinar e subjugar a credulidade pública”24 

 È valido ressaltar que neste momento o Espiritismo já tinha alcançado certo nível de 

expansão graças, sobretudo, as práticas assistencialistas ligadas à prescrição de receitas 

homeopáticas. O contexto brasileiro evidenciado na época contribuia de certa forma para essa 

expansão, pois a maioria da população brasileira vivia em uma condição social precária, 

                                                 
20 LOUREIRO, Lucia. Memórias Históricas do Espiritismo na Bahia: repercussão no Movimento Espírita 
Brasileiro, Salvador, 1994. p: 57-58. 
21 Id. 1994. 
22 Imposição das mãos para a transmissão de fluidos positivos. Hoje é comum tal prática nos cultos pentecostais 
e neopentecostais, onde lideres religiosos impõe sua mão na cabeça de fieis para a retirado “demônio”. 
23 Prática de conversar com os que se encontram desencarnados. Esta pratica é antiga e remonta os tempos 
antigos da humanidade. Não apenas os espíritas realizam o mediunismo, práticas das religiões de matrizes 
africanas e indígenas também o fazem. 
24 GIUMBELLI, Emerson. Kardec nos Trópicos. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 3, nº33, junho 
de 2008 
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sobretudo no que tange o acesso a “medicina legal”25. Os centros espíritas que vinham se 

desenvolvendo no interior do País buscaram aliar o ensinamento doutrinário com as práticas 

de uma medicina receitista. As pessoas se dirigiam a um centro e lá um médium além de 

passar conforto através da palavra, receitava um chá ou um remédio farmacêutico, etc.  

Peters26 em uma breve discussão nos informa que os problemas sociais existentes na 

sociedade brasileira, ao longo do século XX obrigaram as pessoas a procurar práticas 

alternativas de cura de doenças centrada na utilização de banhos de folha, rezas, defumadores, 

lambedores, etc. Estas práticas, por vezes, não se assemelhavam ao saber médico científico o 

que fez surgir assim uma série de embates entre espíritas e médicos, que passaram a 

degladiar-se naquele contexto, a ponto de muitos casos serem levados ao âmbito jurídico. 

Esses estudos são bastante atuais, visto que ainda hoje uma parte significativa da população 

recorre a tratamentos terapêuticos religiosos para a cura de doenças. 

 Importante destacar que embora a expansão espírita deve-se em parte a prescrição de 

receitas não eram todos os espíritas que desta lógica comungavam, não eram todos que 

apoiavam tais práticas homeopáticas de cura. Isto levou a ocorrência de serias divergências 

entre os espíritas brasileiros27. Mesmo assim, o Espiritismo foi se expandindo pela Bahia 

tendo Teles de Menezes como um grande divulgador. No ano de 1869 foi lançado o primeiro 

exemplar do primeiro periódico espírita brasileiro O Eco do Além-Túmulo, este veiculo de 

comunicação além de divulgar a doutrina, esclarecia os possíveis ataques de intolerância 

religiosa. Do mesmo modo Menezes funda a Associação Espiritica Brasileira na Bahia em 

1873, que contribui de certa forma para a publicação de alguns dos seus livros.  

 No mesmo ano em que era fundada a Associação Espiritica Brasileira na Bahia, no 

Rio de Janeiro era fundada a Sociedade de Estudos Espíritas – o Grupo Confúcio. Tal grupo 

contribuiu ainda mais para a divulgação da doutrina, pois além de traduzir inúmeros livros 

sobre o Espiritismo, foi também responsável pela fundação da Revista Espírita em 1875, no 

Rio de Janeiro. 

Com a morte de Teles de Menezes no ano de 1893, outro homem seria posto em 

evidência, era o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, que juntamente com um 

                                                 
25 Neste contexto tal termo foi utilizado largamente para fazer alusão a medicina praticada pelos médicos, em 
oposição a medicina receitista realizada por pessoas cujo saber clinico não advinha da formação acadêmica, mas 
sim da vivencia dentro de uma prática religiosa. 
26 PETERS, Carlos Eduardo M. Espiritismo e medicina social no Brasil: um balanço historiográfico. (coord) 
COUTINHO, Sergio Ricardo. Religiosidades e Misticismo e Historia no Brasil Central. CEHILA, 2001. 
27 Para analise deste conflito entre os espíritas ver FERNANDES, Paulo Cesar C. As origens do Espiritismo no 
Brasil: Razão, Cultura e Resistência no Inicio de uma experiência (1850-1914). Dissertação de Mestrado. 
Universidade de Brasília. Brasília- DF. 2008. 
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grupo de amigos fundou no ano de 1883 a revista O Reformador, cujos exemplares são 

produzidos até hoje. Bezerra de Menezes era tido como o médico dos pobres graças, 

sobretudo a sua devoção e assistência dada à divulgação da doutrina e o atendimento médico 

gratuito aos necessitados. Esteve ele envolvido também no processo de formação da 

Federação Espírita Brasileira (FEB) 1884, ela que é órgão máximo de divulgação da  

doutrina, organizou desde o ano de formação diversas publicações, simpósios e seminários 

por todo o País.  

Não é possível negar que tanto Teles de Menezes como Bezerra de Menezes tenham 

deixado o seu legado, porém a figura de Francisco Candido Xavier, o famoso Chico Xavier 

ganhou forte notoriedade no Brasil e no mundo. A sua vida de devoção e dedicação a 

realização da prática da caridade assistencial em apoio aos necessitados, fez de Chico Xavier 

o verdadeiro ícone do Espiritismo Brasileiro. Inúmeros livros, textos e cartas particulares 

foram psicografados por ele mesmo durante o período em que esteve com a saúde abalada 

causado por um enfisema pulmonar. Chico Xavier implantou a Casa da Sopa além de um 

Abrigo destinado a pessoas sem moradia, ambas as ações eram mantidas através de doações 

voluntárias.  

Atualmente, outra grande personalidade que vem contribuindo para a divulgação do 

pensamento cientifico, filosófico e religioso do Espiritismo é Divaldo Franco, cidadão de 

origem feirense. E em nível não apenas de Feira de Santana, temos Clóvis Nunes. Seu 

trabalho propiciou a realização desde a década de 1990 da Caminhada pela Paz, o que fez com 

que Feira de Santana ganhasse um grande destaque em nível nacional. A cada ano a 

Caminhada pela Paz é realizada na cidade, cujo objetivo é chamar a atenção da sociedade para 

os seus problemas. Esta caminhada de cunho ecumênico absorveu uma parcela significativa 

da cidade oriunda das diversas camadas, no entanto os seus organizadores são fiéis espíritas.  

 

Os Espíritas em Feira de Santana 

 

Em Feira de Santana o primeiro Centro Espírita Paz dos Sofredores foi implantado por 

volta do ano de 1936, conforme entrevista28 com Dona D., médium freqüentadora do Centro 

Espírita Jesus de Nazaré, fundado no ano de 1942. No ano de 1953 foi fundado o Centro 

União Espírita Feirense, mas tarde Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Em seguida 

                                                 
28 Entrevista concedida a autora por Dona D., no dia 19-05-08 em sua residência. 
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diversos outros centros foram implantados na cidade, cuja orientação doutrinária baseava-se 

nos ensinamentos compilados por Kardec. 

Semelhante ao ocorrido na Europa e também em outras partes do Brasil, os primeiros 

adeptos eram basicamente oriundos da classe média da cidade, estes buscaram manter o 

ensinamento doutrinário de prática da caridade, como distribuição de alimentos, roupas e 

remédios. À medida que, os trabalhos assistencialistas eram realizados, a mensagem Espírita 

também era passada. 

 Muitas das ações assistenciais desenvolvidas pelos Espíritas tinham o apoio de alguns 

católicos, que viam tais ações com cortesia e até incentivavam através da doação de donativos 

para serem entregues aos necessitados. Assim como o Espiritismo, o Catolicismo defende 

também a caridade assistencialista e utiliza para tanto a representação caridosa e solidária da 

vida de Jesus Cristo, para mobilizar os fiéis a contribuírem com as doações dos dízimos, de 

donativos, de roupas, etc. Do mesmo modo o Espiritismo, por sua vez também em seu 

ensinamento doutrinário, utiliza-se da caridade enquanto mecanismo de intervenção no 

mundo, pois esta é vista por eles como um mecanismo capaz de promover a evolução 

espiritual, além de trazer a salvação da alma e do espírito.  

Em Feira de Santana o crescimento da doutrina deve-se muito ao assistencialismo, 

pois mesmo havendo na cidade um crescimento urbano e industrial tal como relatou Nacelice 

Freitas29 às possíveis benesses que o desenvolvimento proporcionava não chegava a maioria 

da população, que continuava a viver em uma situação marginal. Desta forma roupas, 

agasalhos, remédios, cestas básicas serviam de conforto para as pessoas, à medida que a 

doutrinação era feita. 

Não podemos deixar de registrar que na cidade os espíritas foram responsáveis pela 

implantação do Lar do Irmão Velho na década de 1960, ainda em funcionamento, com o 

objetivo de abrigar os idosos. Curioso foi encontrar uma nota no ano de 1945 no Jornal Folha 

do Norte cujo título era “A caridade em face dos meios psico-sociologicos”: a caridade era 

vista como sendo uma virtude praticada por Jesus Cristo em benéficos dos pobres, para ajudá-

los e não ridicularizá-los, nem tampouco para enganar os ricos ou perseguir o próximo “30. A 

notícia não fala diretamente a que grupo se referia, ou a que pessoa o autor estava a se referir, 

mas não seria difícil supor, que poderia tratar-se dos Espíritas que estavam buscando espaço 

naquele contexto, sobretudo a partir das práticas assistencialistas. 

                                                 
29 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: Influencia da Industrialização 1970-1996 
30 Jornal Folha do Note, 20-01-1945. p: 1. 
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No entanto não eram apenas os espíritas que buscavam visibilidade a partir das 

práticas assistenciais, a Assembléia de Deus também fez uso deste mecanismo e pedia ajuda 

até mesmo aos capixabas para poder construir um orfanato em Feira de Santana. O Folha do 

Norte transcreveu a matéria que dizia a respeito do orfanato, 

 

abrigará órfão de ambos os sexos de qualquer parte do país sem reparar a 

denominação de fé religiosa que tenham sido seus genitores, se for o caso, nem 

credo político e religioso do cônjuge sobrevivente (...). Façamos pois nosso apelo da 

Assembléia de Deus de Feira de Santana (...)31 

 

 Igor Jose Trabuco da Silva32 ao analisar a trajetória da Assembléia de Deus em Feira 

de Santana afirma que o assistencialismo era a forma encontrada pelos evangélicos se fazerem 

perceptíveis na sociedade.  

 Os batistas também fizeram uso do apoio assistencial, o Jornal Batista informa que a 

implantação do Instituto Bíblico do Nordeste em Feira de Santana na década de 1960, buscou 

não apenas formar obreiros, mas ofereceu para a “comunidade e para os filhos dos alunos 

casados do Instituto. Na área de Ação Social (...), cursos profissionalizantes não somente para 

os alunos da casa, mas também para beneficiar pessoas necessitadas das nossas igrejas e da 

nossa cidade”33 

 Os evangélicos Adventistas também não ficaram de fora e publicou no Folha do Norte 

uma nota sobre os trabalhos assistenciais realizados pela denominação no território brasileiro, 

e concluiu dizendo que em Feira de Santana 

  

 conforme declarou o pastor Samuel Ketter, líder Adventista na comunidade 

feirense, a assistência social Adventista também se faz presente na subvenção de 

duas Escolas Adventistas que aqui funcionam uma em Brasília e outra no populoso 

bairro da Cidade Nova, além de outros setores nos quais servem.34 

 

A Igreja Presbiteriana também teve a sua fatia no quesito assistencialismo em Feira de 

Santana, esta foi responsável, sob liderança do Rev. Josué Mello, pela fundação da AFAS 

(Associação Feirense de Ação Social) e do SIM (Serviço de Integração de Imigrantes). 

                                                 
31 Jornal Folha do Norte, 26-09-1953. p:2 
32 SILVA, Igor José Trabuco da. “ Tu não Participaras”: A Assembléia de Deus de Feira de Santana e os 
Dilemas da Participação Política (1972-1990). Feira de Santana-BA. UEFS. Monografia de Especialização em 
História da Bahia, 2008. 
33 Jornal Batista Baiano. Agosto/Setembro 1983.  p:1 
34 Jornal Folha do Norte. 21-06-1976. p: 9. 
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Conforme Brito a AFAS foi criada no final da década de 1960 e “constituiu no esforço inicial  

dos presbiterianos progressistas em realizar atividades assistenciais em Feira de Santana”35. 

Do mesmo modo o SIM, também criado no inicio da década de 1970, dava ao migrante que 

chegava em Feira de Santana “ abrigo, assistência medica, documentação, treinamento 

pessoal, colocação no mercado de trabalho e/ou passagem para o local de destino”36. Ambas 

as organizações eram de caráter ecumênico. O Jornal Folha do Norte ainda nos fala da criação 

do SEEP. 

 

 criou o SEEP- Sociedade Educativa Promocional Presbiteriana, registrada como 

pessoa jurídica sob numero 256, tendo como principais finalidades promover obras 

educacionais, sociais, humanas e cristãs, atendendo e orientando famílias e 

ajudando-as a se inteirarem as, de serviço médico ambulatorial para servir a 

população da Cidade Nova, onde a Igreja já iniciou uma filial, uma congregação. 

(...) Para o pastor Josue Mello, a entidade recém criada deve constituir-se uma forma 

concreta de amor de Jesus Cristo através de serviços feitos com determinadas faixas 

de comunidade feirense37 

 

 Feira de Santana se constituía em um verdadeiro palco de obras assistencialistas, isso 

de certa forma reflete o estado marginal que vivia a maioria da população. Por outro lado 

observamos o quanto era importante fosse para os espíritas fosse para os evangélicos 

desenvolver tais práticas, já que era através dela que a mensagem doutrinaria agia com mais 

vigor nas vidas das pessoas. Ambas eram importantes, pois a medida que a palavra religiosa 

servia-lhe de consolo, as ações sociais davam para o fiel a esperança de mudar sua vida, quiçá 

o mundo. 

