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Dedico este trabalho a Deus, a minha esposa, 

Maria Helena e filhos, e ao meu pai, Zeca (em 

memória), por acreditar quando eu não 

acreditei. 

 

Um de Nós 

 

Oh, uma noite destas, por volta da meia noite 

O mundo inteiro vai se recolher e chacoalhar 

Os santos vão tremer e chorar de dor 

Pois o Senhor vai chegar em Seu avião celestial 

 

Yeah, yeah, yeah, yeah 

Se Deus tivesse um nome 

Qual seria? E você o que diria diante dEle 

Se estivesse cara a cara com Ele em toda a Sua glória? 

O que você perguntaria, se pudesse fazer só uma pergunta? 

 

Sim, sim, Deus é maravilhoso 

Sim, sim, Deus é bom 

Sim, sim, sim, sim, sim 

E se Deus fosse um de nós? 

Apenas um desajeitado como um de nós 

Apenas um estranho no ônibus 

Tentando ir pra casa 

 

Se Deus tivesse um rosto 

Como ele seria? E você gostaria de ver 

Se ver significasse que você teria que crer 

Em coisas como o Céu, Jesus e os santos 

E todos os profetas? 

 

Sim, sim, Deus é maravilhoso 

Sim, sim, Deus é bom 

Sim, sim, sim, sim, sim 

E se Deus fosse um de nós? 

Apenas um desajeitado como um de nós 
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Apenas um estranho no ônibus 

Tentando ir pra casa 

Apenas tentando ir pra casa 

De volta para o Céu, sozinho 

Ninguém ligando em seu telefone 

Exceto, talvez, o Papa, em Roma 

Aah, aah, aah, aah 

Sim, sim, Deus é maravilhoso 

Sim, sim, Deus é bom 

Sim, sim, sim, sim, sim 

E se Deus fosse um de nós? 

Apenas um desajeitado como um de nós 

Apenas um estranho no ônibus 

Tentando ir pra casa 

Apenas tentando ir pra casa 

Como um andarilho sagrado 

De volta para o Céu, sozinho 

Apenas tentando ir pra casa 

Ninguém ligando em seu telefone 

Exceto, talvez, o Papa, em Roma 

 

One Of Us: Joan Osborne – tradução 
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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a trajetória da Primeira Igreja Batista de Conceição do 

Jacuípe sua implantação, formação de sua identidade, tendo nas ações de seus membros 

e nas atividades denominacionais, um parâmetro que permita visualizar os contornos de 

si enquanto igreja, ao passo que se define como diferente dos demais grupos religiosos da 

cidade, que compõem juntos com os Batistas um mesmo quadro social. Analisamos as 

representações e práticas de sua visão reformada, bem como identifica outros grupos que 

compõem o campo religioso da cidade, entendendo como se percebem enquanto batistas 

e ao mesmo tempo como enxergam as práticas religiosas dos demais. A sociedade de 

Conceição do Jacuípe, também se configurou inicialmente numa tradição judaico-cristã, 

posteriormente por tradições religiosas diversas amoldadas ao contexto social 

conjacuipense. Analisamos a estrutura interna da Primeira Igreja Batista de Conceição do 

Jacuípe, relações com a Convenção Batista Baiana, bem como sua visão de mundo 

assimilando o sagrado imbricado às suas representações sociais e políticas. 

Palavras chave: Primeira Igreja Batista: Conceição do Jacuípe-BA. Campo 

Religioso. Práticas religiosas.  
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the trajectory for the implantation of the First Baptist Church 

of Conceição do Jacuípe and the formation of its identity, having in the actions of its 

members and in the denominational activities, a parameter that allows to visualize the 

contours of itself as a church, while defining itself as different from the other religious 

groups in the city that together form the same Baptists with the Baptists. We analyze the 

experiences and practices of his reformed vision, as well as identify other groups that 

make up the city's religious field, understanding how they perceive themselves as 

representation and at the same time how they see the other's religious practices. To show 

that Conceição do Jacuípe, also configured itself in a Judeo-Christian tradition, however, 

there were diverse religious traditions molded to the social context, where denominations 

and religious groups expose their worldview, assimilating the sacred to its social 

representations. 

Keywords: First Baptist Church of Conceição do Jacuípe, identities and religious 

practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

Remontar a história da fundação da Primeira Igreja Batista de Conceição do 

Jacuípe 1965-2013e o forjar de sua identidade religiosa através das ações dos indivíduos 

que a compuseram e a compõem, vem no intuito de visualizar a partir de si o contorno e 

a forma da identidade dos demais grupos religiosos. O recorte cronológico visa analisar 

a identidade dos Batistas conjacuipense a partir de 1965, ano de sua fundação oficial, até 

2013 com a vinda do novo Pastor Iran Fábio Alves, por ser o primeiro desde 1965 a se 

aproximar de uma década à frente do trabalho missionário na referida localidade. 

A cidade de Conceição do Jacuípe está localizada na porção norte do Recôncavo 

Baiano e é um município da Região Metropolitana de Feira de Santana, 

no estado da Bahia, Brasil. É conhecido popularmente como Berimbau. Foi 

desmembrada do município de Santo Amaroem 20 de outubro 1961 esua população é de 

aproximadamente 32 909 habitantes segundo estimativa de 2018 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, sendo o quarto mais populoso da região metropolitana e possui 

uma história peculiar.  

Analisar experiências e práticas como contribuição para alargar a visão sobre a 

expansão reformada na Bahia, é também fazer o levantamento das demais religiões e 

formar uma parte do “retrato” da religiosidade conjacuipense. 

“Religião: retrato de si, “negativo” do outro. A História da Primeira Igreja 

Batista de Conceição do Jacuípe(PIB)1965-2013, e o seu “revés”, pretende perceber 

através da história e do olhar de membros da Igreja Batista, sobre os Católicos, 

Candomblecistas, Assembleianos e Testemunhas de Jeová, como se percebem enquanto 

representação e ao mesmo tempo como enxergam as práticas religiosas do outro. 

Investigar até que ponto essas diferenças representam como “negativo” os contornos de 

um mesmo retrato sócio cultural e religioso da cidade. Em outras palavras: pretendemos 

estudar a trajetória da Igreja Batista de Conceição do Jacuípe, inserida no campo religioso 

local. 

A relevância deste trabalho se dá devido à inexistência de trabalhos acadêmicos 

acerca da História das Religiões no município de Conceição do Jacuípe, mais 

especificamente sobre os Batistas. Esta monografia é pioneira em aclarar tão importante 

trajetória. O intuito de reforçar cada vez mais a religião como objeto de estudo encontra-

se no mesmo patamar de pesquisa dos diversos temas, a exemplo da economia e da 

política, ao analisar os diversos grupos religiosos e em especial os Batistas de C. Jacuípe 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Feira_de_Santana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Amaro_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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estamos dando a conhecer aspectos importantes da sociedade conjacuipense. Este 

trabalho é uma resposta aos que veem no estudo das religiões algo de menor importância 

ou que apenas privilegiam os estudos sobre os grandes centros, em detrimento do estudo 

do vasto território sertanejo. 

 

METODOLOGIA 

 

Como instrumentos e fontes para a coleta das informações, utilizei entrevistas, 

questionários e análise da documentação interna, Ata de fundação, estatutos e fotos, pois 

as mesmas apresentaram-se diante deste trabalho de forma satisfatória, adequada à 

abordagem estudada. Um bom exemplo disso foi a possibilidade de entrevistar um dos 

membros ativos desde a fundação da Primeira Igreja Batista em 1965. 

Para tanto, as entrevistas realizadas com membros e líderes destes grupos, 

representam uma importantíssima fração do campo religioso do município em questão. 

Os questionamentos tangem no sentido de levantar fatos sobre o que sabem sobre sua 

instituição religiosa e como veem, suas doutrinas, relação membros e lideranças e qual o 

posicionamento do seu grupo religioso com os demais. 

Como exemplo dessa diversidade local, contei com a colaboração de relatos 

gentilmente cedidos por Irmã Valdelice, um dos membros mais antigos que ajudou a 

fundação da Primeira Igreja Batista, Florisvado Ferreira, membro da Assembléia de Deus, 

Francisco Oliveira, membro da Igreja Católica, O Babalorixá Anacleto líder do Terreiro 

de Obaluaê e Ana Núbia, membro do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová.  

Os mesmos expuseram suas memórias e opiniões acerca de cinco 

questionamentos: o tempo em que se encontrava como membro da instituição religiosa; 

o que se sabe sobre fatos da fundação do seu grupo religioso; qual a concepção que tem 

da sua doutrina; como é a relação entre os membros e dos membros com as lideranças e 

qual seu posicionamento e de sua religião sobre os demais grupos religiosos, e, dos outros 

grupos frente à sua religião. Isso me serviu de base para escrever no capítulo, III – Como 

os Batistas da Primeira Igreja de Conceição do Jacuípe  dialogam com o contexto da 

social  a qual está inseridad escrito no tópico 5- Retrato de si “negativo” do outro, o 

revés dos Batistas de Conceição do Jacuípe - Grupos urbanos; grupos de ideologias 

religiosas diferentes: Homo afetividade; Política; Religiões de Matrizes Africanas: 

convergências e divergências. 
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Nesta perspectiva, pretendemos narrara história dos Batistas de Conceição do 

Jacuípe e com relatos de outros grupos religiosos, perceber as singularidades que 

diferenciam os grupos, instituições e suas práticas, demonstrando que um forma o 

contorno do outro no momento em que cada um reforça sua identidade religiosa. Como 

numa fotografia, a identidade religiosa de um indivíduo pode permitir visualizar a partir 

de si o contorno e forma da identidade do outro, ao passo que identifica as diferenças. 

Diferenças estas, que numa sociedade onde a religião possui representatividade social 

individual e coletiva, fazem parte de um mesmo panorama sócio-político e cultural. “Foto 

e negativo” algo distinto, mas que se completam e dão formas às imagens. 

 

Referencial Teórico 

 

Como primeiro questionamento deste trabalho sobre os Batistas em Conceição do 

Jacuípe, pensei interligar esse embate doutrinário com os demais grupos religiosos e 

apontando a sociedade como um lugar de disputas pelos espaços do ponto de vista social 

e material. Para tanto utilizo o conceito de Campo religioso de Bourdieu em seu trabalho 

A Economia das Trocas Simbólicas (2007), acerca da dinâmica religiosa e seu trabalho 

de moralização da vida, da intelectualidade e materialidade das práticas religiosas aponta 

a legalidade e o poder de um corpo sacerdotal responsável pela condução do sagrado. 

Pierre Bourdieu traz uma concepção teórica capaz de mostrar condições de ordem 

materiais e constitucionais que regem criação e transformação “de aparelhos de produção 

simbólica cujos bens deixam de ser vistos como meros instrumentos de comunicação e/ou 

conhecimento. Segundo o autor, os sistemas simbólicos derivam suas estruturas da 

aplicação sistemática daquilo que em latim (principium divisionis), organiza a divisão do 

mundo natural em sua representação social de forma antagônica. Ou seja, “a divisão”: 

Uma vez que fornece tanto o significado quanto o consenso em relação 

ao significado através da lógica de inclusão/exclusão, encontram-se 

predispostos por sua própria estrutura a preencher funções simultâneas 

de inclusão e exclusão, associação e dissociação, integração e distinção. 

(BOURDIEU,2007, p.12) 

 

Bourdieu investiga a realidade social como um campo de batalha entre os diversos 

grupos da sociedade como um todo e as religiões com seus sistemas simbólicos: Ainda 

que a religião se apresente de imediato como se fosse um sistema de símbolos “fechado” 

e “autônomo” cuja inteligibilidade parece estar contida na hierarquia alegórica que 

propõe__ como por exemplo, nos casos em que se descreve uma teodiceia em termos 
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estritamente existenciais __ a compreensão de suas práticas e  discursos encontra-se 

referidas às lutas dos grupos de agentes cujos  interesses materiais e simbólicos tornam o 

campo religioso um terreno de operação para as lutas entre diferentes empresas de bens 

de salvação. (BOURDIEU,200, p.13) 

Os relacionamentos entre os diversos grupos sociais se manifestam em pontos de 

significações em áreas específicas. Isto, segundo o autor, reverbera nas práticas e decisões 

dos grupos de poder, nos discursos, imagens e ideologias. “Cultura e sistema Simbólico 

como instrumento de poder.” 

 

No entanto é preciso indagarmos em que medida as partes constitutivas 

de uma sociedade estratificada, classes ou grupos de status, formam 

uma estrutura, isto é, atendo-nos a uma definição minimal, se e em que 

medida tais partes mantêm entre si outras relações além da mera 

justaposição e, por conseguinte, manifestam propriedades que resultam 

de sua dependência relativamente à totalidade. (BOURDIEU,2007, 

p.34) 

 

Analisamos como seus membros dialogam e “retratam” a si a partir dos seus 

discursos, práticas e representações, segundo o conceito de Roger Chartier, como objeto 

historiográfico dessa nova História Cultural, diferentemente da história tradicional na 

qual o cotidiano ganha enfoque por suas singularidades. Assim, a nova História Cultural 

permite trazer à luz parte do cotidiano e caminhos representados pelos fatos oriundos 

também das religiões, mostrando sua importância num mesmo patamar de importância 

de quaisquer sujeitos historiográficos. Chartier insere o conceito antropológico de cultura 

na historiografia tornando a análise da realidade social mais profunda. 

 Em seu trabalho A história cultural. Entre práticas e representações, apresenta, o 

que seria o conceito de cultura citando o antropólogo Clifford James Geertz, entendendo 

 

O conceito de cultura ao qual adiro [...] denota um padrão, transmitido 

historicamente, de significados corporizados em símbolos, um sistema 

de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas, por meio das 

quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu 

conhecimento e as atitudes perante a vida. (GEERTZ apud 

CHARTIER, 1990, p. 66-67) 

 

 O município de Conceição do Jacuípe apresenta um cenário religioso diverso, 

onde a Igreja Batista é fundada. Cabe esclarecer os conceitos atribuídos à nomenclaturas 

igreja, denominação e seita. (TEIXEIRA,1975, p.118), nos explica que em 1846, na 

cidade de Londres, sete congregações Batistas redigiram e publicaram cinquenta e dois 
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artigos como Primeira confissão de Fé, os quais declara em seu artigo de número XXXV 

o que viria a ser o conceito de Igreja: 

 

A Igreja é uma Companhia de Santos visíveis, chamados e separados 

do mundo pela palavra e pelo Espírito de Deus, para a profissão visível 

da fé do Evangelho, sendo batizado para esta fé... (TEIXEIRA,1975, 
p.2) 

 

 Um segundo conceito de Igreja diz que: 

 

A igreja é composta de pessoas regeneradas, com direitos e privilégios 

iguais, que reconheçam a autoridade absoluta de Jesus Cristo, na 

administração de todos os seus negócios. (TEIXEIRA,1975, p.3) 

 

 Analisando o significado da palavra grega “Eclésia” afirma que” ... “a palavra 

(igreja) designa uma organização de crentes em Cristo.” (p.4) 

 Teixeira nos diz que a interpretação teológica destes três conceitos se torna 

bastante complexas e não muito claros pelo fatodos mesmos serem ligados ao que 

chamam de conceitos de “salvação” “regeneração” santificação e fé.  

 

Conquanto não esteja perfeitamente esclarecido nesses três conceitos 

aqui indicados, o problema da universalidade ou particularidade do 

termo "igreja", parece que os batistas faziam opção pelo caráter 

particularizante da Igreja como organização. Melhor dizendo, não 

existiria uma "Igreja Batista" Universal, regidapor uma autoridade 

mundialmente reconhecida e apresentando uma hierarquia capaz de 

orientar e assumir as diretrizes denominacionais em todos os países. 

Haveria sim, igrejas locais, autônomas entre si, ligadas apenas pelos 

laços doutrinários. (TEIXEIRA,1975, p.119) 

 

 Buscando entender as análises de Teixeira sobre o conceito de igreja, entende-se 

que seria a grande comunidade dos que foram “chamados para fora” diante do campo 

missionário independente de posicionamento geográfico ou localização temporal. Mas 

a autora deixa claro que menos complexo seria tratar de “igreja local” por conterem 

especificidades de “autonomia em seus negócios internos.” 

 

Parece ter sido este o significado assumido pelas igrejas batistas no 

Brasil, seguindo a orientação dos missionários norte-americanos. 

Assim, a autonomia da igreja local seria um traço marcante da estrutura 

denominacional. (TEIXEIRA,1975, p.119) 

 

 Entende-se assim para Teixeira, que o conceito fundamental de igreja: 
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Assembléia dos crentes batizados em comunhão com a doutrina, isto é, 

enquadrados nas regras de comportamento e inseridos nos trabalhos de 

cooperação e evangelização. Dentro desse ângulo, "igreja" difere de 

"templo" na medida em que este é o local físico onde aquela se reúne. 

A "Igreja Batista regular" em tese, é aquela que adota as recomendações 

do Pacto das Igrejas Batistas, comprometendo-se com uma série de 

comportamentos externos que contribuem para identificá-las. 

(TEIXEIRA,1975, p.120) 

 

 Já nas análises do que seria o conceito de denominação e seita, Elizete da Silva 

em seu texto Configurações Históricas do Campo Religioso Brasileiro, pontua a 

heterogeneidade dos grupos religiosos, “não são iguais, não são homogeneizados, eles 

têm peculiaridades decorrentes do contexto histórico onde foram forjados” (p.106). A 

partir destas observações, Silva nos mostra que o cenário brasileiro é composto de 

“agências religiosas”, intituladas de igreja, denominação e seita, assim conceituadas: 

 

A igreja é a instituição, a igreja Católica, por exemplo, é uma 

organização secular, com uma metodologia sistematizada, clero 

organizado e uma estrutura de poder, na qual as pessoas nascem na 

comunidade, e foram batizadas por seus genitores e responsáveis, 

geralmente na infância. Os anglicanos e luteranos também fazem parte 

da categoria igreja.na categoria de denominação, podemos incluir 

diversas divisões do protestantismo, como a Denominação Batista e a 

Assembléia de Deus; em grupos deste tipo, as pessoas voluntariamente 

se convertem e se batizam para fazer parte da membresia. São grupos 

em processo de institucionalização e com alguma visibilidade. A seita 

foi entendida nos primórdios da Sociologia da Religião, nos estudos de 

Weber e Durkheim, como um grupo religioso minoritário, dissidente, 

que se afastava do mundo em oposição à igreja institucionalizada 

(SILVA, 2010, p.106). 