Quanto a visibilidade dos espíritas feirenses no Jornal Folha do Norte a primeira 

notícia sobre o Espiritismo em Feira de Santana ocorreu no ano de 1945, 

 

O grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade de Salvador faz-se presente nesta cidade 
cujo objetivo é arrecadar tijolos e donativos para a construção do “centro” na sua 
sede própria. Envolvida com os ensinamentos cardecistas o grupo constituiria de 
uma sede dotada de gabinete médico, grupo escolar e dispensário para auxilio a esta 
casta miserável que se desenvolve na Bahia38. 

 

                                                 
35 BRITO, Charlene Jose de. Presença Protestante Progressista em Feira de Santana: Um trabalho ecumênico 
de Ação Social(1970-1990). Monografia. UEFS. Feira de Santana, 2008. p: 49 
36Ibid .,  p:54 
37 Jornal Folha do Norte 25-05-1974.  
38Jornal Folha do Norte, 24-03-45,  p. 01 
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Logo abaixo no mesmo jornal frisava os agradecimentos da diretória do Grupo 

Espírita as autoridades locais e ao comércio pela boa acolhida e hospitalidade. Sugestivo é 

que ao lado dos noticiários espíritas tinha em artigo falando a respeito da grandiosidade dos 

padres católicos, sobretudo no que tange a tolerância e a paciência frente aos demais credos, 

sendo estas as duas virtudes capaz de trazer as almas para o verdadeiro espaço cristão. A 

disputa religiosa é sem dúvida bastante evidente, feita aqui através de discursos contrários 

cujo objetivo era fazer com que os leitores percebessem que a adesão a outra religião que não 

a católica era um erro. E que este erro só seria sanado quando fosse feita a verdadeira adesão 

ao catolicismo.  

O Jornal Espírita Interação no ano 1999, trouxe uma nota informando que no Brasil a 

primeira transmissão radiofônica da doutrina espírita ocorreu em uma rádio no estado de São 

Paulo no ano de 1936. Em Feira de Santana isto se deu em 1958, pela Rádio Sociedade de 

Feira de Santana, quando essa rádio foi vendida aos frades capuchinhos 

 

que em absoluto não concordavam com um programa deliberadamente intuído para 
difundir a Doutrina Espírita, a transmissão foi proibida. (...) Na década de 60 o 
programa voltou a ser exibido pela rádio Cultura de Feira de Santana, 
permanecendo no ar por 5 anos. Na década de 70, o programa retornou e 
permaneceu por mais 2 anos39.  

 

No que concerne ao poder judiciário foi encontrado no CEDOC (Centro de 

Documentação da UEFS) casos de intolerância judiciária contra determinadas práticas 

religiosas, em tais documentos é comum ter a nomenclatura Espiritismo associado a cultos 

religiosos diversos. Há um processo do ano de 1949, relatando que: “No dia 05/12/1949 (I.F) 

compareceu a delegacia e ao ser interrogada alegou que tinha realizado um trabalho do tipo 

espiritismo” 40. Em um Inquérito policial encontramos que “(M.C) foi surpreendida na rua 

estando ela com a menor (J.M.O), sua neta em trajes pitorescos e excêntricas próprias de 

cerimônias do baixo espiritismo e  curandeirismo”41. 

Importante pontuar que as manifestações mediúnicas e as práticas religiosas que se 

baseavam no contato entre vivos e almas desencarnadas foram durante muito tempo 

associadas unicamente as manifestações espíritas. A própria Igreja Católica fazia isto, 

conforme Isaia “o discurso da hierarquia católica tendeu para a uniformização no tratamento 

                                                 
39 Jornal Espírita Interação. Outubro/ Novembro/ Dezembro de 1999. p: 4. 
40 CEDOC. Centro de Documentação UEFS. E: 01: CX: 08: DOC:158   
41 CEDOC. Centro de Documentação/ UEFS, Processo Crime. E: 04 CX: 102, DOC: 2119 
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das manifestações mediúnicas, qualificando como espíritas um amplo prisma de 

manifestações religiosas” 42.  

Em análise do processo de aceitação da doutrina no Brasil entre os anos de 1890 a 

1940, o antropólogo Giumbelli43 constatou que antes do Espiritismo chegar ao status de 

religião foi ele tido como prática charlatanista, patologia mental, medicina ilegal, etc. Era algo 

que deveria ser banido da sociedade, pois não se constituía em religião, nem tampouco 

ciência. Esta rejeição vinha, sobretudo por parte de médicos intelectuais, empresários, poder 

policial e setores da Igreja Católica. 

Devido este dilema, é preferível não classificar tais processos como sendo destinado 

a sufocar alguma prática espírita, o mais recomendável é entender que fosse contra os 

espíritas ou não a intolerância se fazia presente e utilizava para tanto a designação 

Espiritismo, como justificativa para reprimir a liberdade de culto. Como foi visto 

anteriormente o Código Penal brasileiro condenava qualquer manifestação religiosa que 

fizesse uso da chamada “medicina ilegal”, do uso de rezas e banhos de folhas. 

È possível afirmar que não apenas o Catolicismo ou o Poder Judiciário impediam ou 

uniformizavam as manifestações religiosas, a Denominação Batista também tratava diversas 

religiões e religiosidades não cristãs de forma estereotipada, como por exemplo, o Espiritismo 

é o que veremos no capitulo seguinte. 

 

 

Os Batistas no Brasil e na Bahia 

 

Falar sobre os Batistas no Brasil e na Bahia deve-se levar em conta os estudos 

pioneiros feitos por Marli Geralda Teixeira e posteriormente Elizete da Silva não por que elas 

explicam a trajetória histórica da denominação no Brasil, mas por conta de relevância que os 

seus estudos têm em traçar um perfil batista em solo brasileiro e baiano. 

Ao considerar a problemática a cerca da origem dos batistas, Silva admite ter três 

correntes interpretativas. A primeira acredita que os Batistas surgiram a partir de pessoas que 

ao longo da história do cristianismo lutavam contra o batismo infantil; a segunda interpretação 

acredita que os batistas descendem de grupos que no tempo apostólico preservavam as 

                                                 
42 ISAIA, Artur César. Catolicismo pré-conciliar e religiões mediúnicas no Brasil: demonização ao saber 
médico-pisiquiatrico. ( coord) MANOEL, Ivan Ap e Freitas. Nainora M.B. Historia das Religiões: desafios, 
problemas e avanços teóricos, metodológicos e historiográficos. São Paulo. Paulinas.2007 
43 GIUMBELLI, E . Heresia, doença, crime ou religião: o espiritismo no discurso dos médicos e cientistas 
sociais. Revista de Antropologia. Dep. Antropologia – USP. V.40 n 2.1997 
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doutrinas primitivas do cristianismo; e a terceira corrente considera que os Batistas 

descendem do movimento separatista ocorrido na Inglaterra do século XVII, quando 

dissidentes da Igreja Anglicana propiciaram o movimento puritano daquele século. Originário 

da corrente Anabatista do século XVI surgida no contexto da Reforma na Alemanha, os 

Anabatistas questionavam não apenas o poder religioso, mas também o poder político da 

nobreza, pois o objetivo era implantar na terra o reino dos céus ainda que fosse pelo fio da 

espada44, onde a desigualdade entre senhores e servos pudesse não mais existir. 

Para Silva, a corrente interpretativa a cerca da origem dos Batistas que leva em 

consideração a atuação dos Anabatistas tem maior respaldo histórico. Isto por que segundo ela 

 

as convicções e as práticas anabatistas tem uma estreita relação com o corpo 
doutrinário e alguns aspectos da ética batista, a saber, batismo por imersão de 
adultos; igreja constituída de elementos que são batizados como convertidos; eleição 
de pastores e oficiais pela própria comunidade local; governo congragacional, onde 
cada congregação delibera e toma suas decisões; e separação do Estado45.  

 

No Brasil, os primeiros missionários batistas desembarcaram por volta da segunda 

metade do século XIX eram eles proveniente da região sul dos Estados Unidos e faziam parte 

do projeto expansionista daquele país na America Latina. Importante pontuar, que esses 

batistas encontravam-se em uma posição social um tanto desfavorável nos Estados Unidos, 

graças, sobretudo a “derrota” sulista no contexto da guerra de Secessão. Com a vitória nortista 

houve a prevalência do modelo político, econômico, social e cultural a ser implantado por 

todo o país o que desagradou os estados do sul. Sendo assim, os evangélicos batistas 

localizados na região norte dos Estados Unidos passariam a ditar também os rumos que a 

Convenção deveria seguir o que acabou provocando muitos conflitos com os Batistas do Sul 

cuja mentalidade escravista, expansionista e patriarcalista divergiam dos valores burgueses 

nortistas foram, portanto, estes batistas descontentes no seu país de origem que migraram para 

o Brasil no final da década de 1860. 

Os Batistas no Brasil buscaram não apenas regiões na qual pudessem expandir a sua 

doutrina, mas buscaram também manter certos privilégios o que futuramente acarretaria em 

intensos conflitos e discordâncias por parte dos batistas convertidos no Brasil. 

No Brasil, os missionários escolheram a Bahia como primeiro lugar a implantar sua 

prática expansionista isto por que acreditavam eles que a Bahia não tinham uma experiência 

                                                 
44 ENGELS, Friedrich.  Guerras Camponesas. As guerras camponesas na Alemanha. Rio de Janeiro: Vitoria 
1946. 
45 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. Tese de doutorado, USP, São 
Paulo, 1998. p: 30-31 
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protestante marcante, e de fato não tinha. Teixeira46 e Silva47 demonstraram que a Bahia havia 

tido experiências com outros grupos evangélicos tais como os presbiterianos e anglicanos, 

porém a hegemonia do campo religioso ainda era católico. Era a Bahia, portanto um lugar 

estratégico para a expansão da Denominação Batista, o que propiciou a fundação naquela 

província da Primeira Igreja Batista do Brasil no ano de 1882 pelo casal de missionários 

Willian Bagby e Ane Bagby e Z. Taylor e Caterine Taylor e o brasileiro, ex- padre Teixeira de 

Albuquerque. 

 Para Teixeira, à escolha da Bahia pelos missionários para a implantação da Primeira 

Igreja Batista revela a intenção expansionista da denominação que acreditava ser a Bahia um 

campo fértil para a evangelização devido à falta expressiva de um trabalho evangélico.48 

Embora a primeira organização missionária batista tenha ocorrido na região de Santa Barbara 

d’ Oeste, no estado de São Paulo, aquela não foi considerada a primeira Igreja Batista do 

Brasil, pois suas atividades voltavam-se para as necessidades dos colonos norte-americanos, 

como realização dos cultos em inglês e a não praticavam proselitismo. 

Implantados na Bahia, os missionários batistas entrariam em conflitos com os 

católicos. Aqueles acusavam os católicos de idólatras, e não concordavam com a não leitura 

obrigatória da Bíblia por parte dos seus fiéis.  O clero católico, que já havia se debatido 

outrora com os presbiterianos e com anglicanos, tentava invalidar a mensagem batista o 

quanto podia. No entanto, estes conflitos não impediram o crescimento da Denominação na 

cidade de Salvador, nem no restante da Bahia, muito menos em Feira de Santana. 

No Brasil os batistas buscaram atuar através de duas Missões, a Missão Batista do 

Norte com sede em Recife cujos estados de atuação eram os do Norte e Nordeste brasileiro. E 

a Missão Batista do Sul com sede no Rio de Janeiro cujo campo de atuação era os estados do 

Cento Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Ambas as Missões eram filiadas a Junta de Missões 

Estrangeiras de Richmond, que dava aos missionários batistas apoio financeiro e 

administrativo. 

Para os batistas apenas o batismo por imersão em água, seja em um rio, seja em um 

batistério propicia a ligação do fiel com a congregação. È necessário que ao se batizar o crente 

tenha total consciência dos seus pecados, para que possa assim arrepender-se deles. É por isso 

que os Batistas são terminantemente contra o batismo infantil numa fase em que a criança não 

tenha consciência dos seus pecados. A representação do batismo e sua aceitação é a condição 

                                                 
46 TEIXEIRA, Marli Geralda. Os Batistas na Bahia: 1882-1925. Dissertação de Mestrado. Salvador, 1975. 
47 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. Tese de doutorado. USP. 1998 
48 TEIXEIRA, Marli Geralda. Os Batistas na Bahia: 1882-1925. Dissertação de Mestrado. Salvador, 1975. 
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máxima e necessária para o ingresso do fiel a Denominação. Como está explícito no Jornal 

Batista, 

 o batismo é o símbolo da entrada do candidato na Igreja. È pelo batismo que o 
crente se torna membro do corpo de Cristo por isso São Paulo afirma: “Todos  nos 
fomos batizados em um Espírito formando um corpo”, em seguida ele vai se 
identificando com as coisas que a Igreja crê, prática e ensina.49 

 

Como mecanismo de expansão das doutrinas batistas, a Denominação implantou a 

Escola Bíblica Dominical cuja finalidade era estudar, sobretudo, os textos bíblicos. Do 

mesmo modo escolas anexas com educação formal foram criadas para a educação dos filhos 

de fiéis, onde se aprendia além também dos textos bíblicos, as músicas sacras. O valor dado 

pelos missionários a educação religiosa, acabou por gerar conflitos entre os missionários e os 

convertidos brasileiros, já que esses últimos preferiram dá maior vazão à expansão da 

doutrina entre os brasileiros. 

 É relevante dizer que até mesmo no interior da Denominação Batista ocorreu 

destacados embates.  Ao chegar ao Brasil os missionários Batistas encontrava-se imbuídos do 

espírito ideológico norte americano do século XIX, que acreditava ser a nação civilizadora do 

mundo. A partir do chamado Destino Manifesto, o governo daquele país fez diversas 

investidas em solo latino americano, africano e asiático, na tentativa de subjugar socialmente 

os demais povos aos seus próprios interesses. Desta forma os missionários batistas 

centralizaram as decisões e os rumos que a congregação deveria tomar, em solo brasileiro 

negligenciando a opinião dos batistas brasileiros convertidos. Todo este exclusivismo causou 

rupturas na Denominação. Silva50 conta-nos esta história.  

 Quando o missionário Thomas Joyce (missionário de origem inglesa) assumiu o 

pastorado da Primeira Igreja Batista em 1901, Zacharias Taylor, o fundador desta Igreja, era o 

diretor da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond na Bahia. Joyce considerava Taylor 

autoritário e este, acreditava que Joyce queria tomar as decisões da Denominação para si. Não 

demorou muito e estas divergências levaram a ocorrência de uma assembléia, onde nesta foi 

visível o apoio dos fiéis dado ao Rev. Joyce. Houve assim a separação da congregação em 

duas Igrejas, uma sob gerência de Taylor e a outra sob gerência de Joyce, sediada em outro 

espaço na Rua Chile em Salvador. No ano de 1910, aconteceu outro cisma, foi fundada a 

Igreja do Garcia, esta seria a sede da Missão Batista Independente fundada 1916 cujo 

                                                 
49 Jornal Batista, 03/04/1977. p: 5 
50 SILVA, Elizete da.  A Missão Batista Independente: uma alternativa nacional. Dissertação de Mestrado, 
FFCH/UFBA, Salvador, 1982. 
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principio era a nacionalização da Denominação Batista em total repúdio ao domínio 

estrangeiro. 

 Outra ruptura na Denominação teve inicio nos anos 1920, era a chamada Questão 

Radical. Semelhante a Missão Batista Independente, os radicais colocaram-se contra a tutela, 

o autoritarismo, centralização dos missionários norte-americanos e a desvalorização dos 

convertidos brasileiros. Tal movimento surgiu no seio da Missão Batista do Norte do Brasil, 

quando fiéis brasileiros começaram a questionar a gerência administrativa dos cargos que 

viviam sob controle dos missionários estrangeiros. Aos poucos os radicais foram ganhando 

apoio a ponto de criar uma Convenção Batista da Bahia e um jornal A voz Batista. 

 Embora expressasse um forte descontentamento, a luta tanto dos Independentes quanto 

dos Radicais mostrou-se até certo ponto limitada, pois embora almejassem mudanças, ambas 

as lutas ainda permaneceram presas ao modelo norte-americano trazido pelos missionários. 

Foi o que concluiu Silva51 e Teixeira52. 

 

 

Expansão Batista no Interior da Bahia 

 

Durante a década de 1940 a cidade de Feira de Santana viveu processos sociais 

semelhante aos presenciados no restante do País. Como nos informa Rossine Cruz53, durante 

este período Feira de Santana passara por um processo da integração econômica vivida com 

bastante intensidade no âmbito industrial. Varias indústrias a principio de médio porte foram 

se instalando na cidade contribuindo para o aumento das receitas, por outro lado o comércio e 

as atividades de prestação de serviços também mantinham destaque naquele cenário. Na 

verdade, o que o governo queria era descentralizar as atividades produtivas do País, levando 

para ouras regiões núcleos produtivos desenvolvidos nos setores primários, secundário e 

terciário, principalmente no setor secundário. 

 Esta política integracionista levou a criação da SUDENE (Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste) no final da década de 1950, cujo objetivo era destinar fundos 

para o desenvolvimento político, social e econômico do Nordeste, porém esta entidade serviu 

                                                 
51 Id. Ibid 
52 TEIXEIRA, Marli Geralda. Os Batistas na Bahia: 1882-1925. FFCH/UFBA, Salvador, 1975. 
53 CRUZ, Rossine Cerqueira. A inserção de Feira de Santana nos processos de integração produtiva e de 
desconcentração econômica nacional. Tese de doutorado. Campinas, SP, 1999. 



29 
 

para o desenvolvimento de fraudes e corrupção do dinheiro público destinado ao 

beneficiamento da região. 

A cidade de Feira de Santana ao longo das décadas foi passando por um 

melhoramento no setor de transporte e na rede de energia elétrica, o que potencializou 

juntamente coma isenções fiscais e a oferta de mão- de-obra barata a instalação de industrias e 

fábricas. No entanto o setor comercial era o que abarcava boa parte do contingente 

populacional que chegava a se implantar na cidade, foi o que concluiu Nacelice Freitas54 em 

sua dissertação. Segundo Freitas a cidade de Feira de Santana passou por um processo 

significativo de urbanização nas décadas de 1970, 1980, 1990, impulsionada pelas migrações 

ocorridas naquela época e pelo desenvolvimento das indústrias com destaque para a 

implantação do CIS (Centro Industrial do Subaé). Porém, eram as tradicionais atividades 

comerciais e de prestação de serviços que empregava a maioria da população. As ruas da 

cidade mereceram uma atenção especial, várias avenidas foram construídas e arborizadas.  

Embora ocorresse um crescimento industrial, comercial, a feira de gado não perdeu o 

seu prestigio. “Em todo o Brasil, somente a feira de Três corações, em MG era superior a de 

Feira de Santana (...)”55, da mesma forma que “as atividades comerciais e os serviços 

incrementavam-se com a feira semanal”56. Segundo Pacheco57 ao lado do comercio a Feira 

livre se constituía na segunda maior fonte de impostos do município. 

No entanto, não era toda a população feirense, que aproveitava deste crescimento e 

prestígio, pois a maioria da população convivia com a pobreza. O Jornal Folha do Norte 

durante a década de 1940 traz-nos diversas notícias a cerca do forte analfabetismo existente 

na cidade58. Por outro lado, a atuação administrativa do presidente Vargas foi retratada 

naquelas páginas, com bastante brilhantismo e elogios. “O regime do Estado Novo retrata o 

esforço individual em favor do coletivo” 59. 

Da mesma forma é ressaltado no jornal feirense o posicionamento contrario da Igreja 

Católica a atuações nazistas desenvolvida por Hitler. Do mesmo modo a festa da Padroeira 

Santana, o aniversário de um padre, uma procissão a ser realizada também não passava 

despercebido pelas folhas do Folha do Norte, que destinava uma parte exclusiva para as 

                                                 
54 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: Influencia da Industrialização 1970-1996 
55 POPPINO, Rolie.Feira de Santana. Salvador. Itapuã, 1968, p: 170. 
56 CRUZ, Rossine Cerqueira. A inserção de Feira de Santana (BA)nos processos de Integração produtiva e de 
desconcentração econômica nacional. Tese de doutorado. Campinas,SP, 1999. p: 195. 
57 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em Feira de 
Santana-BA  1967-1977. Monografia de Especialização em História da Bahia. UEFS, Feira de Santana, 2008. 
58 Jornal Folha do Norte. 13-01-45. p:1 
59 Jornal Folha do Norte. 29-06-40. p-1. 
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publicações do clero. Como Poppino nos fala, “a Igreja Católica nunca foi a instituição social 

principal de Feira de Santana, mas, desde cedo, constitui-se numa força social importante no 

município”60, era ela quem dominava a imaginário religioso da maioria da população. Porém 

na década de 1930 já se presencia na cidade adeptos espíritas, eles viriam a torna-se um grupo 

expressivo na década de 1950. Ao passo que os evangélicos Batistas iriam desenvolver 

atividades evangélicas a partir da década de 1940. 

 

Os Batistas em Feira de Santana 

 

Foi no campo predominantemente católico da década de 1940 que os Batistas 

chegaram à cidade de Feira de Santana. Embora já houvesse na cidade experiência protestante 

esta foi representada pelos Batistas, assim como foi Salvador, como um campo missionário a 

ser explorado. No ano de 1941 uma caravana da Igreja Dois de Julho de Salvador chegou à 

cidade e o Jornal Folha do Norte não deixou de noticiar, “da Igreja dois de Julho da capital da 

Bahia, devendo fazer pregações pela manha e tarde do dia 05 de outubro, sendo liderada pelo 

talentoso pastor Ebenezer Gomes Cavalcante, da qual também faz parte o pastor Rev. Alfredo 

Mignac.”61 

Em 1941 a Congregação Batista foi organizada na cidade e somente em 1947 tem-se a 

fundação da primeira Igreja Batista em Feira de Santana. A primeira Igreja Batista provém do 

modelo batista desenvolvido pela Convenção Batista Brasileira e pela Convenção Batista 

Baiana cuja atenção dada por elas a prática educacional de ensinamento das doutrinas batistas 

não era maior que os esforços empenhado para a evangelização das massas. Em Feira de 

Santana também foi possível perceber a dedicação dada pelos primeiros evangélicos batistas à 

questão educacional. O próprio Instituto Bíblico Batista (IBB) do Nordeste quando veio para 

Feira de Santana em 1960 tinha como objetivo “preparar vocacionados por Deus para melhor 

desempenho no trabalho da Causa. O IBB tem dado as igrejas, obreiros capacitados para uma 

liderança dedicada, capaz e digna para a Gloria de Deus” 62. Do mesmo modo era comum ao 

lado das Igrejas Batistas implantarem Escolas Anexas e a Escola Dominical. O que 

juntamente como “o programa semanal feito pelo principal serviço de altofalante da cidade 
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61 Jornal Folha do Norte 04/10/1941. p: 1  
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com sermões evangélicos feito pelo pastor” 63 contribuía para a expansão das doutrinas 

batistas na cidade. 

 O modelo educacional e evangélico implantado perpetuava de certa forma o 

exclusivismo missionário norte-americano em comandar os rumos pelo qual a denominação 

deveria seguir o que causava sérios embates com os convertidos feirenses que se sentiam cada 

vez mais excluídos da gerência da denominação. Zózimo Trabuco em seu estudo constata que 

semelhante ao ocorrido em outros lugares, a Denominação Batista em Feira de Santana 

desenvolveu casos de exclusão e oposição aos batistas convertidos através da “concentração 

de poder e reprodução de uma relação de subordinação dos Batistas feirenses aos missionários 

da Junta de Richmond, pioneiros no trabalho Batista.” 64. Do mesmo modo Guimarães65 

avalia como os missionários norte americanos, a exemplo do Rev. M.G. White, Robert Elton 

Johnson e Eduard Buler Cader contribuíram para a formação da identidade e para o 

crescimento da denominação em Feira de Santana, aliada a seu modelo particular e anglo-

saxônico de ação.   

 No que concerne a composição social dos primeiros batistas convertidos, assim como 

ocorreu em outras regiões brasileiras e em Salvador, na cidade de Feira de Santana os 

primeiros adeptos eram de baixa renda, tinha, portanto um poder aquisitivo reduzido, boa 

parte deles trabalhavam como comerciantes, operários, cabeleireiras, costureiras. Aqueles que 

possuíssem uma condição financeira um pouco mais elevada tinham a possibilidade de ocupar 

os postos de liderança dentro da denominação. O autor Jorge Nery Santana66 a partir dos seus 

estudos também confirma a presença marcante das classes populares, em especial a 

descendência afro-brasileira, na composição das primeiras Igrejas Batistas em Feira de 

Santana. 

De certa forma assim como ocorreu na Europa, no Brasil e na Bahia, em Feira de 

Santana o catolicismo não via com bons olhos a expansão evangélica, e buscava sempre que 

possível invalidar as denominações evangélicas, o que foi perceptível nas páginas do Jornal 

Folha do Norte, “Como de costume, as novas seitas que aparecem surgem em conseqüência 

                                                 
63 SOUZA, Valeria. Lopes de Servidoras da causa: Mulheres Batistas em Feira de Santana. Monografia, Feira 
de Santana, 2004. p: 27 
64  TRABUCO, Zózimo. O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a Construção da Identidade Batista em Feira 
de Santana (1960-1990).Dissertação, Salvador, UFBA. 2009. p: 87 
65 GUIMARÃES, Tarcisio Farias. O Protestantismo histórico no Sertão Baiano. In: Epistême. Ano-03; jan/jun 
n°01, Feira de Santana- BA: SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA DO NORDESTE, 2001. 
66 SANTANA, Jorge Nery de. Práticas e Representações  Étnicas nas Narrativas Religiosas dos Batistas em 
Feira de Santana ( 1947-1988). Texto de Qualificação do Mestrado, UEFS/Feira de Santana, 2009  
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de divergência entre antigos membros de outras igrejas, que PROTESTAM contra uma coisa 

ou outra. Eis a trágica situação real dos evangélicos”67. 

Do mesmo modo os jornais da Denominação Batista depreciavam não só a mensagem 

católica, mas também a comparava e identificava com as práticas espíritas e umbandistas. 

 

para recordar que os umbandistas via de regra são católicos e vise-versa. Para frisar 
que esse é o sincretismo religioso de que há noticia na História. Para acentuar que o 
catolicismo-macumbeiro não é cristianismo. E para dizer que católico-macumbeiro 
não é cristão. E para, mais uma vez, dizer o seguinte: só o Evangelho puro, sem 
mistura, sem compromisso pode levar o homem Cristo, permitindo-lhe vencer o 
pecado, o vicio, a superstição68.  

  
 No catolicismo brasileiro a inculturação de outras práticas religiosas é muito intenso, é 

comum observamos pais e mães de santo no interior do templo católico adorando Iansã ou 

talvez Santa Barbara, como é comum também um católico sair da missa e dirigir-se a um 

Centro Espírita ou a um Terreiro de Umbanda. Esta relação um tanto “amistosa”, por que 

também há católicos, espíritas, candomblecistas e umbandistas que não comungam destas 

práticas, não era aceita pelos batistas, que consideravam ser o católico, o espírita, o 

umbandista ou o candomblecista o mesmo “demônio”. 

 

 

O Campo religioso feirense  

 

Desde o período colonial a Igreja Católica se fez presente na dinâmica social da 

região. A hegemonia simbólica do catolicismo foi se fazendo através da atuação de padres 

jesuítas e outras ordens que visavam à catequização dos habitantes da colônia, porém isto não 

impediu que expressões religiosas diversas fossem realizadas. O controle religioso 

estabelecido no Brasil colonial não correspondeu ao mesmo controle simbólico, outrora visto 

na Europa do século XV e XVII. Lá o Tribunal Inquisidor levou vários homens e mulheres à 

fogueira, o que não se presenciou no Brasil, embora a Inquisição tivesse passado no território 

brasileiro e baiano. A tentativa de controle estabelecida aqui correspondia a proibições, surras 

e castigos diversos, que de certa forma punha parte significativa da sociedade em um rol 

marginal, principalmente os judeus, os protestantes, os negros escravizados e desviantes da 

liturgia católica de uma forma geral. 