 

 

 Com este entendimento, entramos em contato com os membros destes grupos 

religiosos e demais grupos, que expressaram suas opiniões com base nos questionamentos 

desta pesquisa. Portanto, as agências religiosas se apresentam de forma bastante 

complexa. “A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação 

dos seus pensamentos íntimos, a confissão aberta dos seus segredos de 

amor”(ALVES,1981,p.5) 

 Usamos o conceito de identidade de Stuart Hall, como em permanente construção, 

frente a um determinado contexto sociocultural. 

 

Um outro aspecto desta questão da identidade está relacionado ao 

caráter da mudança na modernidade tardia; em particular, ao processo 

de mudança conhecido como “globalização” e seu impacto sobre a 

identidade cultural. (Hall,2006,p.14) 
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Recorte cronológico 

 

A escolha do recorte data de 1965,ano da fundação da Primeira Igreja Batista de 

Conceição do Jacuípe, período este que coincide com a Ditadura Militar no Brasil, até 

2013 com a vinda do novo Pastor Iran Fábio Alves, primeiro desde 1965 a se aproximar 

de uma década à frente do trabalho missionário na referida localidade, sendo este um fator 

importante para compreender a identidade Batista em Conceição do Jacuípe. 

 

Fontes Escritas 

 

 Tendo por objetivo analisar as representações, práticas e disputas dos 

diferentes segmentos religiosos com foco nos Batistas, ao remontar a história da fundação 

e o forjar de sua identidade religiosa através das ações dos indivíduos que a compuseram 

e a compõem, utilizamos as seguintes fontes: Ata de Fundação da Igreja; Estatuto 

Reforma 2008; Reforma do Estatuto da Convenção Batista Baiana 2015; Reforma do 

Regimento Interno da Convenção Batista Baiana, a Memória Breve resumo da Primeira 

Igreja Batista em Conceição do Jacuipe PIB 55 anos escrita por Francinete Xavier, com 

a finalidade de comemorar os 55 anos de fundação. E perceber através destas, como se 

estruturou a Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe. 

A nossa intenção com estas fontes parte do princípio de problematizar seus 

conteúdos escritos, que levem a uma análise das representações simbólicas e das práticas 

cotidianas. Isso como um referencial que reflitam as práticas. 

 

Fontes orais 

 

As fontes orais, equiparadas ao nível de importância das fontes escritas utilizadas 

como um método representa suma importância para podermos compreender como o 

indivíduo religioso em suas falas representa a si como pertencente de um determinado 

grupo. Entender a relação com sua doutrina, e o relacionamento com os outros membros, 

e dos próprios membros com as lideranças, e qual seu posicionamento e de sua religião 

sobre os demais grupos religiosos, e, dos outros grupos frente à sua religião. Essa é a 

proposta deste trabalho.  

Ouvir e dar voz aos os sujeitos, analisando as narrativas de suas experiências na 

tentativa de desenhar uma identidade de grupo, mas que ajude a formar um contorno de 
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uma realidade social mais abrangente onde cada grupo religioso está inserido. As fontes 

orais constituem um método basilar em sua riqueza e comparação com as demais 

fontes.Tania Risério d`Almeida Gandon, escreve em seu artigo Entre Memória e 

História: Tempos Múltiplos de um Discurso a Muitas Vozes, traz uma discussão acerca 

das reflexões de como “o tempo da experiências vividas se reflete na maneira de como se 

fala do tempo”(p.139), nos mostrando que a tradição da oralidade vai recriando narrações 

ao longo do tempo. 

 

Assim a história se concretiza em cada ação humana de fazer ou 

formular: a cada nova narração, que podemos considerar como “ato de 

palavra.” (GANDON, 2001, p.149) 

 

 

 Ao trabalhar com as memórias e oralidades das histórias vividas pelos pescadores 

de Itapuã que narram o vivido, Gandon entende que os relatos orais, “são fundamentais 

igualmente como objeto para uma “re-visão” crítica e consciente da tradição e história 

como discursos. (GANDON,2001p.155) 

 As tradições africanas, narradas por Amadou Hampaté Bâ,Mestre na oralidade de 

seu povo, reforça no seu texto A Tradição Viva, que as histórias contadas mantém a 

tradição e permite enxergar a visão de dentro de um determinado grupo. Bâ, citando 

Tierno Bokar, Místico do Mali a respeito de fontes escritas e orais diz: 

 

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, 

mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A 

herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que 

se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá 

já existe em potencial em sua semente. (BÂ, 2010, p.167) 

 

 Como na citação diz que o baobá já existe potencialmente na semente, assim a 

foto já existe no negativo. Essa é a ideia deste trabalho, evidenciar o “negativo” e o 

“retrato” das imagens que formulam sobre si e sobre os outros enquanto pertencentes á 

religião. A oralidade das entrevistas concebe legitimidade nas histórias dentro das várias 

histórias. Assim, Ampatê Bâ escreve: 

 

Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se é 

possível conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à 

escrita quando se trata do testemunho de fatos passados. No meu 

entender, não é esta a maneira correta de se colocar o problema. O 

testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho 

humano, e vale o que vale o homem. Não faz a oralidade nascer a 
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escrita, tanto no decorrer dos séculos como no próprio indivíduo? Os 

primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram o cérebro dos 

homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou o 

estudioso mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Antes de 

escrever um relato, o homem recorda os fatos tal como lhe foram 

narrados ou, no caso de experiência própria, tal como ele mesmo os 

narra. (BÂ, 2010, p.167) 

 

 Se faz necessário, portanto, perceber que cada indivíduo enxerga e relata segundo 

seu próprio prisma. Bâ relatando sobre as crônicas das guerras modernas afirma que 

“servem para mostrar que, como se diz (na África), cada partido ou nação “enxerga o 

meio-dia da porta de sua casa” – através do prisma das paixões, da mentalidade particular, 

dos interesses ou, ainda; da avidez em justificar um ponto de vista. (BÂ 2010, p.168) 

 Foram muito importantes as contribuições dos entrevistados que se apresentavam 

na condição de liderança, ou de membros das instituições religiosas. Foram os Pastores 

Iran Fábio líder da Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe; O Pastor e Vereador 

Moises Moraes; Irmã Valdelice, um dos membros mais antigos da Primeira Igreja Batista 

presente desde a fundação em 1965; O Babalorixá Anacleto Araújo, líder da religião de 

Matriz Africana Terreiro de Obaluaê; Florisvaldo Ferreira, Presbítero da Assembléia de 

Deus; Francisco Oliveira, Ministro da Eucaristia da Igreja Católica; Ana Núbia membro 

há 28 anos do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. 

 

Roteiro dos Capítulos 

 Introdução, três capítulos e considerações finais compõem este trabalho. No 

primeiro optamos por traçar o histórico dos Batistas no Brasil, sem esquecer da presença 

anglicana, na Bahia e sua chegada à Conceição do Jacuípe. Perceber os sujeitos e as 

reações católicas, bem como historicizar a chegada dos Batistas ao município para 

fundação da Primeira Igreja Batistano local. 

No segundo capítulo, abordamos as relações de gestão e cooperação da 

denominação Batista de Conceição do Jacuípe, analisando estrutura interna e sua relação 

com a Convenção Batista Brasileira e Baiana. Destacar a importância da mulher e 

definições de papéis dentro da denominação enquanto líder e formadora nos 

departamentos infantis, União da Mocidade e Escola Bíblica Dominical, bem como 

entender a relação com as outras comunidades evangélicas. 

No terceiro capítulo, analisamos como se deu a interação e diálogo da Primeira 

Igreja Batista de Conceição do Jacuípe com o contexto social, buscando perceber como 
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interagem com os diferentes grupos sociais e religiosos e como lidam com questões de 

identidade, aborto e defesa da vida, bem como sua relação com a política. 

Nas considerações finais estão resumidas as conclusões desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I - “Ide por todo o mundo”: Batistas no Brasil, na Bahia, 

Feira de Santana e Conceição do Jacuípe 

 

1.1 Anglicanos e Batistas: Protestantes e imigrantes, ceifeiros na seara do Brasil 

 
Como bibliografia fundamental, utilizamos nesta pesquisa histórica, trabalhos 

basilares sobre Os Batistas na Bahia da Professora Marli Geralda Teixeira, Os Batistas 

na Bahia:1882-1925 Um estudo de História Social. Elizete da Silva, Conflitos no campo 

religioso baiano: protestantes e católicos no século XIX; de Jorge Nery, Práticas e 

Representações Étnicas nas Narrativas Religiosas dos Batistas em Feira de Santana 

(1947- 1988); Bianca D. Almeida, Uma História das Mulheres Batistas Soteropolitanas 

Lindon Santos, As Outras Faces do Sagrado: Protestantismo e Cultura na Primeira 

República Brasileira, Zózimo Trabuco, O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a 

construção da identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990). 

 Neste primeiro capítulo “Ide por todo o mundo”: levantamento histórico dos 

Batistas no Brasil, na Bahia e sua chegada à Conceição do Jacuípe, pretendemos traçar 

um panorama do contexto e da trajetória da chegada dos Batista no Brasil até chegar em 

Conceição do Jacuípe para fundar a Primeira Igreja Batista no local. 

A Reforma Protestante em 1517, originou as guerras religiosas trazendo aos 

poucos protestantes para o território brasileiro enquanto colônia, sendo que as práticas 

mercantilistas européias corroboraram para que essa ocupação paulatina viesse a 

acontecer.  Comunidades evangélicas se formaram a partir do século XVI e XVII. O Rio 

de Janeiro recebeu inicialmente protestantes huguenotes e Pernambuco e o Nordeste 

receberam grupos calvinistas. 

Desde o período colonial, passando pelo início do século XIX no Brasil o campo 

religioso brasileiro teve uma quebra de paradigma com a chegada dos imigrantes 

protestantes ingleses. Iniciava-se no Brasil a presença de protestantes imigrantes, o 

começo de um trabalho dos “ceifeiros nas searas do Brasil”, e a partir do século XIX isso 

ocorreu de forma sistemática. 

 

A presença sistemática do protestantismo, no Brasil, ocorreria na 

primeira metade do século XIX, em decorrência de uma conjunção de 

fatores de ordem econômica e política, destacando-se a abertura dos 

portos às nações amigas, em 1808, e a imigração européia a partir do 

período Joanino. Os Anglicanos adentraram o país como comerciantes 

nas grandes cidades e os luteranos, como pequenos colonos no interior 
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da região sul. Fundaram suas igrejas para propiciarem assistência 

espiritual aos fiéis de origem inglesa e alemã, respectivamente. Esses 

dois grupos são considerados, por excelência, protestantismo de 

imigração (SILVA, 1998, p.26) 

 

O livro “A seara e os ceifeiros: educação teológica, narrativas de conversão e 

identidade batista” do Professor Dr. Zózimo Trabuco, serviu-nos como referência para 

nortear o nosso interesse de pesquisas sobre a Primeira Igreja Batista de Conceição do 

Jacuípe (PIB -1965 - 2013), buscando relações das atuações dos missionários Batistas a 

partir do campo de Feira de Santana, e atuação em municípios da região.  

De acordo com as pesquisas historiográficas de Trabuco, os Batistas aportaram 

aqui em 1881, apenas como um pequeno grupo de imigrantes estadunidense em São Paulo 

e faziam cultos em inglês para a comunidade formada pelos colonos 

 
Buscavam reconstruir suas vidas no Brasil após a Guerra de Secessão 

nos Estados Unidos do que em lançarem-se à evangelização dos 

brasileiros. A atividade missionária entre os brasileiros ocorreria na 

Bahia com a criação da Primeira Igreja Batista do Brasil, pelo casal 

Willian Bagby e Anne Bagby e o casal Zacharias Taylor e Katherine 

Taylor (TRABUCO, 2014, .38). 

 

 Muitas vezes em meio ao caos se reestrutura novos contextos.  A presença 

protestante estadunidense no Brasil se deu concomitantemente à Guerra de Secessão nos 

EUA e todo aquele contexto de caos referente às questões da escravidão, entre outros 

problemas. Os primeiros protestantes que aqui chegaram, em meio à um momento social 

e econômico conflituoso, se enquadraram em sua forma inicial em um protestantismo de 

imigração, e sobre isto Marli Geralda Teixeira nos aclara: 

 

A derrota dos confederados norte americano na medida em que 

representava o fracasso definitivo de uma civilização agrária em um 

mundo que achava em plena transformação econômica, abria conflitos 

tanto de ordem econômico-social, quanto de visões de mundo. “Ao 

adotar a política de “reconstrução” o Norte vencedor pretendia 

reconstruir o Sul à sua imagem, impondo seus ideais e seu modo de 

vida, extirpando-lhe “as raízes” do mal” - a escravidão. Os momentos 

iniciais da pressão política do Norte corresponderam também à época 

de crise econômica para a área vencida, concorrendo para desanimar 

pequenos proprietários, para retrair o mercado de trabalho, criando um 

panorama aflitivo e colocando para alguns, a imigração como única 

opção aceitável. O encontro de interesses entre o Brasil - onde se definia 

a crença no valor do imigrante branco como fator de progresso para o 

trabalho agrícola - e os sulistas norte-americanos, resultaria na vinda de 

pequeno número de imigrantes daquele país, atraídos também por 

sedutoras promessas do Governo Imperial. (TEIXEIRA, 1975, p.33) 
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 Posteriormente, a esta marcada fase migratória protestante, os meados do século 

XIX marcou-se pelo protestantismo missionário, algo tão importante como nos apresenta 

(TEIXEIRA, 1975, p.142), como sendo este o “campo” algo fundamental para a estrutura 

interna da Denominação Batista. Para a autora, apesar da dificuldade que os pioneiros 

Batistas tiveram em conceituar “campo missionário” entendia este como “missão”. 

Teixeira nos diz que nas afirmações de Zacharias Taylor, campo e missão estão 

relacionados entre si, sendo este a área onde os crentes atuariam.  

Na Bahia, iniciaram as atividades missionárias em 1882 pelo casal Zacharias 

Taylore Katherine Taylor com a fundação da Primeira Igreja Batista da Bahia. Os batistas 

viram um local estratégico para se expandirem.A presença do primeiro batizado o ex-

padre  Antônio Teixeira de Albuquerque um ano após a chegada dos batistas no Brasil, 

foi de uma representatividade relevante, “o fato de ser um ex-padre foi usado pela 

propaganda da denominação como evidência da superioridade do novo credo em relação 

ao catolicismo”(TRABUCO, 2014, p.40). 

 Sendo assim, percebemos o como a religião está intimamente ligada à política e 

aos novos contornos sociais, que como o “retrato” de si se forma a partir da negação do 

outro. O outro é o “negativo”, aqui representado pelo Catolicismo em face dos Batistas. 

A figura de do Antônio Teixeira Albuquerque representaria nessa lógica o novo retrato 

(um batista), em contraponto ao que ele era, o seu revés, um padre católico.   

 Entre embates batistas versus católicos, as conversões dos fiéis e a efetivação 

batista em terras brasileiras muitas dificuldades foram sanadas. Mas para situar a presença 

protestante na Bahia, Trabuco mostra A. N. Mesquita autor do segundo volume a 

Historiografia Batista no Brasil apontando três momentos: de 1907-1909 foi o momento 

da organização; de 1910-1925 a expansão; de 1926-1935 a consolidação. Claro que esses 

marcos servem como referência para nos orientar acerca de um processo muito mais 

complexo que resultou na implantação da Denominação Batista no Brasil e na Bahia. 

 As intervenções protestantes desde o século XIX na Bahia contou com a presença 

Presbiteriana nesse campo de disputa religiosa. No entanto, possuía um caráter menos 

proselitista em comparação aos Batistas na disputa pelos fiéis. Assim o ataque dos batistas 

às tradições católicas era mais incisivo, ao passo que os Presbiterianos possuíam um 

posicionamento menos agressivo. Esse posicionamento presbiteriano corroborou para 

uma menor expansão pela Bahia. 
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Católicos e suas reações frente a presença protestante: embates do 

passado e do presente 

 

As afirmações das  identidadades  individuais e/ou coletivas perpassam pelas 

práticas e comportamentes inerentes aos sujeitos, que são  influenciados a partir  do meio 

social ao qual estão inseridos.  Sendo assim, afirmar´-se  identitariamente como pessoa 

ou enquanto grupo, significa muitas vezes negar as práticas e representações do outro, o 

tanto quanto afirmar-se como diferente, ou vice-versa. 

No que tange às questões religiosas, é de suma importância investigar as 

experiências e práticas buscando entender neste trabalho que Religião é retrato de 

si,“negativo” do outro, e seu revés,  que se apresenta na sociedade. 

Chartier nos aclara em A História Cultural: entre práticas e representações que 

os membros de uma sociedade dialogam e “retratam” a si a partir das suas, práticas e 

representações, assim, o cotidiano torna-se algo singular que formam uma identidade que 

sãopercebidas através de suas ações, discursos, valores, crenças e posicionamentos 

ideológicos, políticos. Sendo assim: 

 

as representacoes supõe-nas como estando sempre colocadas num 

campo de concorrencias e de competicões cujos. desafios se enunciana 

em termos de poder e de dominação. As lutas de representações tem 

tanta importância como as lutas econômicas para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 

concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio. 

(CHARTIER, 1990, p.17) 

 

É fato que o encontro de culturas, práticas e representações, ao deparar-se com os 

reveses afirma aquilo ao qual se identifica que se é, automaticamente nega-se o que não 

se é. Como dantes exposto em parágrafos acima, Bourdieu investiga a realidade social 

como um campo de batalha onde os relacionamentos se manifestam em pontos de 

significações em áreas específicas. Isto, segundo este autor, reverbera nas práticas e 

decisões dos grupos de poder, nos discursos, imagens e ideologias. “Cultura e sistema 

Simbólico como instrumento de poder.” 

No “campo religioso baiano não foi e não é diferente. O Catolicismo como força 

majoritária esboçou reações frente à presença mais efetiva dos grupos protestantes a partir 

das primeiras décadas do século XIX, sobre isto (SILVA, 1999, p.58), nos diz: 



22 
 

A Igreja Católica não ficaria impassível diante da instalação de uma 

nova comunhão religiosa no território brasileiro. Aliás, antes mesmo de 

1819, o clero católico reagiu à invasão do seu espaço secularmente 

garantido. Em 1805, Rev. Henry Martyn, missionário anglicano na 

índia, fez escala em Salvador: “A visita de Martyn produziu não pouca 

agitação nessa cidade do norte do Brasil. Foi atacado verbalmente pelo 

clero católico romano durante os dias que esteve ali (aqui) e sustentou 

animados debates teológicos como eles em francês e em latim. As 

observações feitas pelo Ver. Martyn, no seu diário pessoal, é um 

exemplo seguro de como o clero anglicano percebia o campo religioso 

baiano no início do século passado e ao mesmo tempo deixa entrever as 

representações tecidas sobre a cultura baiana, marcada pelo 

catolicismo(SILVA,1999, p.58). 