                                                 
67 Jornal Folha do Norte. 09/02/1952, p: 2 
68 Jornal Batista, 20/06/1971, p: 3 
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A sociedade era tão dependente da instituição católica quanto os mecanismos políticos 

e econômicos, uma vez que ela desempenhava um duplo papel. Era um mecanismo de 

controle ao mesmo tempo em que se constituía em um fato intimo de fé e crença. Candido 

Costa e Silva, Pedro Ribeiro, Honaert e outros são alguns estudiosos do catolicismo e retratam 

bem estas relações. No que concerne ao catolicismo desenvolvido no Brasil este ganhou 

características bem diversas daquele instituído na Europa. Foi aqui envolvido pelas práticas 

rituais de outras religiões de matrizes africanas, indígenas, formando assim um catolicismo à 

moda brasileira, parafraseando Honaert69. 

Em Feira de Santana a hegemonia católica fez-se sentir até meados da década de 1940. 

Batista ao analisar a festa da Padroeira de Feira de Santana entre 1930-1950 constata o forte 

poderio da instituição na cidade, sobretudo através da realização desta festa considerada uma 

das maiores festas religiosas existente na região. 

 Interessante é a análise de Batista, uma vez que ela constata a conflito e a rivalidade 

existente entre os próprios organizadores da festa. A aparente homogeneização entre os 

organizadores e os fiéis não impediam, sobretudo, que alianças fossem construídas para que a 

festa da padroeira fosse realizada com toda pompa e brilho. “As desigualdades apareciam aqui 

e ali. Havia controvérsias entre os participantes “ilustres” da Festa. O espaço festivo era 

também utilizado para medir forças “70. 

A festa da padroeira misturava práticas consideradas “sagradas” e “profanas”, 

entendida aqui como descreveu Bourdieu “objetivamente definidos como profanos, no duplo 

sentido de ignorantes da religião e de estranhos ao sagrado e ao corpo de administradores do 

sagrado”71. O sagrado seria aquilo que se assemelha e se aproxima do divino, ou seja, as 

práticas realizadas pelos detentores dos bens de salvação, enquanto o profano seriam as 

atitudes consideradas heréticas, pelos administradores do sagrado, tais como o samba, a 

dança, e a farta exposição de comidas e bebidas cuja apreciação era majoritariamente feita 

pelos negros feirenses. A análise de Adriana Silva Teles72 explicita essa dicotomia existente 

entre o sagrado e o profano na festa de Santana.  

Um segundo ponto a considerar diz respeito à rivalidade estabelecida entre o clero e as 

duas maiores filarmônicas da cidade: a Euterpe Feirense e a 25 de Março. O vigário da 

paróquia, Padre Amílcar mostrava-se intolerante com as músicas ecoadas pelas filarmônicas 

                                                 
69 HONEART, Eduardo. Formação do catolicismo Brasileiro. 1550-1800. Petrópolis. Vozes. 1976 
70  BATISTA, Silvana Maria. Conflitos e Comunhão na Festa da Padroeira em Feira de Santana (1930-1950). 
Monográfica. Feira de Santana, 1997. p: 50. 
71 BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo, EDUSP, 1998. p:43 
72 TELES, Adriana Silva. Presença Negra na Festa de Santana. (1930-1950) Monografia. UEFS, 2000  
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no interior do templo católico. Uma circular do governo Arquidiocesano referendou a 

intolerância do padre, fazendo o acordo de não tocar musicas “profanas” no interior do 

templo.  

 

Nesse momentoso documento normativo da música e do canto sagrados, foi 
formalmente proibida, nas igrejas o toque das “fanfarras” com os instrumentos 
fragorosos ou inconvenientes do recinto sagrado, como tambores, bombo, 
campainhas, etc.73 

 
Estes conflitos internos contribuíram para que a festa de Santana perdesse boa parte do 

seu brilho original, bem como a perca de fiéis. O próprio Jornal Folha do Norte em 1942, cuja 

comissão fazia parte da organização das festas de Santana, noticiou isto: “realizada na última 

quarta-feira a festa da padroeira revelou a diminuição de católicos, mas ou menos de 8 anos 

atrás”74. Para onde estes fiéis estavam migrando? Bem, Batista nos fala que com os alicerces 

do catolicismo feirense abalado, o protestantismo pode avançar75. Em paralelo o jornal Folha 

do Norte não deixou de registrar ao final da década de 1940: “A Igreja Evangélica Unida 

convida as pessoas para assistir o lançamento da pedra fundamental dessa Igreja, na Avenida 

Sampaio, às 16 horas” 76 

Em Feira de Santana a primeira investida de cunho protestante ocorreu no ano de 1889 

através do missionário presbiteriano Rev. Chamberlain que através de ações proselitista como 

distribuição de Bíblias e realização de cultos provocou conflitos com a sociedade feirense 

majoritariamente católica. Com a morte dos filhos, Chamberlain transferiu-se para Cachoeira. 

Em 1935 chegou a Feira de Santana missionários da Sociedade Britânica e Estrangeira 

como o casal de missionários Isobel Gillanders e Roderick Gillanders. Na sua memória, 

Isobel Gillanders acreditava que ela juntamente com seu esposo estavam incumbidos de 

“tomar essa cidade como centro de distribuição das Escrituras”77. 

 Já no ano de 1937 foi fundada em Feira de Santana a Igreja Evangélica Unida pelos 

missionários Isobel Gillanders e Roderick Gillanders que por volta da década de 1960 passou 

a denominar-se Igreja Evangélica Fundamentalista, graças à ligação com setores 

conservadores do protestantismo. Esta Igreja abarcava pessoas oriundas de diferentes 

                                                 
73 Jornal Folha do Norte, 27-01-45. p: 04. 
74 Jornal Folha do Norte, 31-01-42. p. 01. 
75 BATISTA, Silvana Maria. Conflitos e Comunhão na festa de Padroeiro em Feira de Santana (1930-1950). 
Monografia. Feira de Santana, 1997 p. 55. 
76 Jornal Folha do Norte, 12-03-49, p. 01. 
77 GILLANDERS, Isobel. A História Inacabada. Feira de Santana. PLANZO, 1990. p: 19. 
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denominações residentes na cidade. Conforme Isobel Gillanders o trabalho missionário inicial 

foi realizado com “quatro adultos e pequenas crianças” 78 

No que diz respeito às comunidades de cunho pentecostal foi fundada na cidade Feira 

de Santana no ano de 1936 a Igreja Assembléia de Deus pelo assembleiano José Carlos 

Guimarães. A partir dos seus estudos sobre a denominação Jean Neilla Rocha Ferreira79 

conclui que José Guimarães tendo sido atraído pela feira do gado estabeleceu-se na cidade de 

Feira de Santana, aonde viria a fundar a denominação assembleiana. 

Para os grupos pentecostais, Deus é um ser acessível ao homem, onde este é capaz de 

adquirir a partir do batismo no Espírito Santo dons próprios de Deus, tais como o poder da 

cura, poder da profecia, o poder das visões e da glossolalia, isto é, o poder de falar em línguas 

estranhas ou línguas dos anjos. No livro de Atos dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, 

encontramos a justificativa para o dom da glossolalia ocorrido no dia de Pentecostes.  

 

E cumprindo-se do dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e 
de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso e encheu 
toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, 
como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. “E todos foram cheios 
de Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo 
lhes concedeu que falassem 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
78 GILLANDERS. Op. cit. p: 19. 
79 FERREIRA, Jean Neilla Rocha. Assembléia de Deus em Feira de Santana: Um estudo das representações 
políticas na década da colheita.  Feira de Santana. UEFS. Monografia. 2009. 
80 BÌBLIA SAGRADA, Atos. Cap 2, Vs: 1, 2, 3, 4. 
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II CAPÍTULO 
 
 

REPRESENTAÇOES DO ESPIRITISMO FEITA PELOS BATISTAS 
 

 
Não é intenção aqui criar um modelo ideal espírita puro de ser, tal como fez Weber81 

ao analisar o desenvolvimento do protestantismo, e a partir deste tentar desenvolver uma 

análise sobre como eles -os espíritas- foram representados pelos batistas a partir das 

entrevistas e/ou dos relatos orais. No entanto é imprescindível e volto a dizer o que já disse no 

inicio deste estudo, de que o Espiritismo na qual esta pesquisa se pauta é a doutrina codificada 

por Hypollity Leon Denizard Rivail, o Allan Kardec durante o século XIX na França, cujas 

bases encontram se escritas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho 

Segundo o Espiritismo, dentre outros. 

Com isto não quero dizer que o Espiritismo desenvolvido em Feira de Santana tenha 

sido exatamente igual ao desenvolvido no Europa do século XIX, pelo contrário, uma vez na 

Bahia o Espiritismo encontrou expressiva receptividade graças, sobretudo, ao forte pluralismo 

religioso aqui presente, porém assim como especificou o autor Jose Fernando os primeiros 

centros espíritas fundados na cidade de Feira de Santana foram de matriz marcadamente 

kardecista. As suas práticas pautavam-se a princípio nas reuniões de tipo mediúnicas82, logo 

depois vieram às reuniões doutrinárias83, aliadas as atividades assistenciais de ajuda aos 

necessitados. Foram basicamente estas as atividades dos espíritas desenvolvidas na cidade 

durante os anos iniciais de implantação da doutrina e também durante os anos de 1970 a 1980. 

A preocupação em esclarecer e pelo fato dos católicos, os protestantes, os juristas 

homogeneizaram os cultos mediúnicos de tal forma, que qualquer culto religioso que 

expressasse a manifestação de espíritos era tido como espírita. E não nego que algum deles de 

fato fosse. No entanto, nas fontes produzidas pela Denominação Batista e até mesmo nas 

entrevistas, o Espiritismo era equiparado ao Catolicismo, ao Candomblé, a Umbanda e a 

Quimbanda, como se estes apesar de ter algumas diferenças entre si fossem uma única “coisa” 

só. 

                                                 
81WEBER, Max.  Ética Protestante e Espírito do Capitalismo.  Martin Claret, São Paulo, 2000. 
82 Reuniões cujo objetivo era a leitura da doutrina para que essa pudesse tornasse conhecida e então transmitida 
83 Reuniões onde ocorre o contato sensitivo entre o médium e um espírito desencarnado para que este possa 
transmitir o seu conhecimento, à medida que aquele possa proporciona-lhe esclarecimento da vida pós-mortem. 
Trata-se de uma reunião de intensa troca de conhecimentos, na linguagem espírita trata-se de caridade. 
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Por isto neste capítulo o objetivo é mostrar que apesar das semelhanças com outras 

religiões, o Espiritismo tem a sua especificidade. Especificidade, esta negligenciada na 

maioria das vezes pelas fontes da Denominação Batista, que perpetuava uma imagem negativa 

do Espiritismo, por acreditar ser a detentora das verdades cristãs. 

Assim como o Catolicismo, o Kardecismo, Protestantismo, a Umbanda também se 

constitui em uma forma particular de representar e ler o mundo. Tal como concebeu Chartier 

a representação social das práticas sociais não são universais, mas sim particulares na medida 

em 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. Daí para cada caso o necessário relacionamento 
dos discursos profundos com a posição de quem os utiliza”84 
 

 Formada em solo brasileiro, a Umbanda foi e é considerada como um caso particular 

de Espiritismo, por isso muitos a denominavam de Espiritismo de Umbanda ou 

preconceituosamente de baixo-espiritismo. Isto se deve, sobretudo, ao contexto histórico de 

surgimento da mesma e ao posicionamento Espiritismo. 

A principio, por volta da década de 1920-1930 a Umbanda surgiu nos redutos 

marginalizados do Rio de Janeiro, esta religião aglutinava em suas práticas rituais elementos 

próprios do Candomblé, da Macumba, do Catolicismo, além de alguns ensinamentos 

kardecistas. Embora a pluralidade fosse intensa a sua individualidade era mantida perante as 

outras religiões. O mesmo é possível dizer em relação ao Candomblé, que embora preceda de 

origens extremamente plural, manteve em suas práticas características próprias da sua 

individualidade.85 

  Com o passar dos anos vários adeptos kardecistas foram “deixando” o kardecismo de 

lado para dedicar-se a prática da Umbanda, do mesmo modo fizeram alguns católicos, que 

sentiam se mais motivados a buscar o divino no terreiro de Umbanda. Isso provocou 

mudanças no próprio ritual da Umbanda, pois se nos primeiros anos era comum ocorrer à 

sangria de animais, a utilização de chá e rezas nos rituais bem como a feitura de “cabeça”, tais 

práticas foram sendo deixadas de lado para dar lugar a um estudo mais sistemático da religião 

através da realização de seminários e palestras organizados pela Federação de Umbanda 

fundada nos anos de 1960. As Federações trataram de firmar as bases do movimento 

Umbandista, bem como ditar os caminhos que a nova religião deveria seguir. 

                                                 
84 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre praticas e representações. São Paulo, Editel, 1999 p: 17 
85 Para estudo do Candomblé e suas relações com a sociedade  ver Silva, Lizandra Santana da. Do Axé a Aleluia: 
Do Candomblé ao Protestantismo. Relatório de Iniciação Cientifica, CNPq/UEFSMaio 2010. 
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No entanto, a variedade doutrinária dos diversos terreiros oriunda da autogestão de 

cada um, mostrou-se mais forte do que a tentativa de universalidade adotada para o 

movimento. Enquanto alguns centros Umbandistas prezavam pelos ensinamentos e 

práticas predominante no kardecismo, outros terreiros prezavam pelas práticas 

rituais oriunda das tradições africanas. Os Congressos que foram realizados ao longo 

dos anos serviram para ratificar tais intenções, porém as matrizes indígenas e 

africanas que fizeram parte da formação da Umbanda continuavam presente e 

marcante na estrutura religiosa.86 

 

Aos poucos foi se criando a chamada “Umbanda Branca”, cuja procedência era de 

uma camada social mais privilegiada apegada aos ensinamentos kardequianos, em oposição à 

outra Umbanda mantedora das práticas ritualísticas oriunda da Macumba e do Candomblé, 

conhecida preconceituosamente como baixoespiritismo, magia negra, etc. Isso foi à válvula de 

escape para o poder jurídico, para as denominações evangélicas e até mesmo para alguns 

católicos que passaram em demasia a classificar a Umbanda, e qualquer manifestação de 

espírito sendo Espiritismo.  