 

 

Batistas em Conceição do Jacuípe. 

 

Segundo o Site de notícias Jacuípe Notícia, disponível em: 

http://www.jacuipenoticias.com.br/Historia/jacuipe.htm, o município Conjacuipense 

antes fazia parte de Santo Amaro da Purificação, por este motivo muitos atribuem a cidade 

como fazendo parte do Recôncavo baiano, porém logo após o desmembramento, 

Conceição do Jacuípe passou a fazer parte do Território de Identidade chamado Portal do 

Sertão e não do Recôncavo. A cidade saiu do Recôncavo por não se enquadrar nas 

características deste território. 

O Recôncavo Baiano tem uma presença marcante de uma paisagem composta por 

brisas e ventos oceânicos, com o balanço frequente das ondas do mar, clima tropical 

subúmido, rodeado por dunas, restingas e manguezais, constitui um dos principais 

atrativos para a formação da diversidade natural e cultural encontrada nessa região. 

A denominação de Recôncavo é vista a partir de uma região côncava situada ao 

fundo da Baía de Todos os Santos. 

 

Imagem 1- Recôncavo Baiano 

 

Fonte: Coordenação Estadual dos Territórios 

http://www.jacuipenoticias.com.br/Historia/jacuipe.htm
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Desta forma após a saída de Conceição do Jacuípe da jurisdição de Santo Amaro, 

as questões de identidade geopolíticas ficaram mais nítidas, Conceição do Jacuípe não 

possui manguezais, nem ventos oceânicos, também o clima vai do úmido, passando pelo 

subúmido e chegando ao seco, caracterizando assim uma transição de clima nítida, coisa 

que é característica desta região identificatória denominada Portal do Sertão que é a porta 

de entrada para o Sertão Baiano dos quais fazem parte os municípios de Água Fria, 

Amélia Rodrigues, Anguera, Antonio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do 

Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, 

Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio, Terra Nova. 

 

Imagem 2 – Mapa Portal do Sertão 

Fonte: Coordenação Estadual dos Territórios, 2007, SEI, 2010. 

 

De acordo com o Livro “Como esse Berimbau Começou a tocar” produzido pelo 

Colégio Estadual Domingos Barros de Azevedo, constou segundo os autores como parte 

de projetos temáticos anuais focados no resgate e valorização da História e outros 

aspectos relevantes do município, no desejo de conhecer e registrar as memórias de um 

legado cultural que leva a conhecer mais sobre a cidade. Sua viabilidade contou com 

apoio de toda comunidade escolar e de Professores, motivados pela escassez de registros 

escritos sobre a cidade. 

Por volta de 1914 a então localidade era trajeto de mercadores que ofereciam 

produtos de porta em porta e devido ao calor abrigava-se embaixo de um pé de cajá onde 
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naquele local começou a comercialização de frutas, farinha de mandioca, verduras e 

animais. 

Juntaram naquele grupo alguns tocadores de cavaquinho, pandeiro e 

berimbau, e o ritmo contagiante dos instrumentos deixava o povo bem 

animado. Foi assim que surgiu o nome Feira de Berimbau. 

(Aquino,2018, p. 17) 

 

 Inicialmente, a feirinha não deu certo, mas por volta de 1943 o prefeito de Santo 

Amaro indo ao Rio de Janeiro deixou cuidando da localidade da Feira de Berimbau o 

Senhor Elísio Barreto Secretário da Prefeitura, que resolveu ordenar a feira reformando o 

mercado. Dois anos depois o Senhor Manoel Teixeira de Freitas de família tradicional 

soteropolitana, organizou de forma mais eficaz a feira prometendo pagar 100 mil réis a 

cada feirante que participasse das 52 feiras realizadas durante o ano. Com o crescimento 

da feira, seu entorno foi crescendo bem como os serviços especiais e mais pessoas 

passaram a se estabelecer na cidade que aos poucos foi crescendo apesar das pessoas 

resolverem a questão de registros documentais (nascimento, casamento e óbito), na 

cidade de Santo Amaro, Bahia. Em 30 de dezembro de 1953, foi assinada uma lei que 

criou o Distrito de Conceição do Jacuípe em homenagem a Nossa Senhora da Conceição 

e à nascente do Rio Jacuípe. 

Já em 1961, quatro anos antes da fundação da Primeira Igreja Batista de Conceição 

do Jacuípe (PIB), a Lei nº 1.531, de 20 de outubro do mesmo ano, assinada pelo então 

Governador da Bahia, Juracy Montenegro Magalhães, transformou o distrito de 

Conceição do Jacuípe em Município. Desmembrando-se assim da Cidade de Santo 

Amaro.  

Neste cenário de transformações urbanística nas cidades baianas, com destaque 

para Feira de Santana, os grupos religiosos e particularmente os Batistas também 

acompanharam: 

 

Os Batistas acompanharam e participaram, ao seu modo, das mudanças 

sociais e culturais que ocorreram entre 1960 e 1990. Realizaram 

grandes campanhas evangelísticas, fundaram escolas, institutos bíblicos 

e seminários teológicos, publicaram literaturas religiosas, participaram 

de programas de rádio e televisão, e se constituíram como um grupo 

alternativo de sociabilidade e organização a indivíduos de seguimentos 

sociais diferenciados e muitas vezes a pessoas que não encontraram 

outras instâncias nas quais se inserir ou atuar. (TRABUCO, 2009, p.14) 

 

 Trabuco aponta para um ponto muito importante, que é a idéia da religião está 

estritamente ligada ás relações sociais que a transforma, ao passo que a sua transformação 
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reverbera na vida social a qual está inserida. Para o autor, a urbanização crescente em 

Feira de Santana tinha como efeito colateral a exclusão das classes populares “das vias 

centrais da cidade” (TRABUCO, 2009, p.69), nesse processo de modernização.  

 Trabuco analisa a formação do campo religioso de Feira de Santana, mostrando 

segundo ele, os dados levantados pelo Centro de Pesquisa das Religiões (CPR), 

mostrando que: 

 

O catolicismo, presente desde os tempos coloniais, teve o seu 

monopólio contestado pela inserção do protestantismo e do espiritismo 

kardecista na década de 1930, e pela resistência dos cultos afros – 

durante o período Vargas – frente às perseguições do clero católico e 

das elites locais [...] (TRABUCO, 2009, p.69) 

 

 

A partir dos anos de 1960 – 1990, o processo de urbanização foi intenso no interior 

baiano. A Cidade de Feira de Santana assimilava pessoas de diferentes regiões formando 

uma “terra de forasteiros”, tornando difícil para o poder público promover políticas 

públicas à essa nova população. Daí, as religiões entram em disputas por estes fiéis. Desta 

forma: 

A migração é fator propício à conversão religiosa, pois uma nova 

religiosidade possibilita ao migrante organizar-se num novo lugar. 

Tanto na migração quanto na conversão os sujeitos operam com “a 

desestruturação de um esquema de significação, seguido da adoção de 

um outro estruturalmente distinto do primeiro (ALVES, 1979, p.58-

Citado por TRABUCO, 2014, p.83) 

 

Como na cidade de Feira de Santa, Conceição do Jacuípe acompanhou as 

transformações urbanísticas sociais e políticas do período ditatorial iniciado em 1964, 

lembrando que em junho 1965 a Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe foi 

oficialmente organizada pelo Concílio da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana, na 

pessoa do Pastor Fileto Barreto. 
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Imagem 3 – Ata de Fundação da PIB de Conceição do Jacuípe 

 

Fragmento da Ata da Primeira Reunião de Fundação da PIB- Conceição do Jacuípe- Acervo: PIB. 

 

O cenário religioso de Conceição do Jacuípe acrescenta ao “campo” uma nova 

representação simbólica através de suas doutrinas. Atualmente, a cidade contém dezenas 

de instituições religiosas representantes dos mais diferentes credos. A maior 

representatividade religiosa perpassa por três instituições: A Igreja Católica, elevada ao 

nível de paróquia desde 1954; a Assembléia de Deus presente desde 1958; a Primeira 

Igreja Batista (templo) Presente desde 1965, apesar dos relatos do “Breve resumo da 

Primeira Igreja Batista em Conceição do Jacuipe - PIB 55 anos”, mostrar a presença dos 

batistas desde 1952. Certamente se referindo a uma congregação batista nos seus 

primórdios.   

O campo religioso da cidade possui ainda capelas católicas presentes nos distritos 

e povoados, bem como diversas congregações e dissidentes das igrejas protestantes, além 

de entidades Espíritas e Religiões de Matrizes Africanas a exemplo do Terreiro de 

Obaluaê, ao qual seu Líder religioso cedeu entrevista.  

Os escritos sobre a História de Conceição do Jacuípe, realizados pelo professor 

Antônio Moreira de Pinho, narrando sobre a incipiente “ceara” religiosa da cidade 

descreve: 

Conceição do Jacuípe que teve a sua identidade na hospitalidade 

abrigando transeuntes e retirantes à sombra das suas arvores, 

comerciantes que trocavam produtos de outras regiões com os da terra, 

através da moeda; por uma fatalidade, seqüenciando acontecimentos 

ocorridos em épocas e lugares diferentes: O Brasil nasceu sob o olhar 

piedoso de N.S. da Boa Esperança quando da celebração da primeira 

Missa, antes da edificação da cidade do Salvador, o Pe. Manoel da 

Nóbrega pedia a proteção de N.S. da Ajuda, Santo Amaro, nasceu sob 

a invocação de N.S. da Purificação e Jacuípe, sob a invocação de N.S. 

da Conceição. A pequenina Igreja foi crescendo em bens materiais e 

espirituais, graças a generosidade do nosso povo e a presença de 
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abnegados sacerdotes, a pequenina capela foi substituída por uma 

maior, sempre pequena para abrigar, em sua nave, o número crescente 

de fiéis. Em 1954, foi elevada a Paróquia e um crescente número de 

capelas foi surgindo em diversas comunidades: Oitizeiro, Bessa Beldez, 

Deiró além já existentes, São Francisco e Picado. Atualmente a Igreja 

dispõe de um elevado número de pastorais; Dízimo, Liturgia, 

Catequese, Família, Criança e Adolescente e do Idoso. 
 

 

Imagem 4 - Certidão de Registro da Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Jacuípe. 

 

 

Acervo: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Jacuípe.  

 

O Professor Antonio Moreira Pinho nos conta que os diversos grupos religiosos 

procuram divulgar a fé e assistência social aos carentes, Coração de Jesus, Legião de 

Maria, E.c.c. Oratório, Carismáticos, Milícia da Imaculada. Em relação aos demais 

grupos religiosos, afirma: 

 

Os primeiros evangélicos aqui foram os Pentecostais, seguido dos 

Batistas, Congregacionais, Adventistas e outros grupos de princípios 

pentecostais. Sempre houve entre os católicos para os cristãos de 

diversas práticas religiosas um respeito pelas suas crenças, tudo indica 

que estamos caminhando para o ecumenismo proposto pela Igreja 

Católica e algumas Igrejas Evangélicas tradicionais que não priva 

liberdade de culto, mas que se une como cristãos, para combater os 

problemas sociais do nosso tempo: discriminação, analfabetismo, 

pobreza, assistência do menor desamparado e as vítimas de doenças 

graves (PINHO, 2014, p.74 e75). 

 

 É justamente no sentido de unir esforços em pontos comuns, apesar das diferenças 

doutrinárias, para uma sociedade mais igualitária não obstante ao posicionamento de cada 

religião, que em momentos pontuais ocorre ações sociais realizadas pelos seus 
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departamentos. No entanto não reflete na cidade nenhum projeto que gere um esforço 

ecumênico. Sobretudo no posicionamento batista.  Brito, escrevendo sobre os 

presbiterianos ecumênicos em Feira de Santana, analisa as atividades sociais do final da 

década de 1960, com assistências à mendigos. 

 

Embora tais traços de uma relação inter-religiosa sejam notados nas 

instituições, não podemos afirmar que estes se aproximassem da práxis 

ecumênica defendida pelos jovens entusiastas das décadas de 1950 e 

1960, estudantes preocupados com a transformação da realidade 

brasileira, protestantes ou não. De certa forma, os limites que citamos 

anteriormente, podem ter facilitado o não desenvolvimento dessa 

maneira de ser cristão ou impedido o fortalecimento de laços entre 

igrejas e denominações, bem como contribuído para o distanciamento 

entre os trabalhos sociais e o fazer teológico. A rigor, os ecumênicos 

conseguiam apoio de membros de igrejas e denominações que não 

tinham quaisquer ligações com o ecumenismo, a exemplo os batistas, 

quando se tratava de realizar trabalhos sociais, mas não podiam esperar 

uma relação além dessas atividades, devido à fidelidade que estes 

tinham às doutrinas específicas, mesmo entre aqueles que abraçaram o 

movimento ecumênico. (BRITO, 2013, p.41) 

 

 

 Nota-se que na cidade de Conceição do Jacuípe, o campo religioso é bastante vasto 

em instituições religiosas. No entanto é perceptível a individualidade nas atividades de 

cada grupo. É notório que no campo da representatividade sócio-cultural, econômico e 

político, as relações surgem como uma forma de reafirmar as identidades, levando sempre 

em conta seu posicionamento frente o outro que apesar de fazer parte de um mesmo 

“retrato” social que se afastam e se definem enquanto diferente, compõem um quadro 

complexo das relações culturais religiosas. Forma um todo. 

 Não obstante a não pormenorização de toda trajetória de implantação do Instituto 

Batista no Nordeste, até porque não é a finalidade deste trabalho, é importante ressaltar 

Feira de Santana como um importantíssimo entroncamento rodoviário federal e pólo 

regional de onde partiram missões batistas, possibilitando a expansão batista pelas 

cidades do interior da região, através dos missionários.  

 Um destes missionários estadunidenses foi Robert Elton Johnson do Instituto 

Bíblico Batista do Nordeste. Ele era responsável pelo “desenvolvimento estrutural da 

instituição: currículos, formação do corpo docente adequação às leis educacionais, 

divulgação, entre as igrejas Batistas, e uma política de manutenção financeira da 

instituição e do corpo discente.” 
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Robert Elton Johnson liderou junto com Fileto Barreto, Antonio Ribeiro entre 

outros, a fundação da Primeira Igreja de Conceição do Jacuípe (PIB), em 08 de junho de 

1965. Nota-se que o projeto proselitista Batista se estendeu de Feira de Santana aos 

demais municípios Baianos. Conceição do Jacuípe entra em um contexto que se liga aos 

interesses religiosos Batistas no Brasil desde o início do seu processo de expansão 

missionária. Isso culmina nos processos de conversão através desse proselitismo. 

 A senhora Francinete Xavier, membro ativo da Primeira Igreja Batista- líder da 

organização Mulheres Cristãs em Ação (MCA), muito contribuiu para a pesquisa, 

analisamos a Ata da Primeira reunião de organização convocada pela Segunda Igreja 

Batista de Feira de Santana, Identificando a presença do Missionário Robert Johnson. 

 

Imagem 5 – Ata da PIB Conceição do Jacuípe 

 

 

 Neste cenário onde se encontra a Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe 

também estão presentes como em grande parte do Brasil o “revés” das representatividades 

religiosas. A questão da forma “retrato” e “negativo”, noções dantes apresentadas no 

início deste trabalho, de maneira alguma pretende dizer quem é este ou aquele. O 
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importante da análise é como o sujeito se vê a partir do outro tomando como parâmetro 

os seus princípios religiosos onde o revés depende de que ângulo se olha. 

 

Organização da Igreja Batista de Conceição do Jacuípe 

 

 A trajetória dos Batista em Conceição do Jacuípe, escrita como uma memória 

“Breve resumo da Primeira Igreja Batista em Conceição do Jacuipe PIB 55 anos”, um 

levantamento histórico feito pelas lideranças, que buscando em relatos orais e fontes 

documentais visando comemorar os mais de meio século da PIB, identificando o caráter 

do proselitismo da denominação e  como iniciou a expansão reformada na cidade nos 

mostra parte desse percurso. De acordo com o documento elaborado internamente, a 

trajetória se deu da seguinte forma: 

 

O trabalho da PIB de Conceição do Jacuípe iniciou-se por volta de 1952 

há mais ou menos 68 anos nas imediações da Rua da Volta, sendo 

aquela região evangelizada pelo irmão Donato que morava na região e 

assim juntamente com o Pr. Paulo da 2ª Igreja Batista de Feira de 

Santana ganhando para Cristos os irmãos: Valdelice da Silva Santos, 

Adalgisa Cerqueira dos Santos, Caetano dos Santos, Silvina Cerqueira, 

Clementino da Silva entre outros.  Com o crescimento do trabalho 

naquela região houve a necessidade de mudança para o centro da cidade 

que também foi evangelizada pelo trabalho da Segunda Igreja Batista 

(SIB) de Feira de Santana e Primeira Igreja Batista (PIB) também de 

Feira de Santana. A SIB de Feira de Santana aluga um local atualmente 

onde é o Supermercado Sumaré e a K-massa. E a PIB de Feira de 

Santana aluga um local atualmente hoje é a Cesana. Como havia poucos 

membros em cada ponto de pregação bem próximos os dois pastores 

decidiram então juntar os congregados formando uma só congregação 

sob a direção da SIB. Dessa junção nasceu a união de casamento dos 

irmãos Valdelice da Silva e Edmundo Lima Santos que congregava na 

PIB de Feira de Santana. Para que a SIB de Feira de Santana não tivesse 

despesas com aluguel o irmão André e sua esposa Rosinha cedeu a sua 

residência para reunir os crentes onde hoje é a Ótica Visual. O irmão 

André então comprou o terreno em mãos de Candinho filho de Rosinha 

para doar para a igreja. 

 

 A pequena Congregação Batista cresceu e em 1965, organizou-se como Igreja 

Batista de Conceição de Jacuípe, em um templo especifico: 

 

O trabalho foi crescendo e no terreno doado construiu-se a igreja e 

passou a cultuar no templo próprio sem portas, janelas, somente os 

bancos. Tendo como vizinhos os irmãos André e Rosinha que cuidava 

da congregação. Em 08/06/1965 houve a primeira sessão extraordinária 

da PIB de Conceição do Jacuípe que se organizou no concílio de 
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convocação pela SIB de Feira de Santana sob direção do Pr. Fileto 

Barreto para tratar de assuntos como: nome da igreja, eleição do pastor 

interino, filiação a organizações e denominações. Ficando assim: Nome 

da Igreja: Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe. Pastor 

Interino: Pr. Fileto Barreto. Filiada à Convenção Batista Brasileira e 

Associação Batista Distrital Feirense. 

Em 13 de junho de 1965 Pastor Fileto Barreto deu posse ao Pastor 

Antônio Ribeiro de Souza como 1º pastor da PIB. Nesta oportunidade 

irmão primeiro secretário da PIB Francisco Silvério Silva usando a 

palavra agradece ao pastor Fileto Barreto a dedicação e amor com que 

dirigiu esta Igreja quando congregação através de nove abençoados 

anos e do seu contentamento pela posse do novo pastor. Falaram neste 

mesmo sentido os irmãos: Elísio Barreto, Hermínia Barreto, 

Deocleciano dos Santos, Clementino da Silva, Edmundo Lima dos 

Santos, Raimundo Amaral Cerqueira, André Thimóteo Guedes e 

outros. Sendo assim o pastor Fileto Barreto agradeceu em seu nome, da 

esposa e da Igreja o carinho, apoio e cooperação recebidos durante seu 

ministério exercido na Congregação hoje Igreja. (Francinete Xavier- 

Secretária Executiva da PIB, 2020, p.1) 

 

De acordo com essa memória   Francinete Xavier que se utilizou da entrevista com 

Irmã Valdelice, membro da Igreja desde a fundação as atas da Igreja constam desde a 

fundação em 1965 a presença de mais de 80 membros. Um desses membros era, e ainda 

é, a entrevistada Valdelice da Silva Santos, membro desde a fundação da Primeira Igreja 

Batista, percebe-se nos relatos o caráter da convicção pessoal sobre a imagem que possui 

de si enquanto membro da Igreja Batista, destacando que “há 57 anos é uma batistae se 

vê bem com a sua igreja.” Cabe aqui analisar que a fundação oficial data de 1965 como 

mostra a Ata acima, ou seja apenas 55 anos de fundação. Então percebemos que a 

presença e o contato com a entrevistada e os batistas de Feira de Santana ocorriam, 

segundo o relato da história da PIB em comemoração aos 55 anos, desde 1952, 13 anos 

antes da fundação oficial da PIB, antes era uma Congregação. 

A História da PIB aqui relatada, diferentemente do contato com breves relatos dos 

outros grupos religiosos estudados, houve uma maior formalidade no levantamento de 

dados referentes à Igreja, por se tratar de ser ela o foco deste trabalho. Formalidade não 

por conta da receptividade, pois foram muito acolhedores e solícitos, que me cederam na 

pessoa de Francinete Xavier, a Ata de Fundação, Estatuto da reforma, histórico da PIB– 

55 anos, fotos, e, gentilmente mediou as entrevistas e contatos com o Pastor Iran Fábio e 

demais membros da Primeira Igreja Batista. 

Além da Ata já apresentada nos parágrafos acima, também tivemos contato com 

o Estatuto da Reforma que consta: sua natureza; dos membros, admissão, transferência, 

desligamento, direitos e deveres; da diretoria, atribuições e responsabilidades; das 
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assembléias e seu funcionamento; do patrimônio e da receita; da dissolução, cisão e fusão; 

disposições gerais.  Tais capítulos denotam as regras que precedem a conduta da 

instituição e dos membros quando reza em seus artigos: 

 

Artigo 1º - A Instituição PRIMEIRA IGREJA BATISTA, neste 

estatuto, denominada Igreja, é uma associação de caráter religioso, sem 

fins lucrativos, localizada na Praça Benjamim Costa, 35 – centro, 

Conceição do Jacuípe BA., com sede e foro nesta Comarca, fundada 

aos oito (08)  dias do mês de junho de um mil novecentos e sessenta e 

cinco, por tempo indeterminado, e com número ilimitado de membros, 

sem distinção de nacionalidade, sexo, cor, idade ou condição social.  

Artigo 2º - A Igreja reconhece as Escrituras do Antigo e Novo 

Testamento como sua única regra de fé e prática, aceitando também a 

exposição das doutrinas cristãs chamadas de “Declaração Doutrinária 

da Convenção Batista Brasileira. 

Artigo 3º - A IGREJA é constituída de pessoas que professam a fé em 

Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, e aceitam as doutrinas 

bíblicas por ela defendidas e ensinadas [...] 

Artigo 4º - A IGREJA somente aceitará candidatos à sua comunhão 

pela manifestação unânime de seus membros em Assembléia. 

 

 As informações contidas nestes primeiros artigos do Estatuto da Reforma trazem 

em sua integra o caráter de legalidade jurídica para seu funcionamento bem como suas 

normas doutrinárias “para expansão do Reino de Deus na terra”, conforme seusobjetivos. 

Acerca dos membros e de sua conduta, os artigos tratam da sua doutrina como um manual 

a ser seguido enquanto membro batizado, que será aceito quando houver unanimidade 

dos demais membros, e não havendo, a devida justificativa para “aceitar ou rejeitar o 

candidato. “O batismo é uma doutrina fundamental dos batistas, pelo qual os membros 

passam efetivamente fazer parte do corpo congregacional e participarem dos assuntos 

eclesiásticos. Devem ser convertidos e batizados. 

 

Os Batistas criam (e ainda creem) na comunidade dos regenerados. 

Apenas crentes conversos e batizados fazem realmente parte da Igreja 

de Cristo, os quais só podem ser batizados por imersão em idade na qual 

tenham “consciência dos próprios pecados”, cerimônia feita nas águas 

dos rios ou num batistério (tanque), numa dramatização da morte do 

velho homem, o homem natural e pecaminoso, e o nascimento do novo 

homem em Cristo, o homem espiritual e regenerado. 

(CRABTREE:1962apud TRABUCO, 2009, p.40) 

 

 Entende-se também, que as razões pelas quais as Denominações Batistas 

 ordenam o Batismo em “Nome de Jesus” significam a confissão pública de sua nova fé 

no “Salvador”. Sendo o Batismo uma ordenança do próprio “Filho de Deus.” “Portanto, 
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vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do 

Espírito Santo. (Mt,28:19). Assim, os crentes da Igreja estariam em comunhão uns com 

os outros e com suas doutrinas. Sobre isto (TEIXEIRA,1975, p.120) escreve: 

 

[...]crentes batizados em comunhão com a doutrina isto ê, enquadrado 

nas regras de comportamento e inseridos nos trabalhos de cooperação e 

evangelização [...]. (p.120) 

 

 Teixeira conclui que, “A "Igreja Batista regular" são aquela que adota as 

recomendações do Pacto das Igrejas Batistas, comprometendo-se com uma série de 

comportamentos externos que contribuem para identificá-las (TEIXEIRA,1975, p.120) 

 As instituições religiosas, neste caso os Batistas, como instâncias produtoras de 

bens simbólicos constitui-se estruturalmente como um grupo religioso dotado de uma 

identidade própria. Apesar d seguirem doutrinas comuns ás igrejas convencionas, como 

igreja local possui aspectos próprios, inerentes ao meio social a que pertence. 

 É notório que em se tratando das relações institucionais e sociais, surgem como 

forma de reafirmaras identidades individuais e/ou coletivas. Seja nos regimentos que 

posiciona cada instituição, ou das posições frente ao outro que apesar de fazer parte de 

um mesmo “retrato” social que se afasta e se define enquanto diferente, compõem um 

quadro com elementos complexos das relações culturais religiosas. Assim tal quadro do 

campo religioso do município de Conceição do Jacuípe formado pela Primeira Igreja 

Batista forma um “retrato de si e o negativo do outro.” 

De forma clara, a entrevista da Irmã Valdelice da Silva Santos conta que: 

 

Antes se fazia culto nas casas das pessoas, depois alugou um salão para 

fazer a congregação na praça onde hoje é a padaria “Kimassa”. Na 

liderança o Pastor Fileto Barreto da 2ª igreja Batista de Feira de 

Santana.depois comprou o terreno e construiu a PIB, quando consagrou 

a Igreja. Pastor Fileto Barreto passou a liderar junto com o Pastor 

Antonio Ribeiro que pastoreou muitos anos. (SANTOS, Conceição do 

Jacuípe 22 de outubro de 2020) 

 

Em continuação à entrevista buscando entender como via sua doutrina e sua 

relação com membros e lideranças, Irmã Valdelice da Silva Santos diz que a doutrina 

Batista “é séria” por ter seus princípios pautados na “Palavra de Deus," isto é, na Bíblia 

Sagrada. Relevante registrar, que após falar da soberania da Palavra, a Senhora Valdelice 

diz: “eu vejo uma relação normal de humanos que somos, entre os membros. Enquanto a 
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liderança é uma relação boa, e procurando melhorar quando se é preciso.” (SANTOS, 

Conceição do Jacuípe,22 de outubro de 2020) 

Sobre o seu posicionamento frente aos demais grupos religiosos, a entrevistada 

enfatiza mais uma vez o fato de “que minha religião é pautada na palavra de Deus, 

inspirada pelo Espírito Santo”, e que “os outros grupos sempre defendem a sua religião, 

mas no fundo vê que a Batista é séria e de Deus.”.” (SANTOS, Conceição do Jacuípe,22 

de outubro de 2020).   

A religiosidade da Senhora Valdelice está inteiramente ligada aos preceitos 

doutrinários batistas, tais como a Bíblia como palavra de Deus e sua inerrância, A forma 

como se vê em comunhão com os batistas desde a sua fundação retrata o enraizamento da 

doutrina Batista como parte de sua própria vida, parte do seu cotidiano. 

Tal visão cotidiana, une-se ao caráter organizacional, na qual a estrutura da igreja 

reflete o pensamento doutrinário, seja na sua forma de culto ou na distribuição dos 

Departamentos e Ministérios. A Igreja Batista de Conceição do Jacuípe apresenta-se de 

forma bem organizada enquanto igreja local parte da Denominação Batista, na qual seus 

membros professam uma mesma fé. 

 

Mais que uma organização institucionalizada, a igreja é para os Batistas 

a união de pessoas que admitem professar uma fé de forma voluntária, 

filiando-se à comunidade por meio do batismo a qual tem autonomia 

em seus atos. O governo eclesiástico é exercido por líderes escolhidos 

pela congregação, não se submetendo a nenhuma esfera religiosa 

superior [...] (SILVA,2017, p.45) 

 

 Jorgevan Alves da Silva, analisando ainda sobre a Confissão de Fé adotada pelos 

Batistas, pontua que o que os distingue é a inegável autoridade da Bíblia como revelação 

da palavra de Deus e infalível registro de sua vontade aos homens. (SILVA, 2017, p.45) 

 

As relações com os diversos grupos religiosos 

 

Na entrevista de Francisco Oliveira Lima (Seu Chico), que é membro da Igreja 

Católica há mais de 30 anos, atuante em uma capela da paróquia situada no Distrito de 

Picado na mesma cidade, como Ministro Extraordinário da Eucaristia e membro do 

Apostolado Legião de Maria, observamos como ele mesmo disse que se vê feliz por 

prestar auxílio de forma voluntária no serviço missionário, ajudando a comunidade 
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crescer. Francisco nos diz que é um trabalho feito sem remuneração, feito por amor ao 

Senhor. 

Sobre a fundação da Igreja Católica situada no Distrito Francisco disse que há 

duas fases, uma primeira capela erguida há mais de duzentos anos e a construção do 

templo atual que completou centenário no ano de 2018. Sobre a datação correta, o 

Ministro da Eucaristia contou que membros mais velhos da comunidade repetem que 

havia um Livro de Tombo das terras da Igreja, mas que uma das famílias latifundiárias, 

de posse desse documento saberia mais detalhes sobre as terras e a fundação. Mas não se 

sabe realmente se existe este Livro de Tombo. Devido às dificuldades atuais da Pandemia 

do Corona Vírus, não foi possível procurar em Feira de Santana, tais arquivos. Mas a 

entrevista foi feita com o membro dessa Capela que teve o seu início há mais de duzentos 

anos, sendo que a Paróquia só foi elevada a esse posto em 1954. 

O entrevistado católico concebe a sua religião como a “mãe”, devendo obediência 

às doutrinas e sacramentos institucionalizados pelo Papa, e que a relação dos membros 

com a as lideranças passa por discussões e resoluções internas da igreja. Em resumo, o 

entendimento da narrativa de seu Francisco, o “retrato” que ele faz de sua Religião é de 

que se trata da primeira “instituída por Deus”, mas que convive com as demais de forma 

harmoniosa sem deixar de crê na sua base doutrinária. Segundo Seu Chico, é a favor do 

ecumenismo e expõe sua opinião sobre as outras religiões e sua visão do que entende 

sobre as práticas ecumênicas dizendo: 

 

Não faço distinção, vivo minha doutrina. O nome de Jesus deve ser 

levado. Em relação aos protestantes não posso julgar, só Deus pode. O 

importante é que eles levam a Palavra de Deus. Já os Testemunhas de 

Jeová não é religião pois nega à Cristo. Os membros do Candomblé 

fazem seus cultos dessa forma por ignorância à “Palavra”. Fazem o que 

faziam os africanos que ainda não conhecia a verdade. (LIMA, 

Conceição do Jacuípe, 20 de junho de 2018) 

 

 Percebemos na fala de Seu Chico, que ele aceita naturalmente os protestantes, mas 

identifica os candomblecistas com os ignorantes africanos, constituindo assim o caráter 

de racismo religioso. A visão estereotipada como as religiões de Matrizes Africanas são 

vistas, de forma demonizada gera intolerância e racismo. Um dos motivos é o 

desconhecimento com relação às tradições e preceitos do Candomblé ou Umbanda por 

exemplo. Acreditamos que Francisco não expressou gratuitamente ódio ou qualquer 

negatividade, mas, apenas refletiu o pensamento Católico disseminado há séculos. 
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Sobre as Religiões de Matrizes Africanas, o entrevistado foi o Babalorixá e Fiscal 

Geral dos Terreiros de Candomblé da região, Anacleto Araújo Brandão (Bel). Com 72 

anos, iniciado no Candomblé há 60 anos no Terreiro da cidade de Candeias na Bahia, 

onde seu Pai chamava-se Justos da cidade de Cachoeira na Bahia. 

 

 

Imagem 6 - Justiniano de Souza de Jesus 

Seu Justo 

Ogan e Fundador  

Terreiro Ogodô Dey 

Fonte: Caderno do IPAC, 9 

 

 

No então Povoado de Picado, hoje Distrito da cidade de Conceição do Jacuípe, 

Anacleto Araújo Brandão, saindo de Candeias, abriu seu Terreiro há quase 50 anos, mas 

seu registro só se efetivou em 31 de março de 1974. Nos mostrou registro do Terreiro e a 

carteirinha de Fiscal com orgulho.  Disse que quando chegou quiseram expulsá-lo pelos 

seus cultos e por ser “forasteiro.” 

 
Principalmente os membros católicos da época que não queria 

Candomblé no local. O registro do Terreiro é importante pois ninguém 

pode impedir de cultuar. (BRANDÃO, Conceição do Jacuípe, 20 de 

junho de 2018)   

 

 Hoje, apesar dos preconceitos que circundam as Religiões de Matrizes Africanas, 

a comunidade do Distrito de Picado, o vê como uma figura de respeito. Com relação aos 

membros, Anacleto diz que “os seus filhos são muitos e “basta eu olhar para eles saberem 

o que eu estou dizendo”, enfatizou ele.  

 Com relação às demais religiões, o Babalorixá contou que se dá bem com todas 

as religiões “principalmente os crentes”, mas que os católicos, em referência à Legião de 

Maria, demonstram um preconceito maior. Nos mostrou as regras da Federação de 

Umbanda e Candomblé dos Cultos Afro-Brasileiro de Feira de Santana, que distam as 
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regras e proibições acerca dos trabalhos. E disse que respeita todas as outras religiões, 

mas “cada uma no seu lugar.” (BRANDÃO, Conceição do Jacuípe,20 de junho de 2018) 

 Ao perguntar sobre a liberdade de culto, Anacleto relatou que se quisesse cultuar 

em praça pública o faria pois o registro legal ampara, mas, não é interesse da casa fazer 

isso até mesmo para manter reservado alguns rituais. Salvo alguns festejos populares 

como a Lavagem do Adro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Picado, 

festividade em homenagem a Nossa Senhora, nos Festejos do dia 08 de dezembro. 

Percebemos a clareza do relato sobre seu pertencimento religioso e o entendimento de si 

enquanto membro do Candomblé, e o respeito com que vê os membros de outras religiões. 

 A respeito das Testemunha de Jeová entrevistamos a Senhora Ana Núbia L. Teles, 

membro há 28 anos do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que preferiu responder 

de forma escrita, e, citando a cada fala sua uma referência bíblica. Pontuou que “se vê 

como uma pessoa ativa na divulgação das boas novas do reino de Deus (Mt, 24:14). 

Entende que as verdades da bíblia precisaram ser redescobertas (At,20:29 e 30).” O que 

conhece da história do seu grupo religioso é que em 1870 um pequeno grupo de pessoas 

“que procuravam a verdade”, perceberam que as igrejas ensinavam muitas doutrinas que 

não eram bíblicas, assim, começaram uma pesquisa para descobrir os verdadeiros 

ensinamentos da Bíblia. E em 1879 “começaram divulgar a verdade ao máximo possível.” 

A entrevistada destacou: 

 

O ensino das Testemunhas de Jeová não se baseia em doutrinas, mas se 

baseiam apenas na Bíblia. Entendo que a relação dos membros é uma 

relação de amor e respeito, seguindo a orientação de Jesus, em 

(Jo.13;16). Também os membros têm uma relação de respeito e 

submissão (no sentido de ter respeito), aos que exercem lideranças, 

obedecendo assim a orientação da Bíblia (Hb. 13:17 e 1Pd 5:2,3). Os 

irmãos cuidam do salão de forma amorosa e voluntária. (TELES, 

Conceição do Jacuípe,10 de junho de 2018) 

 

 Para a Senhora Ana Núbia. Teles, em relação aos demais grupos religiosos, “as 

Testemunhas de Jeová tratam todas as pessoas com dignidade independente de qual seja 

sua religião.” A entrevistada diz que ao ir para o campo conversam com todos sobre as 

bênçãos, que o Reino de Deus trará para os humanos. Disse também que respeita as 

decisões religiosas de cada pessoa.  