 No nosso estudo o que nos interessa é a forma pelo qual a Denominação Batista 

representou para os seus fiéis e para a população o Espiritismo. Em análise do Jornal Batista, 

periódico produzido pela Convenção Batista Brasileira e o Batista Baiano, periódico 

produzido pela Convenção Batista Bahiana, foi possível perceber a visão negativa perpetuada 

em relação não apenas ao Espiritismo, mas também em relação ao Candomblé, a Igreja 

Católica, a Umbanda e a Quimbanda. 

 Para os batistas o verdadeiro cristão deve ter como regra de vida, os ensinamentos 

postos na Bíblia. Não basta apenas ler o livro é necessário viver e agir conforme está escrito, 

pois nela esta a palavra de Deus, inquestionável, inviolável, intransponível. Não é necessário 

haver múltiplas interpretações, por que para os batistas o ensinamento, a regra é única. Sendo 

assim todo aquele que não estava vivendo sob o jugo da Bíblia, não era considerado 

verdadeiro cristão. 

 Do mesmo modo os batistas condenavam veemente, a adoração de imagens, o culto 

aos santos e aos orixás, a crença na reencarnação, na comunicação dos encarnados com os 

desencarnados, na utilização de folhas e chás em rituais religiosos. Enfim, os Batistas 

                                                 
86 SANTOS, Elane Ribeiro. Repressão Judicial aos Umbandistas em Feira de Santana (1940-1970). Trabalho 
apresentado no II Congresso Baiano de Pesquisadores Negros- GT: Repressão Judicial aos Umbandistas em 
Feira de Santana (1940-1970)”. UEFS, Feira de Santana, 2009. 
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consideravam que tanto os candomblecistas, os espíritas, os umbandistas e os quimbandistas 

eram seres pecadores, adoradores do demônio. È partindo, portanto deste principio que os 

batistas se relacionam com os adeptos das demais religiões, acima citadas. 

 Ao analisar os jornais Batistas, foi possível perceber o quanto a Denominação ao 

longo da década de 1970, buscou depreciar a mensagem católica apontando para tanto os seus 

problemas e os seus conflitos particulares. No jornal do dia treze de outubro do ano de 1974, o 

periódico destaca o quanto a falta de unidade da doutrina católica é negativa para a sociedade, 

uma vez que esta possibilita a ocorrência de múltiplas interpretações e ao fanatismo.  E 

conclui dizendo que “já temos aliais, focalizado esse lavar de roupa suja em plena rua entre os 

lideres católicos, eclesiásticos e leigos” 87. 

 Em outra publicação o ataque foi feito diretamente a liturgia católica, mais 

precisamente a adoração de santos. A matéria chama a atenção do leitor para a negatividade 

que tal prática comporta e aconselha as pessoas a não aderir a essa conduta, pois até mesmo 

“a própria Igreja Apostólica Romana em que pese o fato de ser a patrocinadora mor da 

idolatria colocou São Jorge na lista dos “santos cassados” ”88. A lógica é deixar nítido para o 

leitor o quanto o catolicismo era frágil em suas bases e em suas estruturas. Como é sabido o 

catolicismo aceita e incentiva a adoração de imagens e santos e não há duvida de que esta é 

uma das características que mais contribui para o crescimento da religião nas mais variadas 

camadas sociais. 

 A rivalidade entre batistas e católicos é histórica desde o principio que os Batistas 

condenavam a prática do batismo infantil realizado pelo clero, cujas intenções eram desde 

cedo manter o fiel apegado ao tradicionalismo católico. Era como se o batismo infantil fosse 

uma forma de dizer para a sociedade que a pessoa já ia nasce católico independente da 

vontade dos homens. Em oposição os batistas defenderam e defendem o batismo em fase cuja 

pessoa seja capaz de reconhecer o seu pecado, para que através do arrependimento deste, 

possa uma “nova” pessoa nascer, livre e consciente dos malefícios da sociedade. 

 Por outro lado, a representação feita pelos batistas em relação aos espíritas foram as 

mais preconceituosas possíveis. No jornal do dia vinte de setembro o destaque  foi dado para 

o pastor Delcy de Souza Lima, que conforme o periódico teria escrito um livro de titulo 

“Analisando Crenças Espíritas e Umbandistas” cuja finalidade era “não somente analisar 

friamente o Espiritismo do ponto de vista evangélico, como também infundir a aspiração pela 

                                                 
87 Jornal Batista, 13/10/1974, p: 3 
88 Jornal Batista,  16-07-1972, p: 5 
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salvação por Cristo, dos que no espiritismo estão”89. Do mesmo modo, o autor da reportagem 

considera que o Espiritismo ou é uma ligação com o satanás ou é uma manifestação mística e 

percebe o quanto o livro de Delcy de Souza Lima era importante para este esclarecimento.  

 Ainda seguindo a reportagem, um dos objetivos do livro era esclarecer as possíveis 

diferenças entre os diferentes ramos do Espiritismo “o chamado cientifico e o chamado baixo-

espiritismo, ou seja, a umbanda, o candomblé, o xangô, o canjerê, etc”90. Mais uma vez é 

possível perceber a associação feita entre as diversas religiões, como se estas fossem a mesma 

religião, alem de considerá-las como um tipo particular de Espiritismo.  

Era comum os pastores evangélicos, ou até mesmo membros leigos de alguma 

denominação religiosa buscar escrever livros, artigos, ou outro tipo de pesquisas destinadas a 

falar sobre o Espiritismo, foi o que fez, por exemplo, R. R. Soares no livro “Espiritismo: a 

magia do Engano”. No capitulo segundo Soares, se propõe a falar sobre as diversas formas de 

Espiritismo, passando desde a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé até chegar ao 

kardecismo, e concluiu que este último “como os demais cultos espíritas, não tem uma 

doutrina sólida”91. 

Estudo semelhante fez o pastor Sebastião Angélico de Souza, no livro “O Espiritismo 

a Luz das Sagradas Escrituras”, no livro o foco é analisar a partir das passagens bíblicas o 

que vem a ser o Espiritismo, doutrina falsa, de enganos, e de trapaças, cujos adeptos 

necessitam de esclarecimento e inspiração divina para liberta-se do demônio. São essas as 

breves interpretações e conclusões alcançadas pelo pastor Sebastião Angélico de Souza. È 

possível afirmar que o grande objetivo destas obras era deixar latente para o leitor que o 

Espiritismo, ou melhor, “os diversos tipos de espiritismos” eram uma manifestação do diabo, 

e que, portanto era preciso combater. 

 A tentativa de comparar o Espiritismo com tudo que fosse negativo vai ao extremo 

quando em uma reportagem no Jornal Batista Reginaldo Pires Moreira compara o filme O 

Exorcista, lançado nos cinemas na década de 1970, como sendo a representação do poder do 

diabo e este sendo o dirigente da religião espírita. Na reportagem não havia intenções em 

negar a existência do diabo, muito pelo contrario o objetivo era deixar nítido para o leitor que 

o diabo é um ser maligno e que age na sociedade através da religião espírita. 

                                                 
89 Jornal Batista, 20-09-1970. p:2 
90Id. p:2 
91 SOARES, R.R. Espiritismo, a Magia do Engano- O Mistério, a magia, a arte do “anjo da luz”. Rio de 
Janeiro; Graça, 2002. p: 38 
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 Vejamos na integra uma parte do que diz o periódico “sim, o diabo realmente existe e 

o seu poder impera assustadoramente no Brasil. Ele é o dirigente da religião espírita que 

congrega praticamente mais da metade da população do nosso país. Suas agências crescem 

assustadoramente no Brasil e no mudo inteiro (...)”92.  

De fato já na segunda metade da década de 1960 a população baiana frequentadora da 

religião Espírita era bastante expressiva, pois foi ao longo desta década que a atuação das 

Federações Espíritas nas realizações de Seminários e Simpósios se intensificou fazendo 

crescer no estado o numero de Centros Espíritas. No ano de 1969 o Boletim informativo da 

União Social Espírita da Bahia93 divulgou um levantamento de quantos Centros Espíritas 

havia no estado e constatou que dos 57 formulários de pesquisa remetidos para os Centros 

Espíritas da capital, e dos 122 formulários remetidos para o interior, foram recebidos de volta 

12 da capital e 27 do interior. Não há de negar que o número de formulários recebidos tenha 

sido inferior, porém os números revelam que dos formulários recebidos havia 11 Centros 

Espíritas com sede própria na capital e 18 com sede própria no interior, cujo número de sócios 

na capital era de 848, e no interior este número chagava a 1663. 

Em Feira de Santana na década de 1970 o número de centros espíritas já era bem 

expressivo. Tão já era expressivo que no ano de 1968 foi realizado na cidade o II Congresso 

Espírita da Bahia durante os dias 31 de outubro a 3 de novembro. O Boletim da União Social 

Espírita da Bahia destacou que “dos 40 municípios representados destacamos Feira de 

Santana com 364 inscritos, Salvador com 229, Cachoeira com 49, Juazeiro com 29, Irará com 

19, Conquista com 16, Conceição do Coité com 15, Santana com 13, São Francisco do Conde 

com 12, Serrinha e Itabuna com 11”94. Além dos baianos havia congressistas de outras regiões 

do Brasil oriundos do Ceará, da Paraíba, Sergipe, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro contou 

com a participação de personalidades feirenses durante o Congresso, tais como o prefeito da 

cidade João Durval de Carneiro, o professor Divaldo Franco, o deputado Aureo Filho, major 

Elísio Pires Rebouças.  

Não era, portanto, em vão que os batistas buscavam sempre que podiam falar algo que 

direta ou indiretamente remetesse aos espíritas, sobretudo na tentativa de depreciá-los. No 

Jornal do dia vinte e dois de abril Nilson Dimarzio escreve sobre “O abominável Culto 

                                                 
92 Jornal Batista 15-12-1974. p: 2 
93 Boletim informativo da União Social Espírita da Bahia. Julho de 1969. p: 1. (IN): Testemunhos da Imprensa, 
Federação Espírita da Bahia, Editora Mnêmio Tulio. 1999 
94 Boletim informativo da União Social Espírita da Bahia. Novembro de 1968. p: 1. (IN): Testemunhos da 
Imprensa, Federação Espírita da Bahia, Editora Mnêmio Tulio. 1999 
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Umbandista”95 e concluiu que neste País de maioria católica é cada vez mais crescente o 

número de adeptos ligados aos cultos e “seitas” espiritistas e umbandistas adoradores do 

satanás.  O autor do artigo reconheceu que a Umbanda surgiu a partir da mesclagem com o 

Catolicismo, o Kardecismo e o Candomblé, porém o mesmo autor não leva em consideração o 

caráter particular da mesma uma vez que a trata como sendo uma ramificação do Espiritismo, 

ou seja, um dos tipos deste. E finalizou dizendo “ora, os umbandistas e os espiritistas estão 

sob esta condenação da Palavra inspirada, uma vez que cultuam, veneram, os mais diferentes 

ídolos inanimados: São Jorge, Exus, preto-velhos, etc, etc”96. 

No entanto, os espíritas acreditam que o Espiritismo e a Umbanda têm suas 

semelhanças, ambos são espiritualistas, ambos praticam a caridade, ambos adotam a 

manifestação de espíritos, ambos acreditam na reencarnação. Porém estas duas religiões não 

são a mesma. Conforme Antonio Pereira, Deolindo Amorim traça as principais diferenças 

entre o Espiritismo e a Umbanda:  

 

 1) O Espiritismo não tem culto material, a Umbanda têm; 2) O Espiritismo não tem 

ritual, a Umbanda sim; 3) O Espiritismo não cria funções sacerdotais, com ou sem 

parâmetros; os pais de terreiro da Umbanda tem parâmetros e prerrogativas de tipo 

sacerdotal; 4) O Espiritismo não admite o uso de imagens, a Umbanda tem imagens 

e altares; 5) O Espiritismo não aceita sacrifícios de qualquer espécie, a Umbanda em 

certos casos, pratica o sacrifícios de animais; 6) O Espiritismo não tem sinais 

cabalísticos, nem símbolos,  a Umbanda tem sinais, “ pontos riscados” etc; 7) O 

Espiritismo rege-se por um corpo de doutrina homogênea codificada por Allan 

Kardec; a Umbanda não segue a doutrina karcdecista.97 

 

Gostaria de chamar a atenção de uma característica descrita acima por Antonio Pereira 

em nome de Deolindo Amorim. De fato concordo que haja diferenças e semelhanças entre os 

espíritas e os umbandistas, e que o Espiritismo em sua origem na França e nos primeiros anos 

de chegada ao Brasil de fato não adorava imagens, porém acredito que hoje talvez não seja 

mais possível afirmar categoricamente isto, por que a prática tem se mostrado contraria. È 

comum pessoas das mais diversas partes do país dirigir-se para o estado de Minas Gerais, 

mais precisamente para a cidade de Uberaba onde se encontra sepultado o corpo de Chico 

                                                 
95 Jornal Batista. 22-04-1973, p: 5 
96 Jornal Batista. 22-04-1973, p: 5 
97 Boletim Informativo da União Social Espírita da Bahia. Setembro e Outubro de 1971, p: 3. (IN) Testemunhos 
da Imprensa, Federação Espírita da Bahia, Editora Mnêmio Tulio, 1999.  
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Xavier para fazer-lhe algum pedido, como se este fosse um santo, semelhante ao santo de 

adoração católica.  

Esta é uma característica marcante do pluralismo religioso brasileiro, que não rejeita 

em parte, a coexistência de práticas religiosas diversas, às vezes até conflitantes em um 

mesmo momento histórico. Evidencia-se a forte tradição católica das pessoas  em depositar 

naquele ser tido como santo, a incumbência de resolver ou pelo menos ajudar-lhes a 

solucionar os seu problemas. É de certa forma a mescla entre a tradição católica e a tradição 

espírita, ambas mantendo, contudo a sua particularidade.  