 Observando as narrativas referenciadas com textos bíblicos, percebe-se respostas 

que são características das Testemunhas de Jeová em se preocupar com propagar as 

“verdades” bíblicas como único manual que rege a vida. Ressaltamos que os TJ são 
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considerados “paraprotestantes”, pois não aceitam a Bíblia segundo o cânone 

Protestante, nem a doutrina da trindade e da salvação. Camila Noemia Rener Santos 

Bastos em sua dissertação “O Segredo De Uma Família Feliz”: Representações sobre 

família entre as Testemunhas de Jeová em Santo Estevão/ Ba (1970-2001), opina que: 

 

As Testemunhas de Jeová, diferentemente dos cristãos católicos e 

protestantes não crêem na Trindade, ou seja, na figura de um Deus 

Trino que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles existe 

apenas um Deus, Jeová é seu nome, que deve ser louvado e temido por 

todos. Quem seria então Jesus Cristo para eles? Jesus é sim o Filho de 

Deus, enviado para cumprir as promessas de Jeová para a humanidade. 

Veio também para servir de exemplo a todos e mostrar como se deve 

adorar a Jeová e como tratar o próximo. Jesus, portanto, não deve ser 

adorado, pois para as Testemunhas de Jeová ele também é criação 

divina. (BASTOS, 2014, p. 48) 

 

 Para a maioria da sociedade, as Testemunhas de Jeová constituem uma seita. Tal 

categoria conceituada anteriormente, foi entendida desde o começo como grupo 

minoritário segundo Weber e Durkheim.  

 

O conceito d seita existe na teoria, mas ele é polêmico. Na língua 

portuguesa tem um tom pejorativo: a grande imprensa abusiva e 

preconceituosamente, se reporta às seitas desqualificando-as em 

detrimento das vetustas instituições eclesiásticas. (SILVA, 2010, p.106) 

 

 Com relação a este questionamento, a entrevistada Ana Núbia argumentou que 

seu grupo religioso era uma Religião, e que estava devidamente registrada como tal nas 

instituições jurídicas. Argumentou também que Paulo de Tasso, como descreve a Bíblia, 

foi acusado de “espalhar ensinamentos de uma nova seita”, o que está descrito em At. 

24:5, se reportando aos ensinamentos cristãos. A Senhora Ana Núbia busca argumentos 

no sentido de 

 

Resguardadas as devidas proporções, o desenvolvimento do próprio 

Cristianismo no Império Romano ocorreu na medida em que, a então 

seita judaica dos nazarenos, conseguiu desenvolver conjuntos de 

doutrinas autônomas ao judaísmo, mas principalmente, na medida em 

que pôde contar com agentes responsáveis pela sistematização da 

mensagem e das práticas cristãs. (TRABUCO, 2009, p.16) 

 

 O entrevistado da Assembléia de Deus, foi o Presbítero Florisvaldo Ferreira da 

Silva (Imão Vadu), se reconhece como membro do “corpo de Cristo” desde 21/11/1981, 
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data que consta na carteirinha de membro. “Me sinto honrado como servo de Cristo.” 

Ao responder sobre o que sabia a história da sua igreja na localidade do Distrito de 

Picado, conta que surgiu uma congregação ligada a igreja sede, dirigida pelo irmão por 

nome Nenéu e Gutembergue há 42 anos em um pequeno quartinho, que hoje é anexo 

como secretaria do templo que se expandiu. 

 O entrevistado vê sua doutrina como fundamental para os membros. “Essa 

doutrina é a palavra de Deus.” Pontua que a relação entre membros e lideranças é 

igualitária apesar de haver hierarquia. Responde referenciando Colossenses 1:17 

dizendo que cada um faz parte do corpo do qual o cabeça é Cristo. 

 Nos chamou a atenção que na questão sobre a relação com membros de outras 

igrejas e membros do Candomblé, o Senhor Florisvaldo respondeu que deixaria essa 

questão em aberto por ser um questionamento delicado falar de religião e das pessoas. 

Disse que devemos respeitar a escolha dos outros. 

 O Senhor Florisvaldo verbaliza sua visão de mundo tendo como referência sua 

doutrina religiosa como parâmetro para interagir com as demais religiões. Seu discurso 

tem como entendimento o contexto por ele inserido, onde existe a presença de Católicos, 

Batistas, Testemunhas de Jeová e Candomblecista. Assim, define seu caráter enquanto 

membro da Assembléia de Deus. 

 De acordo com Igor José Trabuco da Silva, escrevendo sobre As Assembléias de 

Deus e o Jogo Político Na Bahia (1972 – 1990), a religião tem sua definição e 

redefinição mediante as condições socioculturais estabelecidas.  

 

No caso, o protestantismo implantado no Brasil acompanhou tais 

mudanças. Os espaços de relações sociais foram deixando de ser apenas 

o interior das congregações. Os protestantes foram sistematicamente 

alcançando as ruas, a mídia e a política, acompanhando as 

transformações da sociedade (TRABUCO, 2020, p.25) 

O Município de Conceição do Jacuípe é um retrato que formam um conjunto 

dessas transformações socioculturais, econômicas e religiosas, representadas por estes 

diferentes grupos religiosos.  

A presença Batista em Conceição do Jacuípe, desde 1965 possui um caráter 

tradicional e proselitista, alargando sua doutrina cristã através da implantação de 

congregações nos principais distritos da cidade. Preza pela pregação da doutrina bíblica, 
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bem como do ensino na Escola Bíblica Dominical. Quando chegaram a Conceição do 

Jacuípe encontraram formando o campo religioso vários grupos que antecederam. 

Os católicos constituíam a maioria da população e suas igrejas (sede e distritos), 

e mantêm a tradição das práticas da igreja romana. 

 O Terreiro de candomblé pesquisado, “Terreiro de Obaluaê” possui uma 

visibilidade considerada ainda discreta devido ao preconceito que se tem às Religiões de 

Matriz Africana, sua presença no local, entre tantos outros terreiros da cidade, já possui 

mais de 50 anos desde a instalação. 

 A Assembléia de Deus de Conceição do Jacuípe possui mais de 40 anos e uma 

quantidade relevante de fiéis, com sua característica de membros antigos. 

As Testemunhas de Jeová é o grupo com menos adeptos, e que mantém sua linha 

doutrinária de pregação e proselitismo nas casas. Não percebemos nestes grupos uma 

interação ecumênica, e, apesar de coexistirem cordialmente, há um abismo doutrinário 

que claramente os separam das demais religiões. 
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CAPÍTULO II –Estrutura Interna de gestão e cooperação denominacional 

  

 Neste capítulo as análises tangem no sentido de mostrar como a Primeira Igreja 

Batista de Conceição do Jacuípe funcionava e se estruturava enquanto denominação, na 

sua relação com a Convenção Batista Brasileira e Baiana (CBBB), nas relações com as 

mulheres no papel de participante dessa estrutura através das formas de ensino dos jovens 

e das futuras gerações, enfatizando as definições de papeis frente às lideranças 

masculinas. 

  

Estrutura interna da Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe 

 

 As entrevistas com o Pastor Iran Fábio Alves, foi basilar nas informações acerca 

deste tópico, demonstrando enquanto líder da igreja o pensamento Batista acerca das 

questões feitas em relação à estrutura interna da Primeira Igreja Batista. O Pastor 

IranFábio, está na liderança da Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe há quase 

uma década, Fator este relevante quando se entende que os pastores em vias de regra, 

quando não por outros motivos, estão sempre migrando para outras igrejas da mesma 

denominação quando cumpre os propósitos em determinada instituição religiosa. 

Os Pastores das respectivas igrejas locais seguem normas de condutas regidas pela 

Declaração de Fé das Igrejas Batistas. O cargo, confere, ao líder da igreja função dupla. 

(TEIXEIRA, 1975, p.130) afirma: 

 

O Pastor assume assim funções espirituais e administrativas. Como guia 

espiritual, a sua autoridade está limitada pelo י consenso que o identifica 

como "servo do Senhor", "mensageiro da * Palavra" ou "guia do 

rebanho de Cristo". Nesse caso, o Pastor não ditaria regras, não 

escreveria dogmas, mas zelaria pela vida espiritual, pela observância 

das ordenanças neo-testamentárias, pela linha de moral exigida pela 

doutrina do grupo. No plano espiritual, está sujeito apenas â autoridade 

de Cristo, revelada no Novo Testamento e reconhecida por aqueles que 

aceitam a doutrina e se comprometem com as suas ordens. No plano 

administrativo, a função do Pastor coincide com a do Moderador ou do 

Presidente da Mesa Administrativa, dadas as ' providencias de caráter 

funcional exigidas pelo trabalho da Igreja. (p.130) (ALVES, Conceição 

do Jacuípe,22 de outubro de 2020) 

 

Dadas essas funções pastorais mencionadas, questionamos ao Pastor Iran Fábio 

acerca das mesmas e de como ele entende os motivos de estar a tanto tempo à frente da 

“obra” em C. Jacuípe, enfaticamente respondeu: 
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Penso em responder pela metade, porque é que já estou aqui 

caminhando aos dez anos. Entendo por uma questão de confirmação de 

Deus. Eu tenho o entendimento que Deus me trouxe para aqui, eu acho 

que a confirmação do ministério tem demonstrado isso pra mim, pra 

Igreja, pra nossa Comunidade. E assim, entendo que se eu estou aqui há 

esse tempo é porque Deus tem assim nos abençoado e confirmado. O 

meu entendimento de quem confirma o ministério é Deus. Ele é quem 

confirma o ministério. Então estou aqui porque Deus tem estado à frente 

disso. (ALVES, 22 de outubro de 2020, Conceição do Jacuípe - BA) 

 

 Ainda respondendo nosso questionamento do por que os demais Pastores foram 

substituídos em um breve período de tempo, diz que acredita na existência de vários 

motivos ligados a tudo isso, mas em resumo diria o seguinte “se Deus é quem confirma o 

ministério, é Deus...sempre sai na seguinte linha no meu entendimento, tudo que o homem 

plantar isso também ele vai colher.”(Gálatas 6:7-10). Entende que se cada pessoa semear, 

bons princípios, boas atitudes, obediência e se quiser caminhar com o Senhor, desejando 

fazer as coisas do jeito que Deus quer que sejam feitas, você terá suas lutas, dificuldades, 

em todos os tempos. O Pastor acredita que a confirmação vem de Deus e o pastorado é 

uma missão divina. 

 

Pra não dar respostas múltiplas, de situação até que desconheço então 

eu prefiro entender que quando agente semeia a correção e obediência 

Deus nos abençoa e confirma a nossa estadia, porque na vida, na família 

no casamento, no trabalho, se agente faz o que é certo, o que é correto, 

agente faz conforme o que foi orientado, Deus estabelece, Deus 

confirma assim como Deus nos ajuda a continuar caminhando. 

(ALVES,22 de outubro de 2020, Conceição do Jacuípe - BA) 

 

 Teixeira ainda explica que a autoridade do Pastor ou Moderador restringe ao 

pronunciamento da Assembléia Geral. Sua responsabilidade em relação à Igreja a qual é 

dirigente. (TEIXEIRA, 1975, p.130) 

 

Estrutura cooperativa denominacional e como a PIB se relaciona com as 

Convenções Batistas Baiana e Brasileira  

 

 Segundo a Convenção Batista Brasileira (CBB), admoestando a igrejas 

convencionadas respeito da sua visão e de seus valores, o que define a razão de ser da 

denominação Batista à ela ligada, é a própria “Missão”. As suas práticas devem ser 

entendidas de forma simples e clara por todos os convencionados das CBB. O 

comprometimento dos integrantes leva ao comprometimento com a Missão.  
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As organizações da CBB, Convenções Estaduais e Regionais, 

Associações e demais entidades, devem estar unidas e trabalhando 

alinhadas com a Missão da CBB.Somos um corpo unido pelos mesmos 

objetivos e desafios. Nosso principal foco é a Igreja local. Existimos 

para que ela cumpra a sua Missão. Trabalhamos em função dela. O 

espírito de cooperação, marca histórica dos Batistas, é um dos 

principais vetores da unidade dos batistas brasileiros. (Disponível em: 

http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=

20). 

 

Ainda de acordo com Convenção, a missão e avanço de comissionar a edificação 

da igreja como corpo de Cristo, perpassa pela cooperação mútua entre todos os 

associados, igrejas, líderes, missionários e associações. Só assim multiplicar-se-ão os 

discípulos e as igrejas no Brasil e no mundo.   

 

Portanto, nossa Missão nos impõe uma agenda permanente de trabalho 

para que o pacto cooperativo entre as Igrejas Batistas cresça e se 

fortaleça em todo o tempo. O conceito de cooperação permeia todas as 

oportunidades que temos de atuar unidos em benefício da expansão do 

Evangelho. (CBB,2020) 

 

 A Convenção Batista Brasileira torna-se o amalgama doutrinário entre as igrejas 

batista brasileira. Marli Teixeira explica que a descentralização das igrejas Batistas por 

volta de 1923, vinha causando um desgaste pelas distâncias entre os Pastores nacionais e 

estrangeiros, causando desunião e desconfianças. “Mesmo em 1925, quando a questão foi 

dada como oficialmente solucionada, não seria modificado o quadro caótico do campo, 

muito embora a nova Convenção Batista Baiana pretendesse o 

contrário.”(TEIXEIRA,1975, p.147) 

 Teixeira explica que, os líderes batistas pensavam: durante 25 anos o trabalho duro 

dos batistas no Brasil era difícil por estarem lutando separadamente contra as trevas que 

os cercava. Assim, as igrejas deveriam unir-se para lutar contra as forças do inimigo. Essa 

foi a pretensão da Convenção Batista Brasileira. 

 

Com o título de "A Grande necessidade da Convenção da ' Bahia'‘ assim 

a Comissão organizadora (122) convoca em 1907 através do Jornal 

Batista, os batistas brasileiros para a reunião da Bahia. Analisando essa 

rápida exposição de motivos, podemos localizar o conceito e os 

objetivos de uma Convenção. Como "Convenção", "União de Igrejas" 

ou "Liga de Igrejas" esse tipo de associação assumiu desde cedo no 

Brasil o significado de uma reunião de Igrejas e líderes, para 

estruturação de um trabalho conjunto sistemático e cooperativo. 

(TEIXEIRA,1975, p.147) 

 

http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=20
http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=20
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 Atividades eclesiásticas feitas na PIBsão através dos ministérios que abrangem 

faixas etárias dentro de um esquema de interdependência ministerial. Os Ministérios 

Pastoral, Diaconal, Ministério de Departamento Infantil, Ministério do Grupo de Ação 

Missionária (GAM), Ministério Mulheres Cristãs em Ação (MCA), e Ministério de 

Louvor, não trabalham de forma independente, trabalham dentro de uma visão geral que 

é a visão da Igreja e a visão do ministério pastoral da Igreja. Cada ministério tem certa 

autonomia desde que as mesmas estejam dentro da visão estabelecida pela visão da Igreja, 

que é regidapelos seus princípios doutrinários, pela forma de gestão congregacional em 

definições das decisões desta congregação. Dessa forma os ministérios realizam as 

diversas atividades na Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe, com base nas 

situações de interdependência para realização do plano interno e consolidação. 

 Dentro desta lógica cooperativa se relacionam com a Convenção. As igrejas são 

independentes, mas trabalham dentro de um princípio de cooperação à partir de 

orientações, a partir de gestão missionária, que segundo o Pastor, “é o que mais nos une 

como igrejas”, tendo por princípios basilares a visão da Convenção. As igrejas cooperam 

com a Convenção, em contrapartida a Convenção coopera com as igrejas 

disponibilizando treinamentos, logística, visão mais ampla do Estado e as igrejas locais 

cooperam entre si com a Própria Convenção Batista Baiana. Em seu Regimento Interno, 

a CBB direciona o funcionamento administrativo em caráter decisório sobre duração, 

finalidades, patrimônio, receita, sede e foro. O Regimento Interno da Convenção Batista 

Baiana, a Respeito do seu trabalho enquanto Denominação assim consta: 

 

A Convenção objetiva coordenar o trabalho cooperativo das igrejas 

batistas a ela filiadas, visando, sobretudo, desenvolver a obra 

missionária por meio da evangelização, da plantação e revitalização de 

igrejas; da responsabilidade social, através de projetos educacionais, da 

ação, serviço e assistência sociais; da educação teológico-ministerial e 

produção de literatura cristã.(CONVENÇÃO BATISTA BAIANA, 

2016, p.1) 

 

2.3 A importância da mulher no campo denominacional Batista: Diretoria de 

Ministérios e departamento infantil. 

  

 Ao longo da história da sociedade humana as mulheres desempenham papel 

preponderante na realização das diversas funções a elas atribuídas, porém no Cristianismo 

sempre tiveram papéis restritos, especialmente em relação a liderança pastoral. A Igreja 
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Batista atribui funções específicas no espaço eclesiástico, de acordo com as práticas 

denominacionais.  

 Bianca Daeb`s Seixas Almeida, em Uma História das Mulheres Batistas 

Soteropolitanas, busca compreender o “ser mulher batista”, analisando de que forma se 

organizam as mulheres da Igreja Batista de Plataforma, em Salvador. Almeida resgata o 

nascimento das organizações e trajetórias femininas na Denominação. “organização até o 

momento em que se estabeleceu uma rede estadual e nacional das mulheres batistas”.  

 

Nesta etapa, passaremos obrigatoriamente ao momento em que são 

criados e publicados dois opúsculos que continham os objetivos, os 

compromissos e estratégias para que fosse alcançado o ideal  da União 

Missionária das Senhoras Batistas do Brasil, que consistia em ir, por 

todo o mundo, pregando o Evangelho e fazendo discípulos , ou seja , 

“fazer missões”. Esses dois opúsculos transformaram-se depois em um 

manual que, além de conter detalhadamente os processos de 

implantação da UMSSB (União Missionária de Senhoras Batistas 

Brasileiras) e suas “organizações filhas” na igreja local, era também 

onde estava exposto os elementos ideológicos e doutrinários que iriam 

forjar o perfil das mulheres que compõem a Denominação Batista 

Brasileira  e que fazem parte da UMSBB.(ALMEIDA,2006,p.61). 

  

Ainda de acordo com Almeida, a mulher possui perfil para o exercício missionário 

e em qualquer função, “sobretudo, quando cumpria sua função de mãe, filha ou esposa 

ou quando assumia a educação de outras mulheres nas organizações afiliadas a União 

Missionária das Senhoras Batistas do Brasil”. (ALMEIDA,2006, p.62) 

A liderança da Igreja Batistade C. Jacuípe, acerca do papel das atividades que as 

mulheres realizam, entende que sobretudo na Igreja Batista, a mulher é fundamental. 

Utilizando-se das palavras do Pastor Iran Fábio, a Sociedade Feminina, a União 

Feminina, Mulheres Cristãs em Ação, foram nomes dados ao longo do tempo, “é assim 

fundamental porque acaba sendo a base, o alicerce, a espinha dorsal nas atividades da 

igreja.” Destaca que “pelo menos, em todas as igrejas por onde passei, a união feminina 

sempre foi um braço muito forte nisso.”(ALVES, Conceição do Jacuípe,22 de outubro 

2020).  

As mulheres sempre foram muito voltadas ao trabalho, à piedade, voltadas à 

assistência sociais, e à voltadas à oração. Por isso, o papel das mulheres na igreja, 

sobretudo nas Igrejas Batista, se torna muito importante tendo assim grande 

preponderância no papel da União Feminina.  
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Na Igreja Batista de Conceição do Jacuípe, as mulheres exercem atividades 

diversas: o Diaconato, onde algumas dessas mulheres assumem papel de liderança nas 

congregações batistas instaladas em distritos municipais; Secretariado da Igreja, onde 

assumem a organização burocrática e principalmente atua como elo de ligação entre o 

Pastor e demais líderes ministeriais; Líderes de ministérios como Mulheres Cristãs em 

Ação; Professoras e líderes do departamento infantil. Atuam como podemos dizer, 

colunas na edificação da casa de Deus. Não obstante, o fato de as Igrejas Batistas, em sua 

grande maioria, não reconhecer o ministério pastoral feminino. 

O Pastor Iran Fábio Alves destaca, por exemplo, a questão do pastorado e do 

diaconato, pontuando que: “ainda que a gente tenha alguma divergência e o assunto seja 

hoje discutido obre a ordenação feminina no ministério pastoral na Igreja Batista, as 

pouquíssimas igrejas que possuem, como digo, realmente são muito poucas.”.”(ALVES, 

Conceição do Jacuípe,22 de outubro 2020). Entende, o Pastor Alves que em sua totalidade 

as igrejas Batistas não aceitam o ministério pastoral feminino.  

A denominação Batista, não entende o pastorado feminino como um princípio 

bíblico. No entanto, possui o entendimento e aceitação em sua totalidade, em relação ao 

ministério diaconal feminino, sendo unânimes. Destaca que poucas não aceitam, mas a 

grande maioria permite o diaconato feminino em sua igreja local. Segundo Bianca 

Almeida 

[...] Paulo reconhece explicitamente a Febe como diaconisa. Priscila e 

Áquila são seus colaboradores, não só abriram as portas de sua cosa, 

mas também pregavam e discipulavam. (ALMEIDA, 2006, p. 152 e 

153) 

 

 Bianca Almeida traça argumentos com bases bíblicas para defender o questionar 

a não ordenação de mulheres das igrejas batistas para o cargo pastoral, trazendo relatos 

bíblicos da presença dessas mulheres no discipulado, apresentando textos bíblicos que 

consta em: (Mt. 27.55,56,61; 28.1-10; Jo 19.25-27); (At.1.22-25); (Gl 3.38); (Rm 16.17) 

e (1 Co 14.34; cp. 11Tm 2.11-12). (p.153). Argumenta a autora que: 

 

Com todas essas referências sobre o Ministério feminino em suas 

múltiplas vertentes, podemos concluir que a resistência ao sacerdócio 

feminino entre os batistas [...] não era necessariamente uma questão 

bíblica ou teológica, pois, se de algum modo encontramos objeções em 

alguns textos dos muitos textos bíblicos, é nessa mesma Bíblia que 

encontramos as indicações explícitas da vocação e do exercício 

ministerial de tantas mulheres. Acreditamos que essa resistência seja de 

ordem cultural e histórica. (ALMEIDA, 2006 p.154) 
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Em entrevista com a Senhora Francinete dos Santos Xavier, 43 anos de idade, 

membro da Igreja Batista de C. J.batizado há 27 anos, desde os 16, a sua Mãe era cristã 

desde adolescente na Batista casou-se com seu pai não cristão. Já fazem 23 anos como 

líder das Mulheres Cristãs em Ação e Secretária Executiva da PIB, ao ser questionada 

sobre a formação da Mulher e seu papel na igreja entende que: 

 
É de grande valia, ser exemplo na sociedade, e em nossa organização 

Batista com total apoio e liberdade, em fazer o trabalho na igreja. 

Exceto batizar e celebrar ceia. (XAVIER, 8 de junho, 2020) 

 

 A celebração do batismo e a celebração da ceia é um direito do pastor, que é 

consagrado, as mulheres na Igreja de Jacuípe respeitando sua fé doutrinária aceitam de 

forma pacífica esta restrição, concordando com uma visão sexista, que Daeb`s Almeida 

questiona: 

Precisamos então entender o que dizem os princípios batistas a respeito 

do exercício do ministério pastoral e diaconal e observar se há em seu 

corpo doutrinário algo que restrinja a ordenação pastoral das mulheres. 

[...] a Denominação Batista era composta por pessoas que faziam parte 

de uma sociedade mais ampla, na qual a mulher era sempre vista como 

um ser naturalmente inferior ao homem e, por isso, submissa a ele, 

atrelada ao discurso oficial religioso que sempre responsabilizou a 

mulher pelo pecado da humanidade. Certamente esse foi o maior 

empecilho para que as mulheres assumissem, de fato e de direito, a 

vocação sacerdotal em suas múltiplas vertentes. (ALMEIDA, 2006, 

p.155 e 156) 

 

 Nos trabalhos com as futuras gerações, Francinete Xavier relatou que as mulheres 

ensinam as crianças na Escola Bíblicano Domingo pela manhã e nos cultos infantis no 

salão anexo à igreja à noite. As atividades como orações, cânticos de hinos 

congregacionais, leitura e estudo da Bíblia são feitas por Ministros de Departamento bem 

capacitados e compromissados, sobre os quais: 

 

Cobramos uma vida de intimidade com Deus e que se portem com bom 

exemplo. Temos o cuidado de doutriná-los, educá-los de forma a 

entender, de crescer com o compromisso de servir ao Senhor fielmente, 

principalmente observando fazendo a leitura da bíblia. (Francinete 

Xavier, 23 de outubro de 2020-Conceição do Jacuípe-BA) 

 

 Para a entrevistada, em concordância com as doutrinas da igreja, as crianças nessa 

fase de preparação, estão aprendendo e tendem a copiar através do exemplo. Por isso, a 

necessidade de os Ministros de Departamento Infantil agir com sobriedade em suas 

formas de vestir-se e portar-se. A preocupação estar em preparar uma geração 
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comprometida com os preceitos bíblicos e doutrinários. A Igreja entende que há um 

desafio diante de uma geração descompromissada com alguma causa ou principalmente 

com a causa cristã. Assim, percebendo que existe a questão de passar para as futuras 

gerações o compromisso aprendido nos cuidado do ensino passado Pelo Departamento 

Infantil, doutrinando fundamentalmente com a leitura da Bíblia. Esta é uma forma de 

reprodução do grupo e preservação doutrinária da comunidade. 

 

A Escola Dominical e a doutrinação 

 

A respeito da Escola Bíblica Dominical, o funcionamento e importância parte do 

princípio base para divulgação das doutrinas Batistas. A liderança entende que 

basicamente as doutrinas são divulgadas primeiramente a partir do seu estilo de vida, 

tomando por base a pregação da Palavra de Deus, isto é, os textos bíblicos, que acontecem 

aos domingos e na Escola Dominical. Para os Batistas, Bíblia é o manual de fé cristã. Sua 

relevância. 

 

Nos relatos dos memorialistas do protestantismo feirense a leitura da 

bíblia e sua influência para conversão foi muito ressaltada [...], o estudo 

das disciplinas bíblicas era a base dos cursos no IBBNE. Por ser um 

elemento intrínseco à prática religiosa batista, a difusão da leitura da 

Bíblia construiu para uma cultura de representações bíblicas da vida 

social e para a construção de uma linguagem imbuída de referências às 

Escrituras Sagradas. (TRABUCO, 2009, p.154) 

 

 Trabuco destaca que os Batistas consideram a difusão da Bíblia e a expansão 

evangélica algo indissociável, significando o crescimento da denominação e o 

crescimento de uma mentalidade social baseado nos preceitos bíblicos. (TRABUCO, 

2009, p. 154) portanto a Escola Bíblica Dominical cumpre nas igrejas o papel 

fundamental de doutrinação. 

 

Na Escola Bíblica Dominical, se discute as doutrinas bíblicas, onde 

acontecem os ensinamentos e divulgação dos princípios em que os 

Batistas acreditam. Conforme o Pastor Iran Fábio, relatando sobre as 

experiências de ensinamentos em meio à pandemia do Novo Corona 

Vírus, “hoje meio que surfando na necessidade de caminhar com o 

virtual, com a internet, hoje agente já tem “lives”, agente já tem aí todo 

esse aparato, toda essa envergadura virtual que nos é exigida hoje para 

podermos compartilhar da fé, e, tornar mais prático o compartilhar da 

nossa fé.” (ALVES22 de outubro de 2020, Conceição do Jacuípe -BA) 
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O Pastor demonstra que um exemplo disso, foi a nossa entrevista e dúvidas serem 

feitas por meios virtuais (Whapsapp). Dessa forma os cultos dominicais e a Escola Bíblica 

seguem com a base que sustenta entre os membros a estrutura para o proselitismo. 

Entende também que há fundamentos contidos na EBD no sentido de que “nela está o 

escopo doutrinário da Igreja.” A difusão, o ensinamento aos mais novos no fortalecimento 

e reafirmação das crenças bíblicas denominacionais e institucionais. O Pastor explica que 

existem as crenças que são bíblicas e as crenças que são da denominação batista. 

 

A literatura que os Batistas de Conceição do Jacuípe utilizam são 

materiais escolhidos por faixa etária (Adolescentes, crianças, jovens e 

adultos), material produzido pela Editora Cristã Evangélica. Por vezes 

utiliza-se de publicações Presbiterianas, material da Editora Convenção 

Batista Brasileira/Junta de Educação Religiosa e Publicações 

(CBB/JUERP). A escolha é feita de acordo com a temática, autores e 

assuntos abordados. A preferência é dada para as editoras evangélicas. 

(Pr. Iran Fábio, Conceição do Jacuípe, 22 de outubro de 2020) 

 

 

União de Mocidade e trabalho com as futuras gerações: principais atividades 

 

 De forma a corroborar para aplicação e ensinamentos obtidos nos cultos e na EBD, 

as atividades realizadas pela União da Mocidade, Intercâmbios entre igrejas de mesma 

denominação, Acampamentos de Jovens, Evangelismos, Jornadas Evangélicas, voltadas 

para seminários de estudos sobre temas como: “Para onde eu irei?”; Ministério Infantil 

ingressa as crianças na doutrina bíblica através dos cultos e EBD infantis, participam em 

festas comemorativas voltadas para as crianças. O ensinamento dos mais novos 

constituem o que já tinha sido destacado pelo Pastor Iran, como o fortalecimento e 

reafirmação da teologia em que os Batistas acreditam e das práticas de fé Cristãs seguidas 

pelos batistas. Um exemplo disso é que vemos jovens filhos de membros mais velhos, 

que cresceram na igreja e atualmente compõe os diferentes ministérios da igreja como 

atuante no grupo ou na liderança. 

 Entendemos a importância a participação dos jovens nos cultos de doutrina, na 

EBD e em demais atividades da Igreja. Assim como as crianças, os jovens constituem os 

membros que passarão adiante os preceitos bíblicos e doutrinários. Existe a necessidade 

do engajamento seja em qualquer grupo da sociedade. O jovem possui fôlego capaz de 

“avivar a obra”, isto é, reproduzir o grupo e garantir sua continuidade. 

 A Igreja, assim como na escolha de material de ensinamento, prima por editora 

evangélica, esse mesmo princípio se aplica no desenvolvimento das atividades com os 
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jovens, nos sentido de que tudo deve ser feito com “ordem e decência no que tange aos 

métodos de divulgação do Evangelho. Tais atividades se dão através do Ministério de 

louvor, Grupo de Coreografia, que se propõe trazer em momentos do culto, 

principalmente nas festividades da igreja ou nas Congregações, apresentações musicais 

coreografadas que tem em suas letras mensagens bíblicas; o Grupo de Ação Missionária, 

composto pelos homens da igreja, ajudam prioritariamente na evangelização nos bairros 

e localidades, bem como na organização dos cultos, composto pelos homens da igreja; 

Grupo de Teatro, assim como o de coreografia, dramatizam textos de cunho evangelístico, 

buscando passar as mensagens trazidas pela Palavra ou que tenha um ensinamento 

voltado para os preceitos e normas cristãs. 

 Os Retiros espirituais cumprem seu papel de distanciamento, por um tempo, do 

convívio com o entorno da localidade, principalmente em períodos de festas populares, 

consideradas profanas pelos batistas. Os membros se reúnem para se dedicarem ao estudo 

da Bíblia, considerada a palavra de Deus, cultos diários, orações e lazer. Na PIB de 

Conceição do Jacuípe, geralmente os Retiros acontecem no período junino, onde ocorrem 

os festejos populares de largo promovidos pela Prefeitura Municipal. Acampamento de 

Jovens e adolescentes assemelha-se ao retiro espiritual, onde o público alvo são os jovens 

e adolescentes, onde realizam jornadas, seminários e aprendizagem da Bíblia e das 

doutrinas, através de atividades mais lúdicas. 

Grupos e ministérios estes dos quais os mais jovens participam como forma a 

alcançar resultados evangelísticos, isto é, proselitismo e expansão da comunidade, o que 

está inserido na própria estrutura de funcionamento da Igreja Batista de C. Jacuípe. 

(ALVES, Conceição do Jacuípe,22.de outubro, 2020). 

 

Relações com outras igrejas evangélicas 

 

No tocante ao relacionamento com as outras igrejas evangelísticas e as demais 

religiões da cidade, o posicionamento, segundo Pastor Iran Fábio Alves, é muito 

amistoso, indicando que se trata do pilar do credo Batista o respeito à individualidade. Os 

ensinamentos Batistas prezam por ensinar isso como cerne de que “o respeito a 

individualidade passa pelo entendimento de que cada pessoa tem o direito de tomar suas 

decisões, tomar seus posicionamentos. (ALVES, Conceição do Jacuípe,22.de outubro, 

2020). 
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 Os ensinamentos na Igreja Batista mostram que cada um tem liberdade pra pensar, 

é livre para crer, livre para seguir aquilo que ele entende que é melhor, seguindo as 

doutrinas estabelecidas. Este é o discurso, apresentado pela liderança, no entanto também 

fica clarão que apesar do respeito aos demais grupos religiosos, a proposta dos batistas 

tende sempre converter todas as pessoas as suas doutrinas, que consideram a verdade 

bíblica. Conforme o Pastor Iran Alves, isso não significa que: 

 
Isso não quer dizer que concordamos que tudo é o melhor, mas 

defendemos o direito de liberdade que é um dos cernes de nosso 

entendimento. Então a gente se relaciona bem, na medida do possível, 

mas, entendendo também que a Igreja Batista por ser autônoma, por ser 

independente, por ela trabalhar e resolver suas próprias questões, acaba 

se voltando pra ela própria e lida com as outras religiões com respeito, 

e, quando possível, dentro de um propósito comum com alguma 

parceria. De preferência com as igrejas da mesma ordem, e, 

eventualmente, em algumas situações até com igrejas de uma outra 

ordem religiosa (ALVES, Conceição do Jacuípe, 22 de outubro de 

2020) 
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CAPÍTULO III -Diálogo da Primeira Igreja de Conceição do Jacuípe com o contexto 

social 

 

Retrato de si “negativo” do outro, o revés dos Batistas de Conceição do Jacuípe e a 

política  

 

 A relação abordada no tema deste trabalho traz uma análise análoga entre a 

fotografia (retrato), nos modos analógicos e não digitais, e o negativo, como um 

comparativo teórico sobre “imagem, fotográfica: aparelho de representação e 

significado,” que analisa a fotografia como algo que: 

 

Nos seus primeiros momentos a fotografia encontra nas populações 

urbanas, principalmente, principalmente a pequena burguesia, um 

elemento de identidade visual e um acesso para ver-se a si próprio [...] 

(TACCA, 2005, p.10) 

 

 Os estudiosos da arte de fotografar conceituam a fotografia como o espaço 

positivo, enquanto a área que rodeia a fotografia é o espaço negativo que faz a composição 

da fotografia. Ambos igualmente importantes na finalização da imagem. 

 Assim como uma foto pronta em uma moldura, as religiões compõem um quadro 

social da identidade religiosa de cada pessoa. Assim, a visualização a partir de si, pode 

permitir os contornos da identidade do outro. Ao tratarmos dos demais grupos religiosos 

como o revés, não significa algo no sentido da palavra ruim, mas, no sentido de expressar 

pontos de doutrinas avessas aos preceitos doutrinários Batistas. 

 Entendendo que todos estão inseridos em um mesmo quadro social, a interação 

com sujeitos que tem suas práticas e visão de mundo diferente é inevitável. Lidar com as 

diferenças também é algo que cada grupo, religioso ou não, precisa aprender para se 

manter uma convivência harmoniosa e pacífica. 

 Na visão da Primeira Igreja Batista, que está inserida em Conceição do Jacuípe 

com suas peculiaridades contextuais, possui posicionamentos firmes acerca dos temas 

como questões de gênero, homo afetividade e aborto, questões políticas. O Pastor Iran 

Fábio Alves, em entrevista acerca destas questões, expressou dentro sua visão pessoal e 

cristã seu pensamento com relação aos seguintes itens: 

 

Questões de gênero, homo afetividade e aborto 
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 A forma de lidar com as questões supracitadas, os Batistas entendem que o ser 

humano possui sua individualidade e ele pode escolher caminhar do jeito que ele 

entender, não significando que a igreja está de acordo ou que biblicamente se considera 

como correto, as que estas questões exigem respeito, pois até para poder ensinar o que 

diz a Bíblia em relação à estes temas. Pastor opinou acerca destes temas dizendo que: “há 

uma necessidade importante de tratar as pessoas como elas são. Entendendo que devemos 

tratá-los como indivíduos, capazes de expressar sua liberdade de pensamento.” 

(ALVES,22outubro de 2020). 

 

Aliás, é um dos pilares da chamada Reforma Protestante, que é a livre 

interpretação, agente poder pensar. E na Batista isso é um fundamento, 

agente poder pensar. Embora não concordemos com a homo afetividade 

nem com o aborto, a gente entende que isso é uma prática que acontece, 

e que nós tratamos de que maneira: buscando através da pregação, do 

esclarecimento bíblico, mostrar às pessoas que Deus tem um outro 

caminho. (ALVES,22outubro de 2020) 

 

 A igreja entende assim, que o caminho da imposição não é a regra, mas, a mudança 

de pensamento esclarecido pelas Escrituras, optando por um novo direcionamento para 

estas questões, observando o respeito às individualidades, até mesmos como pontua Iran 

F. Alves que se trata também de um pressuposto Constitucional.  

 As discussões acerca das questões de gênero, homo afetividade, em momentos 

oportunos estão presentes no meio social da igreja. Os temas aparecem, mais como 

incluso nas pregações e não em falas e posicionamentos prós ou contras tratando de forma 

aberta pontual e aberta. O posicionamento frente a estes, mesmo percebendo o respeito à 

pessoa humana, sempre vão esbarrar nas questões doutrinárias.  