Para Bernardo Lewgoy “o médium Chico Xavier fez uma original articulação entre o 

sistema personalista de valores, caro ao catolicismo luso-brasileiro, e o reencarnacionismo 

cármico de Allan Kardec” 98, e isto sem dúvida foi extremamente favorável para o 

desenvolvimento do Espiritismo em um país que em parte não rejeita a coexistência de 

valores, por vezes até contrários em um mesmo período histórico, quiçá em uma mesma 

religião.  

No livro Africanismo e Espiritismo de Deolindo Amorim percebe-se o esforço do 

autor em separar a familiaridade entre as religiões de matrizes africanas e o Espiritismo, 

esforço este muitas vezes calcado em argumentos preconceituosos e eurocêntricos. Em uma 

de suas passagens Amorim é categórico ao afirmar que “o espiritismo, como se sabe 

desaprova inteiramente o uso de exorcismos, de talismã ou “palavras sacramentais”, enquanto 

os terreiros fetichistas fazem dessas práticas o fundamento de suas cerimônias “99. A 

referência feita pelo autor em classificar os cultos africanos em cultos fetichistas lembra as 

analises defendida por alguns autores do século XIX e inicio do século XX como Nina 

Rodrigues e Artur Ramos que defendiam a idéia de que o africano e seus descendentes eram 

seres ilógicos e irracionais e que por isso buscavam a magia e as praticas fetichistas, sendo, 

portanto necessário serem extintos para que assim pudesse evitar a degeneração da sociedade. 

Esta analise estendia-se para todos os aspectos da cultura afro-descendente, o que fazia com 

que a religião desta forma classificada como magia e seus adeptos feiticeiros.   

Conforme Bourdieu é comum classificar uma religião como magia “tanto uma religião 

inferior e antiga, logo primitiva, quanto uma religião inferior e contemporânea, logo profana 

                                                 
98 LEWGOY, Bernardo. O Sincretismo Invisível: um olhar sobre as relações entre catolicismo e Espiritismo no 
Brasil. (IN) ISAIA, Artur Cesar. Orixás e Espíritos: o debate interdisciplinar na pesquisa contemporânea. 
Uberlândia, EDUFU, 2006. p:213 
99 AMORIM, Deolindo. Africanismo e Espiritismo. Rio de Janeiro. CELD, 1996. p: 37 
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(aqui equivalente de vulgar) e profanadora” 100. Embora o Espiritismo não tenha sido a 

principio difundido em um meio socialmente inferior da sociedade brasileira, a sua 

familiaridade em alguns pontos com as religiões socialmente inferiorizadas, bem como a 

contestação a alguns ditames católicos hegemônicos da época, como por exemplo, a não 

aceitação da crença na Santíssima Trindade, fizeram com que esta doutrina fosse classificada 

como mágica e seus adeptos feiticeiros e macumbeiros. Não apenas os Católicos, mas também 

os Evangélicos e ate o Poder Judiciário assim o classificava. 

No Jornal Batista encontramos uma matéria intitulada A Macumba, um dos nossos 

grandes flagelos, nela constava: 

 

dentre os grandes males que assolam e envergonham, o Brasil e ainda não 

mereceram de nossas autoridades atenção que cumpre esta o chamado espiritismo 

que tem povoado os manicômios e especialmente o baixo-espiritismo. No Distrito 

federal e em Pernambuco a policia já iniciou a campanha aos macumbeiro 101. 

 

No Rio de Janeiro, por volta da segunda metade do século XIX desenvolveu-se o culto 

da Macumba, esta era segundo Magnani, “um agregado fluido de elementos do candomblé, 

cabula, tradições indígenas, catolicismo popular, espiritismo e práticas mágicas, sem o suporte 

de uma mitologia ou doutrina capaz de integrar seus vários pedaços”102. Durante o surgimento 

da Umbanda por volta da década de 1920-1930, elementos existente na Macumba fizeram-se 

presente na nova religião, que passou juntamente com aquela a ser classificada por 

baixoespiritismo. A aproximação em alguns pontos doutrinários entre a Umbanda e o 

Espiritismo fez com que este fosse classificado não como baixoespiritismo, mas sim como 

Macumba e considerado também como religião de loucos. Como bem mostrou Camargo, a 

palavra baixoespiritismo “servia para depreciar uma religião a partir das suas práticas 

religiosas, que abarcava traços dos rituais do Candomblé, do Catolicismo Brasileiro, do 

Kardecismo e das Religiões Indígenas” 103, a Umbanda encaixava-se neste perfil. 

 Por outro lado o Espiritismo foi considerado como religião de loucos devido o 

envolvimento desta doutrina com pacientes visivelmente ou não desequilibrados 

emocionalmente. Desde as primeiras décadas de chegada do Espiritismo ao Brasil a ligação 

                                                 
100 BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. Introdução, Organização e Seleção Sergio Miceli. 
Editora Perspectiva, São Paulo, 2001. p: 44 
101 Jornal Batista. 04-09-1941. p: 2 
102 MAGNANI, Jose Guilherme Cantor. Umbanda. São Paulo, Ática, 1986. p:22 
103CAMARGO, Candido Procópio Ferreira de. Kardecismo e umbanda: uma interpretação sociológica. São 
Paulo: Pioneira, 1961, p:35. 
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dos Espíritas com estes pacientes foi intensa a ponto de se criar diversas instituições 

psiquiátricas para abrigá-los. Estas surgiram, “inicialmente como asilo, sanatório, casa de 

saúde, passando posteriormente a receberem de hospitais, clinicas, casa de repouso, abrigo, 

porém todas iniciadas a partir da formação de um grupo de sócios que se reuniram para 

estudar as obras de Allan Kardec” 104. 

 Os espíritas acreditavam que a explicação para que uma pessoa possa nascer com uma 

deficiência mental, deva encontra-se em outras vidas passadas. Daí o envolvimento 

doutrinário dos Espíritas com os problemas mentais, com isto os mesmos não desconsideram 

que as causas biológicas devam ser descartadas, porém baseados nos ensinamentos dos 

espíritos, acreditam que a casualidade da deficiência encontra-se não na vida atual, mas sim 

na vida passada. No Evangelho Segundo o Espiritismo encontramos a base para essa 

explicação:  

 

os que nascem nessas condições, nada fizeram, seguramente, nessa vida para 

merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não 

puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando a mercê da 

consideração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu 

lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em 

todos os sentidos? Ora a causa sendo sempre anterior ao efeito e desde que não se 

encontre na vida atual, é que pertence a uma existência precedente (...) 105. 

 

 Dessa forma é que os espíritas baseando-se nesses postulados questões, aliada a lógica 

de que “fora da caridade não há salvação” dirigiram-se tão fortemente ao estudo da relação 

entre a “loucura” e a reencarnação e ao apoio as pessoas com esta deficiência. O estudo feito 

por Raphael Alberto Ribeiro e Maria Clara Tomaz Machado106, considerou que a aceitação do 

Espiritismo na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, foi fomentada pelo envolvimento dos 

Espíritas a principio com o asilo Penate Allan Kardec e mais tarde com o Sanatório Espírita 

de Uberlândia. 

 No capitulo seguinte analisaremos os relatos de conversão de pessoas que deixaram o 

Espiritismo para se filiarem à Denominaçã 

                                                 
104 LUZ, Nadia. Ruptura na Historia da Psiquiatria no Brasil: Espiritismo e Saúde Mental ( 1880-1970), São 
Paulo.  Unifran, 2006. p: 100. 
105 O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap V 
106 RIBEIRO, Raphale Alberto e MACHADO, Maria Clara Tomaz. Almas Enclausuradas: Praticas de 
Intervenção Médica, Obsessão e Loucura no Cotidiano do Sanatório Espirita de Uberlândia/MG (1932-1970). 
(IN) ISAIA, Artur Cesar. Orixás e Espíritos: o debate interdisciplinar na pesquisa contemporânea. Uberlândia, 
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III CAPÍTULO 
 

 
O ANTES E O DEPOIS: DO ESPIRITISMO PARA A DENOMINAÇÃO BATISTA 

 

 

Após haver analisado o processo de implantação da Denominação Batista na cidade de 

Feira de Santana, e de ter analisado a forma pelo qual os batistas representavam os Espíritas, 

neste terceiro capítulo analisaremos o processo de conversão de três pessoas que estiveram 

envolvidas com o Espiritismo e que em determinado momento o deixaram e se converteram a 

Denominação Batista. Além de uma entrevista com um professor do Seminário Teológico 

Batista do Nordeste que ensina as disciplinas: Introdução a Bíblia, Administração 

Eclesiástica, Crescimento de Igreja, História dos Batistas, Hebraico e Religiões e Seitas. 

 Conforme Max Weber em “A ética protestante e o Espírito do Capitalismo”107, a 

conversão é uma pratica típica do protestantismo, pois ela encerra a passagem de uma 

experiência religiosa não racionalizada, para uma experiência ocidental racionalizada da 

religião e da sociedade. Neste caso, o protestantismo seria para ele a corrente religiosa que 

melhor define a organização racionalizada de uma sociedade, que neste caso era a sociedade 

capitalista.  

 Para os Batistas a conversão não é um ato, ela é um processo. O fiel paulatinamente 

vai entrando em contato com a palavra de Deus, com os ensinamentos bíblicos, com a 

pregação dos pastores, com os ensinamentos dos demais fiéis, para só assim em um 

determinado dia realizar-se o seu batismo preferencialmente em um tanque ou batistério, onde 

naquele ato, o fiel representa o arrependimento dos seus pecados, apresenta o testemunho da 

sua vida e diante das pessoas entregar-se totalmente a Vontade de Deus, conforme as 

doutrinas da  Denominação Batista. O que caracteriza a conversão é a mudança da conduta de 

vida de uma pessoa, que outrora vivia de uma maneira tida como errada, para fazer parte de 

uma nova maneira de viver baseada nos ensinamentos bíblicos.  

Na Bíblia há exemplos clássicos de pessoas que relatam sobre o nascimento de uma 

nova pessoa através do processo de conversão, como por exemplo, as passagens do Salmo 51 

“tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Não 

olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades” 108. Há também em Coríntios 

                                                 
107 WEBER, Marx. A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Martin Claret, São Paulo, 2000. 
108 Bíblia Sagrada, sl 51.7-9) 
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“assim que se alguém esta em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 

tudo se fez novo” 109. 

Na história dos batistas a menção das conversões espetaculares como a do padre 

Antonio Teixeira de Albuquerque no século XIX. E o caso de um criminoso conhecido por 

Cabeleira na década de 1960, que partir do contato com a mensagem batista pode arrepender-

se e livrar-se de uma vida moralmente e juridicamente condenável.  

 Na sua dissertação Zózimo Trabuco analisa trajetórias de pessoas que se converteram 

e constatou que “a maioria dos relatos era de pessoas que deixaram o catolicismo ou 

abandonaram outras religiões. Nesses relatos o foco principal era a condenação da idolatria” 
110. No entanto, havia também relatos de pessoas que eram comunistas ou ateus e que se 

converteram às doutrinas batistas, como foi o caso do jovem Gerd, que “deixou um promissor 

emprego numa firma para dedicar-se a evangelização. Estudou na Faculdade Batista de São 

Paulo e depois mudou para Recife para continuar a se preparar para o ministério pastoral” 111. 

 No trabalho de Juciane Cerqueira, a mesma constata que nas cartas de conversão 

redigidas pelos estudantes que queriam ingressar no Seminário Teológico Batista do Nordeste 

em Feira de Santana, era comum as histórias de pessoas que diziam ter deixado o Catolicismo 

e até o Espiritismo para ingressar na Denominação Batista. No entanto, a autora, ressalta que 

não se pode afirmar que a referência feita ao espiritismo seja  de fato a kardecista 112. De fato 

há esta impossibilidade, porém a questão não esta necessariamente em saber se a palavra 

Espiritismo referia-se ao Kardecismo ou a Umbanda, uma vez que para os batistas a diferença 

entre eles é quase nula, pois ambas são consideradas manifestações demoníacas. Tal 

constatação foi perceptível a partir da analise dos Jornais Batistas feita no capítulo anterior, 

bem como nas entrevistas analisadas a seguir. 

 O objetivo deste capítulo é, a partir dos relatos orais, identificar a forma pelo qual era 

organizada a vida das pessoas durante o envolvimento destas com o Espiritismo, o seu 

processo de conversão e a vida cotidiana destas pessoas dentro da doutrina batista. Antes, 

porém opto por fazer uma breve narração de pontos considerados importantes existente nas 

entrevistas. 

                                                 
109 Bíblia Sagrada. Cap 5, Vs 17. 
110 TRABUCO, Zózimo. O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a Construção da Identidade Batista em Feira 
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 A entrevistada Dona M.M esteve envolvida com o kardecismo durante cerca de cinco 

anos, findo este tempo, entrou em contato com a Umbanda onde permaneceu por cerca de 

vinte anos. Para ela há uma diferença entre estas duas religiões. No kardecismo há 

manifestação de espíritos de mortos, que através do médium vem pedir ajuda já na Umbanda 

há manifestação de orixá, caboclo e guia, onde eles apresentam-se pulando, dançando, 

pedindo cachimbo, bebida e comida. Segundo ela, embora os trabalhos sejam abertos em 

nome de Deus, nada do que se faz ali é em nome de Deus e acredita que “não adianta tá 

recorrendo a Umbanda, nem ao Candomblé, nem ao Kardecismo, nada disso, por que o único 

caminho que temos é a cruz do calvário que Cristo nos liberto” 113.  

 Para Dona M.M nem toda a religião leva a Deus, pois há os caminhos estreitos e os 

largos, onde estes levariam a perdição e aqueles levariam a salvação. Foi percebendo isto, 

aliado a ameaça que segundo ela, seu marido sofreu durante o período em que ambos 

estiveram envolvidos no centro de Umbanda, que levou a sua saída da religião.  