 Observando os temas estudados nas publicações da Escola Bíblica Dominical não 

encontramos referências que abordassem uma discussão aprofundada. Os temas 

estudados sempre tendiam para os ensinamentos bíblicos. Apesar de compreendermos 

que nos meios sociais a presença de pessoas homossexuais é algo que sempre existiu, não 

encontramos relatos ou testemunhos de membros que tinham tal orientação sexual e se 

converteram. 

 As doutrinas da Primeira Igreja Batista, sempre tenderiam a tratar do assunto, 

mostrando o que a Bíblia direciona ao comportamento sexual humano. Ou seja, as práticas 

heteronormativa. Entende-se que no ato de conversão subtende-se uma mudança total de 

conduta. Talvez por isso ou por tabu, tais assuntos não fazem, senão de forma pontual, 

pauta nos assuntos eclesiásticos. Pelo menos foi isto que percebemos. O processo de 
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conversão e permeado por histórias de vida diversas e certamente houve na PIB, membros 

homossexuais convertidos não obstante i- não encontramos tais relatos na pesquisa.   

 De acordo com a pesquisa de Zózimo Trabuco, escrevendo sobre conversão e 

vocação, narra relatos de seminaristas sobre o ato de conversão. 

 
Os seminaristas que estudaram no Instituto Bíblico Batista do Nordeste 

(IBBNE) em Feira de Santana entre 1960 e1990 produziram narrativas 

sobre suas experiências anteriores à conversão, e consequentemente, 

sobre a importância e o significado da conversão para a continuidade 

da vida religiosa. (TRABUCO, 2009, p.139) 

 

Tendo esta perspectiva, seria muito bom para o fortalecimento doutrinário de fé 

batista na Primeira Igreja. Uma forma de respaldar o poder transformador da “Palavra” 

 Com relação às crianças, são ensinadas de forma tradicionalmente batista, 

instruídas a viver uma vida de piedade no temor do Senhor. A definição de papéis 

masculinos e femininos, ainda que não questionada ou verbalizada nestas entrevistas, 

constitui uma prática nos ensinamentos das crianças.  

 O discurso pastoral nos parece claro no sentido de respeitar as escolhas que as 

pessoas tomam em suas vidas. A liderança e os membros entendem o direito de livre 

pensamento, mas não significa que essa posição de respeito pode ser entendida como o 

direito de comungar da mesma fé, sem, contudo, abandonar as velhas prática para tornar-

se uma pessoa regenerada. Um misto de fé racionalizada.  

 

A conversão seria a porta de entrada para esse mundo de racionalização 

religiosa que é o protestantismo. Racionalização entendida por Weber 

como organização prática das condutas a partir de sentidos e 

finalidades. Weber inaugurou uma corrente de interpretação do 

significado cultural do protestantismo a partir da conversão como um 

processo de reorientação das práticas sociais motivada pela 

incorporação de um novo “ethos”, e com ela uma teoria da mudança 

cultural. (MONTEIRO:1999 apud TRABUCO, 2009, p.141 e 142). 

 

 Mesmo porque essa vem ser a proposta do Batismo, ser “nova criatura.” Os 

batistas entendem como está escrito: “E não vos conformeis com este século, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2) 

 Quanto à questão do aborto onde juridicamente é mais definida, porém esbarra em 

outro princípio constitucional que trata da inviolabilidade da vida. Estes argumentos 

aliados aos preceitos bíblicos constituem esclarecimento e orientação sobre estes e outros 
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assuntos que contrariam os ensinos explícitos na Bíblia, tem função de mostrar também 

o que Deus pensa, conforme a liderança batista e que possuem outras saídas que o ser 

humano pode trilhar de forma a alcançar um estado de felicidade tendo os preceitos 

cristão como orientação das suas práticas.(ALVES,22 de outubro de 2020) 

 Concluímos então, que há um esforço comum na PIB, um posicionamento de 

respeito comas pessoas que defendem as questões de gênero, homo afetividade e aborto, 

porém o refutar dessas práticas, tendo em vista a defesa da família tradicional a qual 

acredita-se ter sido instituída por Deus. Isso quando surgem na pauta dos estudos bíblicos. 

O que não significa dizer que não haja um atendimento individualizado entre um membro 

ou outro juntamente à lideranças que é encaminhado para tratar destas questões. Porém 

de forma pessoal. 

 Com relação à vida sexual Bianca Daeb`s diz que a rigorosidade batista afirma de 

forma categórica que a sexualidade só pode ser desfrutada dentro do casamento 

monogâmico entre um homem e uma mulher. 

 
O amor livre nada mais é, no cenário da vida social humana, que uma 

degeneração física e moral da espécie. Ele arruína a vida física, 

desvaloriza a personalidade, destrói o lar e a família[...] 

(ALMEIDA,2006, p75)  

 

 Atualmente, alguns grupos Evangélicos tem se posicionado como defensores da 

justiça social e da igualdade de gênero. Um dos exemplos é a Rede de Mulheres Negras 

Evangélicas, que lançou um Manifesto dia 25 de junho 2020. Condenando o racismo, o 

sexismo. Exigindo paridade com os homens na ordenação ao ministério, contra a 

violência doméstica e uma outra leitura da Bíblia, sem o olhar patriarcal. Contra a 

intolerância religiosa. Fonte: (PORTAL GELEDÉ,25 de jul. 2020) 

Relações Políticas 

As relações políticas permeiam todos os âmbitos da sociedade. O ser humano é 

naturalmente um ser social político e naturalmente possui a capacidade de gerir suas 

ideias dentro do contexto ao qual se insere. Assim o contexto das denominações e 

instituições religiosas são perpassados por estas relações políticas devido ao papel social 

da igreja. É importante ressaltar a análise dos discursos e representações da Denominação 

Batista em Conceição do Jacuípe, analisando seu posicionamento, e posicionamento de 
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outros grupos evangélicos. Assim nos permite visualizar contornos políticos dentro do 

campo religioso. 

 Luciane Silva de Almeida, dissertando sobre “O Comunismo é o ópio do Povo”: 

Representações dos Batistas Sobre o Comunismo, o Ecumenismo e o Governo Militar Na 

Bahia (1963 – 1975), sobre as atividades Batistas frente à política muitas vezes 

imbrincada com o proselitismo, discursos e suas representações e afirma que: 

 
A atividade proselitista sempre se fez presente entre os batistas e é uma 

forte característica de identificação deste grupo. Em 1965, foi realizada 

a Campanha Nacional de Evangelização intitulada: Cristo, a Única 

Esperança. Sob a coordenação do então presidente da Convenção 

Batista Brasileira o Pastor Rubens Lopes (da Igreja Batista Vila 

Mariana, em São Paulo), a Campanha foi intensamente anunciada por 

todo o ano de 1964 como um evento revolucionário. (ALMEIDA, 2010, 

p.52) 

 

 Almeida trata da realização de uma Campanha Nacional de Evangelização 

realizada no ano de 1965. Lembremos aqui ser este, o ano de Fundação da Primeira Igreja 

Batista de Conceição do Jacuípe, no contexto expansionista de “Cristo, a Única 

Esperança”. O coordenador da campanha, de acordo com Almeida, foi o Presidente da 

Convenção Batista Brasileira o Pastor Rubens Lopes (da Igreja Batista Vila Mariana, em 

São Paulo), a Campanha foi intensamente anunciada por todo o ano de 1964 como um 

evento revolucionário onde: 

 

O tema da Campanha nos leva a supor que a ideia central defendida 

pelos batistas sugeria que de nada adiantariam as mudanças políticas 

pois a “única esperança” para os problemas do país era a evangelização. 

Tentaram dessa forma, resguardar sua atuação no período, bem como 

as representações que construíram sobre a sociedade e para si mesmos, 

dentro do campo estritamente religioso. (ALMEIDA, 2010, p.52) 

 

 Ao perguntar ao Pastor Iran Alves se os evangélicos devem participar de política 

partidária, a resposta que obtivemos no sentido geral de que é bem melhor ter líderes 

evangélicos exercendo cargos político, por estarem envolvidos antes de tudo com os 

preceitos de Deus.(ALVES, Conceição do Jacuípe,22 de outubro de 2020). No entanto 

percebemos que há uma complicação em lidar com política partidária devido a questões 

de princípio. 

 Para o pastor Iran Fábio Alves nos diz que ao assumir um partidarismo, o cristão 

estaria assumindo as propostas partidárias. Em suma, podemos então entender que 

poderia entrar em contradição as suas crenças frente ao desconhecimento das plataformas 
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dos partidos, constituindo assim um problema de ordem moral, avesso aos valores do 

reino de Deus. O cristão deve entender que se não fere os valores bíblicos, deve-se sim 

haver filiação partidária, entendendo que “o crente é representante do Reino de Deus” 

(ALVES, 22 de outubro, 2020) 

 Sobre a inserção dos Evangélicos batistas no meio político, esta pesquisa ressalta 

aqui, que o contexto social, principalmente nas últimas décadas do século XX, onde 

compreende Ditadura e redemocratização, todo e qualquer movimento, em maior ou 

menor escala, sofre transformações sociais e políticas, devido a influências contextuais. 

Até mesmo para sobreviver às novas realidades. 

 Se para o Pastor Iran Fábio Alves é melhor dedicar-se ao Reino de Deus à almejar 

posições políticas, apesar de concordar que é possível. Para Pr. Moises Moraes, “as razões 

de entrar na política tangem no sentido de que pessoas de pensamentos nobres, tem de 

estar na política, tem de fazer parte da política. Na verdade, a política está em todos nós, 

inclusive na igreja”. (SANTOS,16 de outubro de 2020). Há um entendimento de que os 

“justos” governam para o bem do povo.  

 Marcos Oliveira de Queiroz na sua Dissertação, Quando os Justos Governam, o 

Povo se Alegra”: Uma Análise Sobre a Assembleia de Deus e a Política em Eunápolis 

(1988-2016,), analisa o campo político partidário da cidade e como os fiéis da Assembléia 

de Deus se relacionam com este campo. Queiroz identifica uma intensa participação dos 

evangélicos, especialmente assembleianos nos processos políticos que envolveram a 

emancipação política de Eunápolis, e as disputas pelo pleito eleitoral na Câmara de 

Vereadores, onde obreiros assembleianos participavam das disputas. 

 Na realidade da Igreja Batista de Conceição do Jacuípe, não é possível identificar 

o interesse massivo entre os fiéis pela política, salvo exceções. No entanto, o discurso dos 

Pastores Iran Fabio e Moises Moraes, em relação á plataforma política dos partidos 

coadunam com o pensamento dos assembléianos. Isso podemos perceber analisando o 

que Marcos Queiroz, traz acerca das filiações partidárias.  

 

A vinculação partidária dos fiéis da Assembleia de Deus de Eunápolis 

foi, majoritariamente, em partidos conservadores de direita, pois para o 

grupo, o posicionamento desses partidos se alinhava à sua doutrina, 

moral e princípios eclesiásticos. (QUEIROZ, 2019, p.8) 

 

 Queiroz ainda nos aclara em sua pesquisa, que sempre houve concessões políticas 

à denominação Assembleia de Deus. Logos, os grupos partidários conseguiam os votos. 

Assim: 
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Porém, com a expansão da AD em território nacional a Denominação 

foi adquirindo maior contato com a política institucional, passando a 

lançar fiéis através da política partidária como uma forma de garantir 

seus interesses, já que, no entendimento do grupo, os projetos de 

políticos “ímpios” não favoreciam a referida denominação. 

(QUEIROZ, 2019, p.14) 

 

 

 O referido autor, nos mostra que estudar as representações políticas partidárias no 

meio das denominações evangélicas, nos faz entender que os cristãos nunca estiveram 

isentos em questões políticas. 

 

No seio do protestantismo sempre houve grupos que incentivavam e 

mobilizavam suas comunidades a se envolverem de modo mais direto 

nos assuntos políticos. Mesmo quando os protestantes estiveram em 

silêncio em momentos de grandes tensões políticas, não significou um 

apoliticismo por parte dos mesmos. O silenciamento nos momentos de 

tensões, certamente já representava um posicionamento dos 

protestantes, que mantinham uma postura de “não envolvimento”. 

Geralmente o silêncio tende a confirmar ou legitimar o poder vigente, 

pois os contrários a práticas abusivas tendem a se opor as ações 

arbitrárias, manifestando e tornando conhecida a sua insatisfação. Os 

que não se manifestam, geralmente estão a favor do poder dominante. 

(QUEIROZ, 2019, p.66) 

 

 É necessário destacar, que na Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe tem 

membros que possui engajamento político no município. O Vereador Moises Moraes 

Santos, representante do Partido Rede Sustentabilidade,em nível nacional fundado pela 

ex-senadora Marina Silva, uma mulher membro da Assembléia de Deus. Pastor Moraes 

de 39 anos, servidor público municipal, converteu-se ao Evangelho em 04 de abril de 

2005, não pertencente à uma família evangélica.  

 De forma categórica afirma que os evangélicos devem participar de política 

partidária. O exemplo disso é ele mesmo membro da Primeira Igreja Batistae assume uma 

cadeira na Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe.  Acredita que tem que ser uma 

participação efetiva, pois os cargos públicos na política devem ser ocupados por pessoas 

com preceitos cristãos. “Se aqueles que temos pensamentos voltados para Deus, não 

assumirem a política como serão seus rumos?” Estas são as razões para adentrar na 

política partidária, pois a política está em cada um, inclusive na igreja” (Pr. Moises 

Moraes Santos, 16 de outubro de 2020) 

 Seu pensamento parte de ideia de que há um chamado para lidar com estas 

questões nas quais os cristãos não devem ficar de fora. Assim diz: 
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Fui chamado e constituído por Deus para abençoar nossa cidade, pois 

“toda autoridade é constituída por Deus.” Em todos os âmbitos, em 

todos os segmentos possíveis da sociedade. (Pr. Moises Moraes 

Santos,16 de outubro de 2020) 

 

 Relator de 57 Projetos de Indicação na Câmara e 22 projetos de lei. Destacou Pr. 

Moises a aprovação da Lei que institui a Semana da Cultura Evangélica em Conceição 

do Jacuípe, realizada todo último final de semana do mês de outubro em cada ano; Projeto 

Saúde nas Praças, onde em parceria com a Fundação SAI Saúde, realiza exames 

(mamografias, preventivos, ultrassom, ECG entre outros) de graça através de uma 

unidade móvel itinerante chamada “Doutor busu.” Afirmou que não defende partidos, 

mas as ideias do mesmo.  

Pontua que por vezes seu voto em relação ao cenário nacional fica dividido entre 

partidos da esquerda e da direita devido às plataformas defendidas pelos partidos. Sua 

opinião a respeito da Bancada Evangélica Nacional, pensa que deveriam dar mais ênfase 

aos trabalhos por ela realizados. Necessitam de visibilidade que vá além de figura como 

Marcos Feliciano. Devem fomentar um trabalho mais expressivo. 

Podemos notar nos discursos do Pastor Moisés Moraes, O que os batistas ainda 

que não todos, almejam politicamente o fortalecimento dos interesses religiosos. A Lei 

que instituiu a Semana Cultural Evangélica garante aos Batistas, ações proselitistas com 

o intuito de arrebanhar membros que comunguem da mesma fé. 

Nota-se também a luta por espaço denominacional no campo de Conceição do 

Jacuípe. Percebemos isso na fala do Pastor quando questionamos sobre se as demais 

religiões abraçaram a Sema Cultural Evangélica no primeiro ano de sua realização, 

respondendo que algumas denominações apoiaram e outras não, apenas sendo 

indiferentes à sua participação. 

Os discursos tanto do Pastor Moises Moraes, atuante como membro da PIB, e do 

Pastos Iran Alves, é de que concordam com o envolvimento político, desde que as 

plataformas dos partidos não entrem em contradição com os preceitos bíblicos.  

 O Pastor líder da PIB, pontuou que pessoalmente, há uma preferência de sua parte, 

em dedicar-se apenas ao Reino de Deus, falou isso citando uma fala de Billy Grahan em 

um discurso, onde dizia em outras palavras que ser um embaixador do Reino de Deus, é 

mais honroso que ser embaixador de nações. Mas que é dado ao direito do membro Batista 

assumir posicionamentos políticos nestes termos. 

Tais posicionamentos são claramente entendidos, pois para um proselitismo 

efetivo é necessário intermediar relações, pois as possibilidades de transitar na sociedade 
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com uma liberdade maior na realização das atividades denominacionais se tornem mais 

viáveis. O caminho político nestes termos, como meios, vem justificar e facilitar os fins. 

Adriana Martins dos Santos, dissertando sobre A Construção do Reino a Igreja 

Universal e as Instituições Políticas Soteropolitanas1980-2002, analisa o envolvimento 

dos neopentecostais, mais precisamente dos membros da Igreja Universal do Reino de 

Deus na vida pública da cidade do Salvador. Examina os relacionamentos, as questões 

sociais, a doutrina e suas interpretações frente à política, bem como o envolvimento dos 

líderes com os projetos para a “implantação do Reino de Deus na Terra.” (p.7). Temas 

estes, atravessados pela questão de gênero.  

Com relação às relações políticas de membros evangélicos, a autora citada, traz 

considerações, dentre várias abordadas: política na Bahia e seu crescimento da 

participação dos fiéis da IURD, lideranças e grupos de conflitos, justificação bíblica pelas 

quais os crentes devem participar da política. Assim, argumenta em suas conclusões 

acerca do que escrevemos nos parágrafos anteriores sobre relações políticas: 

 

O diálogo com outros grupos religiosos evangélicos apareceu de 

maneira constante quando se analisou a presença iurdiana na política 

soteropolitana. Protestantes Históricos, Pentecostais e Neopentecostais 

pareceram não apresentar muitas diferenças na hora de agir como um 

“político de Cristo”, seja para protestar contra benefícios que supunham 

ter outros religiosos, seja para pedir concessão de benefícios para os 

seus próprios grupos. Mas esta é uma hipótese que necessitaria de uma 

maior investigação para ser comprovada. Não é possível afirmar que 

este tenha sido o único modo de atuação de setores protestantes na 

política [...]. (SANTOS, 2009, p.175) 

 

 

Posicionamento durante a Ditadura e a Redemocratização 

 

A fundação oficial da PIB oficialmente em 1965 perpassou pelo período que 

corresponde à Ditadura Militar. Por vezes o discurso de que não houve uma ditadura é 

reproduzido por aqueles que viveram este período inserido em um contexto que não se 

fazia senti-la, ou que assimilava a reprodução da imagem transparecida pelo governo 

ditatorial.  