 Para ela, a sua vida e a vida da sua família após a sua conversão passou a ser uma vida 

de glória e prosperidade, de confiança em Deus e de força.  Pois, obteve vários livramentos 

com a vida dos filhos e do marido, que embora tenha sofrido um infarto, “tenha ficado em 

UTI, tenha se submetido a procedimento cirúrgico, ele não ficou com seqüelas, não tem 

problema nenhum e isso é a mão de Deus” 114. A entrevistada acredita que, embora o 

evangélico passe por necessidade ou um problema, ele sabe que em Deus pode confiar e pode 

buscar, por que é neste momento de dificuldade que a pessoa mais se aproxima de Deus e 

conseqüentemente sente-se mais forte. Por isto acredita que o crente é uma pessoa diferente 

das demais, pois o crente “são pessoas escolhidos por Deus para dar testemunho de tudo que 

ele viveu aqui, que Cristo viveu e também alcançar outra vida através do nosso 

comportamento”115. 

 Acredita, a senhora M.M, que somente a partir da vivência no Evangelho e da total 

confiança em Deus é que seja possível a realização de tudo aquilo que se deseje fazer. Desta 

forma considera que o homem que se “julga ser alguma coisa, ele não é nada, por que sem 

Deus ele não consegue fazer as coisas, que nossa capacidade toda vêm de Deus”116. 

 Dona M.M finaliza a entrevista, pontuando que Deus a escolheu para viver no 

Evangelho e para trabalhar em seu reino, porém a principio não conseguia compreender. Só 
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compreendeu tal mensagem quando Deus valendo-se de sua sabedoria utilizou uma pessoa 

que a conduziu para a Igreja “por que você precisa de alguém que lhe conduza e no caso, 

Deus usou ela para me conduzir a Igreja e hoje eu sou muito feliz, graças a Deus ”117, 

facilitando assim o seu contato com a Denominação Batista e posteriormente a sua conversão. 

 A entrevistada Dona P.C, professora da Escola Bíblica Dominical, esteve envolvida 

com a Umbanda por volta de quatro anos. Durante este período freqüentou na cidade de 

Salvador uma cirurgia espiritual feita em um centro kardecista, a convite de um primo. Lá, se 

submeteu a uma cirurgia feita por um médico que dizia receber o espírito de doutor Fritiz, na 

tentativa de livra-se de uma dor existente no joelho e na coluna. Recorda-se que  

 

 Durante a cirurgia não consegui fechar os olhos por que queria vê o que é que era, 

achava que era tudo era balela, que era alguém que realmente se disfarçava. E ai fez 

lá a cirurgia no meu joelho, botou o esparadrapo, na minha coluna também, eles 

orientavam que agente não podia tirar manualmente nem no banho por que aquilo 

iria soltando e que o espírito tinha curado. E na verdade hoje com os meus trinta e 

oito anos eu continuo com a minha dor no joelho, com a minha dor na coluna, então 

realmente eu vi que tudo aquilo não passava de conveniência do ser humano, né por 

que de espiritual não tinha sido operado nada.118 

 

Depois de passar por esta experiência Dona P. C considera que haja diferenças entre a 

Umbanda e o Kardecismo. No kardecismo 

 

eram palestras, se reuniam num salão grande pessoas vestidas de branco e como 

conferencista e no centro de Umbanda era uma coisa mais inferior, mais voltada 

para pessoas de baixa renda, não tinha aquele outro nível mais elevado que eram de 

palestras, que eram de orientações a respeito da Bíblia do kardecismo.119 

 

Para P.C, o período na qual esteve envolvida com o Kardecismo e com a Umbanda 

tanto na sua vida, como na vida de sua família foi cercado por tumultos, tormentos, brigas, 

possessões demoníacas, revoltas, sem diálogo, e sem união. Enfim, era uma vida 

desestruturada, sem referência divina. Por isso buscou afastar-se de tudo e viveu durante um 

período completamente “solta’, sem referência religiosa. Depois de um tempo a sua tia 

conheceu a Bíblia através de um pastor, o que possibilitou assim a conversão de sua mãe e de 
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seu irmão, e em seguida a sua. Por isto, acredita que a sua conversão para as doutrinas 

Batistas  

 

não foi busca minha foi o Espírito Santo de Deus que trouxe ele ate a mim, por que 

Deus entendia que do jeito que eu era questionadora e tava muito intransigente, eu 

não ia aceitar qualquer uma denominação, eu não ia aceitar talvez um pentecostal, 

não ia aceitar talvez uma seita, uma heresia. Deus precisava realmente que uma 

denominação que verdadeiramente tivesse a palavra de Deus como regra de fé e 

conduta viesse para a minha vida e veio.120 

 

 Para ela a vida hoje, no Evangelho é crescimento a cada dia, é tranqüilidade, é de paz é 

luz, ao contrário da vida de sua mãe e de seu irmão que se afastaram da igreja e estão vivendo 

os mesmos problemas do passado. Conforme a entrevistada a saída do irmão da vivência com 

o Evangelho trouxe para ele novamente “uma vida de complexo, de culpa, de amargura, de 

intranqüilidade, de solidão sabe, de falta de dinheiro, de necessidade é uma vida totalmente 

diferente da que eu vivo” 121.  

 A entrevista foi finalizada com a entrevistada falando da importância que é a pregação 

do Evangelho para as outras pessoas, não na tentativa de fazer uma lavagem cerebral nas 

pessoas, mas sim fazer com que elas deixem o Espírito Santo operar nas suas vidas, como ele 

operou na sua.  E deseja “que muitas pessoas venham conhecer quem é Jesus e não vivam na 

escuridão como, eu vivi um dia” 122. 

 A terceira entrevista foi com o Senhor V. S, no qual esteve envolvido com o 

kardecismo durante nove anos. Durante esse período participou ativamente com os trabalhos 

ligados a assistência social, auxiliando no Centro Espírita, no Lar do Irmão Velho, dando 

banho nos idosos, cortando unhas, cabelo, fazendo massagem e contribuindo também nas 

campanhas daquela instituição. Em seguida, saiu da casa dos pais e alugou um espaço, no 

qual comprou sete camas na tentativa de alojar pessoas em idade avançada.  

 Ao longo do tempo, relatou o Senhor V. S , que entrou em contato com um casal que 

lhe apresentou a Umbanda, foi quando passou então a freqüentar esta religião, dedicando-se 

também a assistência social e aos trabalhos na “mesa-branca”. Por lá permaneceu até o dia em 
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que a presidente do centro designou a ele um trabalho de matança de animais, para que 

pudesse fazer uma limpeza, sentindo-se insatisfeito com aquilo, abandou esse centro.  

 Durante os períodos iniciais do surgimento da Umbanda, por volta da década de 1920-

1930, diversos terreiros realizavam matança de animais e ofereciam as divindades na tentativa 

de obter algo em troca, ou na simples vontade de agradecer a corte divina por algum beneficio 

alcançado. Tais práticas foi alvo de polêmicas e perseguições policiais, judiciais e religiosas, 

refletindo assim um verdadeiro mar de intolerância a esta religião. No entanto, a Umbanda 

buscou legitimar-se na sociedade brasileira ao longo dos anos subseqüentes, evitando e até 

suprimindo dos seus rituais aquelas práticas consideradas negativas. Ocorrendo assim “neste 

campo religioso um movimento de“ embranquecimento” e um relativo afastamento de dos 

valores africanos num esforço de identificação como os ideais de modernidade e com uma 

sociedade urbana e industrial (...)”123. 

Para Senhor V.S a prática de matança de animais era algo inadmissível e impraticável. 

Paralelamente sua esposa foi convidada a freqüentar a Denominação Batista convertendo-se 

logo após, foi quando ao acompanhá-la sentiu-se “bem dado as colocações que ele (o pastor) 

fizera na época e achei que ali poderia ser o meu ambiente religioso. Freqüentei um ano e três 

meses, aonde fui, me batizei e fui logo de cara nomeado ministro da ação social, onde fazia a 

distribuição de cem cestas básicas por mês”124. 

 Porém, findo um ano e três meses o entrevistado desligou-se da Denominação Batista 

por acreditar que naquele ambiente assim como nas demais religiões havia muita politicagem, 

muita inveja, muita vaidade, isso o fez chatear-se com essas observações possibilitando o seu 

afastamento.  

È preciso afirmar que assim como a política, a economia e a cultura, a religião também 

se constituiu em um espaço de afirmação, de luta, bem como disputa de poder. Embora 

externamente o grupo religioso deixe transparecer uma unidade, internamente as frações e 

particularidades dos indivíduos se cruzam, mas também se chocam. Na Umbanda, por 

exemplo, a diversidade dos seus adeptos provocou o surgimento de verdadeiros terreiros 

autônomos, ou seja, cada unidade a seu modo produzia um tipo particular de se relacionar 

com o divino e com a sociedade. Deste modo, o autor Victoriano analisa que “constituindo 

unidades autônomas quanto aos procedimentos administrativos e religiosos, cada terreiro 
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garante sua legitimidade por meio da ação do pai/mãe de santo, apoiado, de modo irrestrito 

pelos adeptos “ativos” na execução das práticas doutrinárias e rituais”.125 

Senhor V. S, porém reconhece a importância que foi entrar em contato com a 

Denominação Batista “por que os Evangélicos tem um diferencial em relação às demais que é 

obrigatoriedade no uso da Bíblia Sagrada, independente da idade de quem realmente 

freqüenta a Igreja”126. Para a Denominação Batista a leitura da Bíblia Sagrada é obrigatória 

para quem deseja ingressar no grupo, este é o único livro de regra e conduta para a vida de 

todo cristão, sua centralidade é incontestável. 

Para o entrevistado, o Kardecismo é uma doutrina que baseia-se nos espíritos de 

pessoas que já morreram e não nos textos bíblicos 

 

 são entidades assim chamadas que enganam as pessoas, é preciso ter a sensibilidade 

dos dons mediúnicos para perceber o quanto os espíritos sofredores enganam a 

humanidade, eles se apresentam em várias  pessoas diferente ao mesmo tempo, 

mudando apenas o timbre de voz, a maneira de se apresentar, porém pode ser a 

mesma entidade o mesmo espírito sofredor manifestando-se em várias pessoas ao 

mesmo tempo, aonde a diferença esta de uma para outra como a Umbanda é que na 

mesa da Umbanda, ou seja, a mesa-branca é apenas as entidades chamadas de 

caboclos, de preto-velhos elas não permitem que nas reuniões mediúnicas nenhum 

espírito sofredor se apresente  e a finalidade é uma só, de ajudar a quem esta 

realmente necessitado. 127 

 

 Para os espíritas a base da doutrina encontra-se codificada nos livros compilados por 

Allan Kardec, nesses livros é possível encontrar passagens da Bíblia interpretadas à luz do 

Espiritismo, os batistas, e não apenas eles, consideram que esta conduta é aberrante e não 

recomendável, pois acreditam que as interpretações feitas pelo Espiritismo a cerca do que 

contém a Bíblia, não são legitimas, mais sim conveniências, ou seja, uso herético dos textos 

bíblicos. 

Para Senhor V.S a sua estadia na Denominação Batista não lhe proporcionou 

melhorias pessoais, ao contrário do que disseram as duas outras entrevistadas. 

 

Isso não acontece, nem dentro da igreja Evangélica, nem dentro da Católica ou 

qualquer outra denominação religiosa, as pessoas só consegue benefícios quando ela 
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se mostra para Deus que esta verdadeiramente galgando um aperfeiçoamento 

interior, não basta apenas abraça uma Bíblia ou escutar a mensagem do padre ou a 

pregação do pastor para que daí em diante já transforme a sua vida pessoal128.  

 

E concluiu que para que haja mudanças é necessário que haja concordância entra 

aquilo que se diz e aquilo que se faz independentemente da religião a que a pessoa faça parte. 

E solicita que aqueles que não se depararam com uma religião “que possam buscar qualquer 

religião, que sejam verdadeiros ministros de si próprio no interesse direto com a mensagem 

cristã ”129. 

E por fim temos a entrevista de um professor do Seminário Teológico Batista do 

Nordeste, o professore E.G que considera o Espiritismo “ser um ramo religioso controverso 

por que eles pregam algumas doutrinas sem respaldo bíblico como, por exemplo, a 

reencarnação”130. Também “o Espiritismo usa a Bíblia de forma elementar, mas eles na 

realidade têm o livro do Espiritismo que é um manual, eles seguem a orientação de médiuns, 

de pessoas que são recomendadas pela seita espírita”131. 

Sendo assim, para o professor E.G o Espiritismo não seria uma religião, mas sim uma 

interpretação equivocada e limitada dos textos bíblicos, baseada na vontade própria dos 

médiuns, passível, portanto de ser questionada. 

Ao analisar as duas primeiras entrevistas percebemos que há possibilidade de dividi-

las em três partes, a primeira diz respeito ao período em que as pessoas viviam dentro da 

doutrina espírita, com todo sofrimento e amargura, o seu processo de conversão, geralmente 

ocorrido em um momento de profunda tristeza, ou desespero emocional e o terceiro momento 

trata-se da vivência no interior da Denominação Batista, período este classificado como bom e 

de intensa prosperidade. 

Embora em ambas as entrevistas haja a idéia de que a Umbanda e o Kardecismo sejam 

religiões diferentes, para as entrevistadas o Kardecismo e a Umbanda não são religiões que 

possibilitem o contato com Deus. Essa é uma visão bastante eurocêntrica de perceber a 

diversidade religiosa e cultural das pessoas. Idéia semelhante defende o autor Paulo Cesar 

Medeiros no livro “Das Trevas do Espiritismo para a Luz de Deus”, ao considerar que “a 

cultura continua dando as cartas fazendo a Igreja refém das idéias que consideram o céu um 
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manancial de bens materiais reservados aos que lutam por eles. É o individualismo pluralista 

(...)” 132. O autor basicamente percebe o quanto a diversidade cultural é prejudicial para a 

criação de um modelo religioso, que não da conta de abolir os demais desejos pecaminosos de 

uma sociedade moderna, que considera ter como valores, a luxuria, a maternidade precoce, a 

libertinagem destemida, a gravidez fora do casamento133.  

Outro ponto semelhante diz respeito à conversão das entrevistadas, ambos os 

processos ocorreram em momento de grande crise. Afirmando assim, a tese de Rubem Alves, 

quando diz que “è a crise emocional que cria a possibilidade de conversão”134. O conflito e a 

duvida gera no fiel a necessidade de buscar uma religião considerada racionalizada, que possa 

solucionar os seus problemas emocionais ou materiais. 