A Irmã Valdelice, membro desde a fundação da igreja, anteriormente citada numa 

entrevista deste trabalho, ao ser questionada sobre o período, afirma que nunca se tocou 

neste assunto e que nunca houve interferência alguma na igreja. (IrmãValdelice,22 de 

outubro de 2020,). O Pastor Iran Alves, relatou que em seu período como pastor, nunca 
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ouviu acerca desta temática entre os membros da igreja. Pontos estes que nos leva a 

questionar os motivos para este silenciamento, já que naquele mesmo ano em que a 

Igreja foi fundada, houve atividades batistas a exemplo da “Campanha Nacional de 

Evangelização.” Bem como anteriormente, em 1960, houve grande Campanhas 

Evangelísticas com Billy Graham no Estádio do Maracanã como mostrou Luciane Silva 

de Almeida na foto abaixo (p.52) 

 

 

Imagem 7 - Billy Graham pregando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro em 1960 

 

Ainda em seu capítulo de número II sobre Batistas baianos, anticomunismo e 

governo militar: das representações políticas à prática colaboracionista. (ALMEIDA, 

2010, p.56) introduz as análises nesta questão dizendo que: 

 

As representações políticas elaboradas pelos protestantes em geral estão 

historicamente vinculadas às formas de existência desse grupo na 

sociedade em que estão inseridos. Em sua maioria, eles sempre 

declararam seu apoio irrestrito às autoridades constituídas, atitude esta 

recomendada na própria Bíblia em Romanos capítulo 13, versículos 1 

ao 7 onde estão registrados os conselhos paulinos a respeito das 

autoridades. “Toda alma esteja sujeita as potestades superiores; porque 

não há potestades que não venha de Deus; e que as potestades foram 

ordenadas por Deus.” (p.56) 

 

Não encontramos nos exemplares das Revistas da Escola Dominical Utilizadas na 

PIB, o pensamento dos pastores. Cabe-nos buscarmos em uma incursão mais 

aprofundada nos arquivos da Igreja, documentos e publicações que nos aclare sobre 

como os batistas de Conceição do Jacuípe perceberam o período Ditatorial e de 

Redemocratização. Houve nesta pesquisa uma limitação na busca por mais fontes 

devido à atual situação de pandemia do “novo Corona Vírus.” Não obstante a isso, 

observamos que uma das propostas contidas na dissertação de (QUEIROZ,2019, p.65), 

dispõe que: 
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Propomos no presente capítulo tratar das representações sobre a política 

partidária construídas pelos fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus de Eunápolis. Uma documentação privilegiada são as Lições 

Bíblicas e as apropriações dos fiéis da AD de Eunápolis sobre as suas 

recomendações, com enfoque na década de 1990. (p.65) 

 

 

 As lições Bíblicas analisadas por Queiroz, mostram que “as práticas e 

representações dos assembleianos em Eunápolis estiveram em consonância com a 

doutrina presente nas Lições Bíblicas.” Mostra a apropriação e recomendações destas 

lições por parte dos membros assembleianos. Esse material segundo o autor, permitiu 

analisar o pensamento dos membros da AD em relação à política. Ao citar Trabuco, 

Queiroz diz que: “De acordo com Zózimo Trabuco, os evangélicos nunca estiveram 

ausentes ou inertes às questões políticas.” (p.66) 

 Mais uma vez é importante ressalta os questionamentos sobre como se comportou 

os membros da PIB frente ao cenário político local em relação ao cenário político 

nacional. Pra nós uma incógnita a ser desvendada e analisada posteriormente, já que de 

sabemos que as conjunturas políticas afetam diretamente as instituições religiosa, e os 

trabalhos aqui referenciados demonstram isso.   

 De acordo com a pesquisa Monográfica “Doutrinação Sutil”: Discurso 

Anticomunista E Representações Sobre O Comunismo Da Assembleia De Deus Em Feira 

De Santana (1979-1989), escrita por Eder Nascimento Santos, em seu capítulo de número 

II, Assembléia de Deus em Feira De Santana: Apropriação do discurso Anticomunista. 

Traz no tópico sobre “Apoio ao Governo Militar: “Clima de liberdade que respiramos 

no Brasil, nos informa que: 

 

A esse movimento golpista se alinharam forças conservadoras da Igreja 

Católica e também de parte considerável do movimento evangélico. [...] 

Embora de maneira pontual, as manifestações dos periódicos oficiais da 

Assembléia de Deus, O Mensageiro da Paz e a Revista A Seara, em 

relação à política no período da Ditadura Militar eram de apoio ao 

governo. Esses periódicos faziam referências a Ditadura Militar como 

um governo que promovia liberdade religiosa aos evangélicos no País. 

(p.29 e 31) 

 Apesar dos discursos políticos pouco aparecerem entre a membresia da Igreja 

Batista de Conceição do Jacuípe nestes 55 anos de história, questionamos: se as práticas 

não eram outras, se mesmo no silêncio havia uma repulsa ou uma aceitação à ditadura, 

ou se os discursos mudaram ao longo dos anos. Os discursos não aparecem, no entanto, 
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Eder Santos, citando Zózimo Trabuco em relação à sua Tese de Doutorado sobre 

protestantismos esquerdas e minorias, nos mostra que: 

 

Essa mudança no discurso foi ganhando força no decorrer dos anos 

1980, e um dos principais textos responsáveis pela construção dessa 

alteração, segundo Zózimo Trabuco, foi o livro de Josué Sylvestre, cujo 

título é “irmão vota em irmão”. Diante do crescimento dos pentecostais 

e de outros movimentos de participação política pelo País, Sylvestre, 

assessor do senado e então líder da Assembleia de Deus, lança esse livro 

que incentiva a participação política dos assembleianos com o fim de 

defender seus interesses e visão de mundo. (p.49) 

 

 Há então na PIB não um discurso, mas um posicionamento mais distanciado de 

políticas partidárias, não obstante possuir um membro que assume mandato na Câmara 

dos Vereadores. Não significa que ao longo do tempo esse posicionamento engajado não 

possa mudar como aconteceu na AD de Feira de Santana. E sobre isto concluímos: 

 

A Assembléia de Deus, no período de referida Lei, que considera o 

Orfanato Evangélico da Assembléia de Deus de utilidade pública, ainda 

tinha um discurso de não participação na política partidária. Esse 

discurso foi rompido definitivamente na década de 1980, dando lugar a 

ampliação da participação na política partidária. Falamos em ampliação 

pelo fato de, mesmo antes da década de 1980, em que pese que o 

discurso ainda era de não participação, a Câmara Municipal já tinha 

entre seus vereadores, Gerson Gomes, que era membro da Assembleia 

de Deus em Feira de Santana. Igor Trabuco Silva fala de Gerson 

Gomes, um diácono, como o primeiro assembleiano a fazer parte da 

política partidária em Feira de Santana. (SANTOS,2020p.48 e 49). 

 

 As relações políticas da PIB de Conceição de Jacuípe seguem a tendência estadual 

e nacional, de uma participação cada vez mais densa dos evangélicos nas instituições 

políticas partidárias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A História da Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe segue a trajetória 

da expansão da Denominação Batista na Bahia, como um todo: trabalho evangelístico, 

organização de um ponto de Congregação e posteriormente a organização de uma igreja 

local, bem como a presença de missionários estadunidenses no processo de expansão das 

doutrinas batistas. Gerou mais clareza acerca do que entendemos por experiências 

religiosas, mostrando que as tais experiências são individuai e coletivas também. A forma 

como representa a si como um “retrato” demonstra que suas concepções doutrinárias 

abrangem os preceitos basilares bíblicos, os quais buscam e defendem, bem como, 

abrangem as tradições centenárias da Denominação, como práticas e representações 

religiosas, que abarcam aspectos sociais, de gênero familiares e políticos. 

Numa sociedade como a brasileira, na qual suas bases se fundamentaram em um 

ensinamento judaico cristão, fica mais fácil conceber as relações um pouco mais 

estreitadas entre estas religiões. Uma aceitação maior do “revés.” Contato que tal 

envolvimento não ultrapasse a barreira doutrinária.  

As experiências sobre os outros grupos religiosos citados apontam para uma 

possível união das religiões no que diz respeito ao social em momentos pontuais. Percebe-

se que no “campo” Conceição do Jacuípe não existe, ainda nenhum esforço expressivo 

na tentativa de um ecumenismo. Isso fica ainda mais evidente quando se trata no 

relacionamento com as Religiões de Matrizes Africanas que quase são invisibilizadas 

como grupo religioso na cidade.  

Pensando em doutrinas Católicas, Batistas, Assembleianas e neopentecostais, um 

esboço ecumênico, ainda que tênue aconteceria com mais facilidade por conter traços 

convergentes com relação à questão doutrinária, diferentemente dos ensinamentos do 

Candomblé e outras Religiões de Matrizes Africanas, em consequência de toda a 

demonização que foram atribuídas aos seus cultos. Isso constitui um ponto de divergência 

muito forte. 

Conceição do Jacuípe, assim como o restante do Brasil tem em seu campo 

religioso uma tradição judaico-cristã predominante desde a colonização, bem como 

Religiões de Matrizes Africanas e Espiritismo e que encontrou tradições religiosas 

diversas que se amoldou ao contexto social, configurando um campo heterogêneo, onde 

as denominações e grupos religiosos expõem sua visão de mundo assimilando o sagrado 

imbricado às suas representações sociais , muitas vezes de forma concorrente. 
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Tais concepções de mundo produziram um sentido que às imagens como um 

retrato de si ou o negativo do outro. Assim o cenário a qual a PIB e demais religiões se 

inserem são compreendidos através dos aspectos sócio, cultural e político a qual 

pertencem. Percebemos a relevância sócia cultural da religiosidade conjacuipense 

relembrando o caráter de que cada religião se reafirma nas ações dos sujeitos que mesmo 

diferentes formam um panorama social mais abrangente. Como uma fotografia vista de 

ângulos diferentes. A fundação da Igreja Batista, sua estrutura interna veio colaborar com 

a sociedade conjacuípense no sentido de alargar a visão reformada, constituindo uma 

instituição religiosa e social onde as pessoas por livre e espontânea vontade podem 

expressar sua fé e religiosidade. 

No entanto, concluímos que suas relações com os diversos grupos, de forma 

harmônica e respeitosa, não ultrapassa os limites do proselitismo. Voltemos ao início 

quando dizendo que “foto e negativo” são algo distintos, mas que se completam e dão 

forma ás imagens. Levando em conta essas histórias, o que transparece para nossa 

sociedade como imagens prontas e “reais”, o que seria a foto, e a imagem contorno 

“negativo? Retomemos aos conceitos, e à História das religiões. Tema este importante, 

fascinante e inesgotável, que pode ser retomado em futuras pesquisas com outras fontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

FONTES  

 

ECLESIÁSTICAS  

• Ata de Fundação da Igreja Batista de Conceição do Jacuípe. 

 

• Reforma do Estatutos da Convenção Batista Baiana  

• Reforma do Regimento Interno da Convenção Baiana  

• CBB, Reforma do Estatuto da Convenção Batista Baiana.Valença, 01 de Jul. 

2016, p.1 

• Publicações da EBD 

• Certidão de Registro da Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Jacuípe. 

 

ORAIS  

 

• Entrevista com Babalorixá Anacleto Araújo; (Conceição do Jacuípe, 20 de junho 

de 2018)  

• Entrevista com Ana Núbia Teles Membro das Testemunhas de Jeová; (Conceição 

do Jacuípe, 18 de junho de 2014) 

• Entrevista com Presbítero Florisvaldo Ferreira da Silva; (Conceição do Jacuípe,20 

de junho de 2018)  

• Entrevista com Ministro da Eucaristia Francisco Oliveira Lima;(Conceição do 

Jacuípe, 20 de junho de 2018)  

• Entrevista com Francinete Xavier Secretária da Congregação Executiva e líder 

local da MCA;(Conceição do Jacuípe 23 de outubro de 2020) 

• Entrevista Pastor Iran Fábio Alves; (Conceição do Jacuípe22 de outubro de 2020 

• Entrevista com o Pastor/Vereador Moisés Morais;(Conceição do Jacuípe16 de 

outubro de 2020 

• Entrevista com, Irmã Valdelice Silva Santos; (Conceição do Jacuípe22 de outubro 

de 2020 

 

FONTES ICONOGRÁFICAS 

 

Fotos da Primeira Igreja Batista de Conceição do Jacuípe 



67 
 

MEMORIALÍSTICAS 

 

OLIVEIRA, Arali Ferreira de Aquino. Como esse Berimbau começou a tocar:um passeio 

pela história de Conceição do Jacuípe. Colégio Estadual Domingos Barros de Azevedo-

Equipe Docente- Conceição do Jacuípe 2018. 

 

XAXIER, Francinete. Breve Resumo da Primeira Igreja Batista em Conceição do 

Jacuipe PIB 55 anos. Conceição do Jacuípe 202 

 

SITES 

 

PINHO, Antônio Moreira de. História de Conceição do Jacuípe. Disponível em: 

http://www.cmcjacuipe.ba.gov.br/Documentos/Conceicaodo Jacuipe.pdf,2014 

 

SELLMER,Bruno.WWW.administradores.com.br/mobile/artigos/entendendo-e-usando-

o-espaço-negativo-em-fotografia.COMUNIDADE Adm,2014. 

 

Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix-Caderno do IPAC, 9. Salvador-Bahia 

2015. 

 

https://www.google.com/search?q=Figura+1:+Billy+Graham+pregando+no+Est%C3%

A1dio+do+Maracan%C3%A3,+no+Rio+de+Janeiro+em+1960 

 

WWW.geledes.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/entendendo-e-usando-o-espaço-negativo-em-fotografia
http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/entendendo-e-usando-o-espaço-negativo-em-fotografia
https://www.google.com/search?q=Figura+1:+Billy+Graham+pregando+no+Est%C3%A1dio+do+Maracan%C3%A3,+no+Rio+de+Janeiro+em+1960
https://www.google.com/search?q=Figura+1:+Billy+Graham+pregando+no+Est%C3%A1dio+do+Maracan%C3%A3,+no+Rio+de+Janeiro+em+1960


68 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Bianca Daeb`s Seixas, Uma História das Mulheres Batistas Soteropolitanas. 

Salvador/BA, UFBA,2006 

 

ALMEIDA, Luciane Silva de “O Comunismo é o ópio do Povo”: Representações dos 

Batistas Sobre o Comunismo, o Ecumenismo e o Governo Militar Na Bahia (1963 – 

1975).Feira de Santana, UEFS,2010 

 

ALVES, Rubem. O que é Religião. Edições Loyola,1981 

 

BÂ, Amadou Hampaté, A. Tradição Viva In. História geral da África, I: Metodologia e 

pré-história da África / editado por Joseph Ki -Zerbo. – 2.ed. rev. – Brasília: UNESCO, 

2010. Capitulo 8, p. 167. 

DisponívelEm:http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190249por.pdf> 

 

BASTOS,Camila Noemia Rener Santos “O Segredo De Uma Família 

Feliz”: Representações sobre família entre as Testemunhas de Jeová em Santo 

Estevão/Ba(1970-2001).UEFS, 2014 

 

BRITO, Charlene José de. Da Assistência à Resistência: ecumenismo presbiteriano, 

mendicância, migração e luta pela terra na Bahia (1968-1990). Feira de Santana 2013 

Universidade Estadual de Feira de Santana Programa de Pós-Graduação em 

História1968-1990). 

 

BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. Introdução, organização e 

seleção, Sérgio Miceli. _ São Paulo: Perspectiva,2007. 

 

GANDON, Tania Risério d`Almeida. Entre Memória e História:Tempos Múltiplos de um 

Discurso a Muitas Vozes.São Paulo (22), jun.2001 

 

HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pós-Modernidade. DP&A Editora -Rio de 

Janeiro,2006 

 



69 
 

OLIVEIRA, Rennan Pinto de. Sant’ana dos Olhos D’água: Fé e Celebração entre A 

Igreja e o Largo (1930-1987). Feira de Santana, 2014 

 

QUEIROZ, Marcos Oliveira de. “Quando os Justos Governam, o Povo se Alegra”: uma 

Análise sobre a Assembleia de Deus e a Política em Eunápolis (1988-2016). UEFS - Feira 

de Santana 2019 

 

SANTANA, Jorge Luiz Nery de. Práticas e Representações Étnicas nas Narrativas 

Religiosas dos Batistas em Feira de Santana (1947- 1988). Feira de Santana, 2010 

 

SANTOS, Adriana Martins dos. A Construção do Reino a Igreja Universal e as 

Instituições Políticas Soteropolitanas1980-2002. Salvador ,2009 

 

SANTOS, Eder Nascimento “Doutrinação Sutil”: Discurso Anticomunista E 

Representações Sobre O Comunismo Da Assembleia De Deus Em Feira De Santana 

(1979-1989), Feira de Santana-UEFS,2020 

 

SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia e p t º d e 

H i s t ó r i a F F L C H - U S P, 1998 

 

SILVA, Elizete da. Configurações Históricas do Campo Religioso Brasileiro. In. 

COELHO NETO, Eurelino, LEITE, Marcia Barreiros, MATTEDI, André, (org.) História 

Cultura e Poder. Feira de Santana, UEFS Editora, 2010. 

 

SILVA, Elizete da. Conflitos no campo religioso baiano: protestantes e católicos no 

século XIX. Sitientibus, Feira de Santana, n.21, p. 51-67, jul./dez. 1999 

 

SILVA, Gabriela do Nascimento. Na Terra de Nanã: Candomblés, Territorialidade e 

Conflito em Feira de Santana (1890-1940). Santo Antonio de Jesus – Bahia, 2016 

 

SILVA, Igor José Trabuco da. As Assembleias De Deus e o Jogo Político na bahia (1972 

– 1990). Salvador, 2020 

 



70 
 

SILVA, Jorgevan Alves da. Trajetória dos Batistas em Santo Antonio de Jesus: o fim do 

monopólio da fé na terra do padre Mateus. Santo Antonio de Jesus – Bahia, 2017 

TACCA, Fernando de, Imagem fotográfica: Aparelho, representação e significado. 

UNICAMP,2005. 

 

TEIXEIRA, Marli Geralda. Os Batistas na Bahia:1882-1925 Um estudo de História 

Social.SALVADOR,1975. 

 

TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a 

construção da identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990). Salvado-BA 2009. 

 