A conversão encerra um período de crise e marca o inicio de uma nova fase na vida do 

fiel que se sente nascer de novo, pronto para viver uma nova vida. È a conversão, um divisor 

de águas, pois ela marca o antes e o depois. Se antes havia sofrimento e desespero, com a 

conversão a paz e a alegria brotam na vida do novo convertido. Para Alves,  

 

a pessoa passa a dividir sua vida em termos de antes e depois da conversão, e ao 

fazer isso está distinguindo de forma muito precisa duas fases incomensuráveis de 

sua experiência: o homem velho, que não sabia e não via, e o homem novo que sabe 

e vê 135. 

 

A vida na nova religião leva o fiel a negar aquilo que foi vivido outrora, não negação 

do que foi feito, mas a negação daquilo que não se obteve ao realizar determinadas práticas 

consideradas, não divinas. È como se todo o sofrimento vivido antes fosse necessário para que 

as pessoas pudessem percebessem o erro que estavam cometendo ao permanecer na religião 

que foi abandonada. No nosso caso, para os entrevistados a religião espírita e tida como o 

retrocesso, o atraso, as trevas, é o antes. Já a Denominação Batista, é o depois, é a luz, é 

prosperidade. 

Zózimo Trabuco ao analisar o processo de conversão dos seminaristas do Seminário 

Teológico Batista, constatou nos relatos dos mesmos o antes e o depois existente em suas 

vidas durante o processo de conversão. Entre esses dois pólos havia um hiato, onde neste o 

seminarista “aprendia-se a pensar como um pastor, missionário, educador denominacional, 
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evangelista, funções a serem exercidas em nome da Denominação e por ela legitimadas, as 

quais na doutrina Batista recebe o nome de ministérios (...)” 136. A conversão teria ocorrido 

não como algo súbito, imediato, mas sim como um processo. 

Já na pesquisa de Lizandra Santana da Silva, a autora constatou a existência de 

conversões ocorridas de forma súbita e imediata, entre pessoas que viviam no candomblé e se 

converteram para o protestantismo, nesses casos “evidencia-se que esse momento foi 

predominantemente emocional, parece que os cânticos exerceram um forte papel neste 

momento, pois ao ouvi-los a senhora se emocionou e se converteu”137. Embora de forma 

súbita, o momento de fragilidade e crise na vida do fiel não deixou de existir, foi o que 

contatou Lizandra Santana da Silva. 

Na entrevista com o Senhor V.S algo diferente se apresentou, primeiro diz respeito a 

sua conversão para a Denominação Batista, ocorrida não por conta de um sofrimento, mas sim 

por sentir-se insatisfação com as práticas da antiga religião. No entanto, é mais intrigante 

saber que depois de convertido e batizado, o mesmo desligou-se da denominação religiosa, 

por considerar aquele um espaço de intensas disputas. É necessariamente a falsa unidade vista 

de fora pelas demais pessoas. 

Embora, uma religião e neste caso em especial uma Igreja, por que a Denominação 

Batista é de caráter congregacional, vista de fora tente expressar ao máximo uma unidade, em 

seu interior há intensos conflitos e intensas disputas. Contudo, esses conflitos não são 

suficientes para desassociar por completo todas as pessoas, por que 

 

a estrutura dos sistemas de representações e práticas reforçam a sua eficácia 

mistificadora pelo fato de que exibem as aparências da unidade dissimulando sob a 

capa de um mínimo de dogmas e ritos comuns interpretações radicalmente opostas 

das respostas tradicionais as questões mais fundamentais da existência138. 

 Desta forma, embora haja verdadeiras divergências entre aqueles que compõem o 

corpo de fiéis, os dogmas e os credos contribuem não para acabar com as oposições, mas pelo 

menos as diminuírem a ponto de manter a aparente unidade da Igreja, ou da religião.  

                                                 
136 TRABUCO, Zózimo Antonio Passos. O Instituto Biblico Batista do Nordeste e a Construção da Identiade 
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139 
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Iniciação Cientifica. Maio 2010.  p:41 
138 BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. Introdução, Organização e Seleção Sergio Miceli. 
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Já a entrevista com o professor E.G, embora não expresse conversão acredito que esta 

é tão interessante quanto às demais visto que ele é um professor, e que já ministrou aulas da 

disciplina Religiões e Seitas em uma Instituição encarregada de formar pastores com um 

determinado perfil, para as Igrejas tanto de Feira de Santana como de outras localidades. 

Assim como foi evidenciado no capítulo dois deste estudo, o professor E.G considera que o 

Espiritismo é uma religião “sem respaldo bíblico” por não valer-se deste livro para basear as 

suas práticas.  Ora, o Espiritismo adota sim preceitos cristãos, porém eles são interpretados a 

luz dos espíritos, conforme diz os seus adeptos. Por que então, os espíritas deveriam aceitar 

tudo aquilo que esta na Bíblia, do mesmo modo que os Batistas ou qualquer outra 

denominação Evangélica aceita? Não têm eles a liberdade de defender o seu próprio credo, 

sem que sejam considerados seguidores de seitas? A propósito, o crescente número de 

denominações evangélicas hoje no Brasil, expressa a pluralidade de interpretações do mesmo 

livro, a Bíblia Sagrada. Isso significa que há entre os próprios cristãos, pontos discordantes. 

Qual é o correto, qual é a verdadeira denominação, então? 

Classificar uma religião como seita é tirar da doutrina a sua validade, sobretudo a sua 

validade racionalizada de interpretação religiosa.  

Uma religião ou um ramo religioso é classificado enquanto seita, quando contesta, 

sobretudo a validade dos preceitos da religião oficial ou da religião tida enquanto tal, da 

forma que disse Bourdieu a seita juntamente com o profeta estão em “condições de constatar a 

própria existência da Igreja colocando em questão o monopólio dos instrumentos de salvação 

(...)139. No entanto, o termo seita foi empregado ao longo da história para designar uma 

manifestação religiosa, cuja relação com o demônio, ou o diabo é prevalecedora, cuja relação 

com Deus e quase nula ou senão nula. 

Na doutrina Espírita a presença de Deus pai e de Jesus Cristo é importante e essencial, 

no entanto os médiuns e os espíritos são também fundamentais para o desenvolvimento da 

doutrina é por isso que muitas pessoas, pastores e autores o classificam como seita ou 

manifestação religiosa enganadora. No livro Espiritismo o autor Milton Vieira da Silva 

considera que “os espíritas estão na dependência da sinceridade e honestidade dos médiuns 

correndo o risco da mistificação (fingimento), não recebendo as revelações dos espíritos, mas 

aquelas criadas nas mentes do médium para impressionar os presentes e ganhar prestigiam 

junto á comunidade ”140.  
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Estas disputas religiosas nada mais são do que lutas de representação, existente no 

âmbito religioso, representações estas que “são sempre determinadas por interesses de grupos 

que as forjam ”141. È importante para os batistas negar a validade das outras práticas religiosa, 

tidas como práticas do demônio e do satanás, já que são elas que em parte legitimam a 

existência das doutrinas evangélicas. Pois se há o mal, tem que haver o bem para combater, e 

neste caso o mal é o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé e até mesmo o Catolicismo. Foi 

desta forma que as doutrinas protestantes, e no nosso caso em especial, as doutrinas batistas, 

buscaram como um meio não alternativo, mas próprio de se afirmar no campo religioso de 

Feira de Santana e também no do Brasil, tal como pode ser visto nas páginas do Jornal Batista 

e no Jornal Batista Baiano e nas entrevistas, que desqualificavam as outras religiões para 

enaltecer e dignificar as suas próprias doutrinas. 
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Conclusão 

  

 Não era intenção neste trabalho buscar classificar o Espiritismo como religião, nem 

filosofia, nem ciência, pois o maior objetivo era compreender como este foi representado pela 

Denominação Batista durante os anos de 1970-1980. Foi possível constatar, portanto, embora 

este trabalho não esteja terminantemente concluso, que para a Denominação Batista, o 

Espiritismo nada mais é do que uma manifestação religiosa passível de dúvida por ser uma 

comunicação não com Deus, mais sim com o demônio. As páginas dos jornais Batista e 

Batista Baiano, bem como os relatos das entrevistas deixam transparecer essa afirmação. Essa 

é uma visão bastante eurocêntrica de compreender a realidade, visto que o Brasil, a Bahia e 

Feira de Santana são lugares cuja diversidade religiosa é plural.  

 Ao longo da história da humanidade foi possível perceber a forma muitas vezes 

intolerante com que os homens se relacionavam. Fosse no espaço da política, da cultura ou da 

economia os homens que estavam no controle da sociedade e dos bens que ela produzia 

buscavam na maioria dos casos, mas não em todos, impor a sua vontade tida como certa e 

legitima. No espaço da religião isso não foi diferente. 

 Em se tratando de Brasil, com a chegada dos povos europeus e o contato com os 

índios o conflito entre eles que de imediato compreendia a esfera econômica e política, 

ganhou dimensão também religiosa. Os índios foram catequizados e impedidos de realizar os 

seus rituais em reverência aos seus próprios deuses. Também em solo brasileiro os africanos 

trazidos na condição de escravo sofreram intensos conflitos e maus tratos por realizar os seus 

cultos religiosos. 

 Sendo o catolicismo a religião oficial do Brasil desde o período Imperial qualquer 

manifestação religiosa que não fosse dessa matriz, não tinha respaldo para acontecer, a não 

ser que fosse pontualmente permitida. Como ocorreram casos de senhores de escravos 

permitirem que os negros em determinados dias realizassem os seus cultos. Com a chegada 

dos primeiros grupos protestantes no Brasil por volta do século XIX, o conflito entre católicos 

e aqueles que foram á base de formação das atuais denominações brasileiras foram intensos. 

Os católicos não aceitavam a atuação dos grupos protestantes, a ponto de gerar embates 

corporais, como apedrejamentos e prisões. 

Com o fim do Império é marcado a laicização do estado brasileiro, no entanto embora 

a Constituição Republicana Brasileira defendesse a liberdade religiosa, o Poder Civil 
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condenava certas práticas religiosas próprias das religiões africanas e indígenas, tais como 

utilização de folhas, rezas, incensos, sangrias em rituais religiosos. Além de não vê com bons 

olhos a atuação dos evangélicos, principalmente os grupos marcadamente proselitista. 

 Em Feira de Santana, cidade majoritariamente católica, os conflitos entre católicos e 

protestantes também foi uma realidade desde a chegada dos primeiro grupos de evangélicos 

por volta da década de 1889. As atividades do missionário presbiteriano o Rev. Chamberlaim 

em distribuir bíblias e realizar cultos em público não agradou as lideranças católicas, gerando 

assim um forte conflito a ponto de ser registrado no jornal Folha do Norte “é vaiado o pastor 

protestante Chambelaim, cidadão norte-americano, ao iniciar na praça João Pedreira, uma 

conferencia de propaganda religiosa. A policia intervém no sentido de dispersar os agressores, 

que retornavam de uma procissão. Estabeleceram-se correrias e tumultos. Saem feridos a 

pedra diversas pessoas.” 142 

No que diz respeito às religiões de matrizes africanas é sabido que houve fortes 

embates, não apenas com o Catolicismo feirense, mas também com o poder judiciário e 

policial. No CEDOC (Centro de Documentação da UEFS), há processos crimes, inquéritos e 

queixas que atestam isso. Embora tenha analisado alguns daqueles processos, nesse trabalho 

não me detive a eles, talvez em outro momento e com mais fôlego sejam então tomados como 

fonte de pesquisa. 

Já em relação aos espíritas kardecista, eles estão presentes em Feira de Santana desde 

a década de 1930 e posso afirmar com propriedade que as rivalidades com os católicos não 

foram intensas, nem tampouco com os meios jurídicos ou policiais. As suas reuniões, os seus 

congressos e simpósios eram realizados pela cidade com participação das mais variadas 

autoridades feirenses, tais como prefeitos, advogados, juristas e professores.  

Com os Batistas, presente em Feira de Santana desde 1940, os conflitos com os 

católicos não foram tão fortes, visto que os primeiros grupos de evangélicos já tinham 

passado por conflitos. No entanto, assim como os católicos, os batistas desenvolveram uma 

aversão a toda prática religiosa de matriz africana, e não só esta, o Espiritismo, a Umbanda e a 

Quimbanda também foram alvos de críticas e intolerância. 

 No Jornal Batista e no Batista Baiano foi perceptível a aversão que a Denominação 

tenha em relação ao Espiritismo e as religiões de matrizes africanas, embora haja diferenças 

entre essas religiões, para os batistas essas diferenças são nulas ou quase nulas. Por isso nas 

notícias foi praticamente impossível distinguir em determinados casos se a mesma falava 

                                                 
142 Jornal Folha do Norte 24-04-1940, p:4. 
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sobre o Espiritismo, se sobre a Umbanda ou se sobre o Candomblé, por que estes eram 

tratados como sinônimos, como se fossem uma só coisa.  

 Já nas entrevistas os relatos de conversão repetiram em parte aquilo que já vinha sendo 

dito pelo Jornal Batista e Jornal Batista Baiano. Para os convertidos o Espiritismo, o 

Candomblé e a Umbanda são iguais, as suas diferenças são tênues. A vida dos convertidos foi 

por eles classificadas como um rio de desespero enquanto estiveram envolvidos com o 

Espiritismo. Ao contrário, depois da conversão a vida passou a ser, segundo os entrevistados 

um mar de prosperidade e alegria. Se durante o período em que estiveram envolvidos com o 

Espiritismo era trevas, agora brota a luz. 

 A conversão marca o inicio de uma nova vida, um novo nascimento gerado a partir da 

morte do homem ou da mulher do passado. Os desejos materiais existentes no mundo passam 

a ser algo que todo convertido deve deixar para traz, o objetivo maior é agora viver para Deus, 

unicamente para Deus. A economia, a cultura e a política devem compor um espaço 

secundário na vida do novo homem, porém embora seja esse um dos preceitos da 

Denominação Batista, no período ditatorial brasileiro os batistas baseando-se no mandamento 

bíblico de que toda autoridade merece obediência, deram eles apoio as autoridades ditatoriais 

apoiando o regime militar. 

 Esta pesquisa, embora mostre resultados, ela não esta terminantemente conclusa, as 

fontes mostram que perguntas ainda podem e devem ser feitas. 
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