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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a interiorização dos Batistas e como 

eles construíram historicamente sua relação com a modernidade, abordando seu lugar 

nas transformações políticas, sociais e culturais na cidade de Santo Antônio de Jesus, 

no início do século XX. Nas primeiras décadas do século XX, Santo Antônio de Jesus, 

em concordância com a capital do Estado, Salvador, também idealizou um projeto de 

transformação a partir de um olhar “civilizador”. Inicia-se a busca pela organização e 

modernização do cotidiano da população de Santo Antônio de Jesus. Neste período 

os Batistas criaram maneiras de se inserir neste contexto fazendo uso de um discurso 

modernizador, estabelecendo alguns conflitos no campo religioso baiano. O 

Protestantismo foi uma opção, uma nova fé com ideias liberais para contrapor a 

hegemonia Católica. Neste contexto, os Batistas construíram práticas e 

representações de progresso. Destaca-se, assim, um panorama dessas perspectivas 

analíticas, mostrando suas pertinências para o estudo das religiões no Brasil. 

O presente texto segue a perspectiva da História Cultural e História das Religiões. 

Metodologicamente, o trabalho se apoia nos conceitos de representação de Chartier 

e de campo de Bourdieu.  

 

Palavras-chave: Batistas; Campo Religioso; Catolicismo; Modernização; Santo 

Antônio de Jesus. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the interiorization of Baptists and how they historically built 

their relationship with modernity, approaching their place in political, social and cultural 

transformations in the city of Santo Antônio de Jesus, in the beginning of the 20th 

century. In the first decades of the 20th century, Santo Antônio de Jesus, in agreement 

with the state capital, Salvador, also conceived a transformation project from a 

“civilizing” perspective. The search for the organization and modernization of the daily 

life of the population of Santo Antônio de Jesus begins. During this period, Baptists 

created ways to enter this context using a modernizing discourse, establishing some 

conflicts in the Bahian religious field. Protestantism was an option, a new faith with 

liberal ideas to counter Catholic hegemony. In this context, Baptists built practices and 

representations of progress. Thus, an overview of these analytical perspectives is 

highlighted, showing their relevance for the study of religions in Brazil. This text follows 

the perspective of Cultural History and History of Religions. Methodologically, the work 

is based on Chartier's concepts of representation and Bourdieu's field. 

 

Keywords: Baptists; Religious Field; Catholicism; Modernization; Santo Antônio de 

Jesus. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se nesta pesquisa, analisar a interiorização dos Batistas no 

Recôncavo da Bahia, e como eles construíram historicamente a sua relação com o 

processo de modernização, abordando o seu lugar nas transformações políticas, 

sociais e culturais na cidade de Santo Antônio de Jesus, entre as décadas 1900 e 

1940. Trata-se de um período histórico rico, caracterizando-se, principalmente, como 

uma época de transformações sociais no Brasil com a instalação do regime 

republicano.  

O campo religioso brasileiro tem sido alvo de inúmeras pesquisas por parte de 

vários campos de conhecimento. Assim, esta monografia é um estudo sobre o campo 

religioso baiano e de como os Batistas participaram dos conflitos religiosos, no início 

do século XX. Nesse período há um intenso esforço dos missionários Batistas para se 

inserir nas cidades interioranas da Bahia, tendo em vista, que as atividades de 

evangelização batista disputaram espaço com o Catolicismo. 

Os Batistas estabeleceram uma rota de evangelização seguindo o trajeto da 

ferrovia que cruzava o Recôncavo até o sudoeste da Bahia. Três Igrejas são 

fundamentais neste período, para entender esse processo de interiorização, por 

estarem pontos estratégicos. São elas: a Igreja Batista Betânia em Santo Antônio de 

Jesus, no Recôncavo, seguindo pelo vale do Jequiriça, a Primeira Igreja Batista em 

Jaguaquara, local em que um colégio foi estabelecido e a Primeira Igreja Batista em 

Jequié no sudoeste da Bahia. Elas são referências porque as fontes documentais 

apontam um grande esforço dos missionários para consolidar as igrejas destas 

cidades por estarem em locais estratégicos da Bahia, no período referido.    

A pesquisa pretende preencher a lacuna sobre como a religião participou dos 

processos históricos das cidades interioranas da Bahia, no que diz respeito aos 

processos, políticos e sociais destas cidades.   

A Igreja Batista Betânia em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo, foi escolhida 

para a pesquisa, por ser uma cidade estratégica no fluxo populacional do interior da 

Bahia neste período, ainda mais, por ser uma cidade marcada pela tradição, 

hegemonicamente, Católica. As ações dos Batistas encontraram forte resistência 

desses aspectos religiosos e culturais que geraram muitos conflitos.  
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Além disso, muitas pesquisas de interiorização do Protestantismo e suas 

práticas aparecem, no Centro de Pesquisa da Religião (CPR) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, sob coordenação da professora Doutora Elizete da 

Silva, que apontam várias possibilidades de leitura do campo religioso brasileiro. 

Assim, para contribuir com estas pesquisas, a presente monografia busca fazer uma 

relação do Protestantismo com o processo de modernização, que ocorreu nas cidades 

baianas, no início do século XX. Os Batistas usaram esta representação de progresso 

para disputar o campo religioso baiano. Por isso, a pesquisa aborda o tema a partir 

de outra perspectiva que agregará muito para os estudos culturais da História da Bahia 

e da religião. 

 A presente pesquisa quer compreender como os Batistas participaram do 

processo de modernização da cidade de Santo Antônio de Jesus, e como as fontes 

relatam os conflitos entre os batistas e católicos nesta região. 

METODOLOGIA: 

O ponto de partida de uma pesquisa deve basear-se em um levantamento de 

dados. Nesse sentido, é necessário, num primeiro momento, que se desenvolva uma 

pesquisa bibliográfica de livros, artigos, teses, dissertações, monografias e outros 

meios de informação em periódicos (revistas, boletins, jornais) e em sites da internet 

sobre os batistas no Brasil. A metodologia utilizada será de cunho qualitativo.  

Na verdade, a pesquisa qualitativa será a norteadora, visto que o eixo da 

análise está na investigação e compreensão de como foi o processo de interiorização 

dos batistas na Bahia no início do século XX.  Após a coleta dos dados, num primeiro 

momento será realizada a leitura do material e num segundo momento a análise e 

anotação das considerações pertinentes ao objetivo deste estudo, ou seja, como 

estão sendo apresentadas as questões relacionadas a História dos Batistas na Bahia, 

compreendendo as contribuições deste grupo religioso nas transformações políticos, 

sociais e culturais na cidade de Santo Antônio de Jesus.  

FONTES: 

As fontes serão interpretadas a partir das reflexões sugeridas pela História 

Cultural. As principais fontes pesquisadas foram as atas da Igreja Batista Betânia em 

Santo Antônio de Jesus, historiografia sobre o Protestantismo e os Batistas e os 

jornais da Denominação Batista: O Jornal Batista, órgão oficial da Convenção Batista 

Brasileira, O Batista Baiano, órgão oficial da Convenção Batista Baiana. O Pacto e 
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Comunhão Batista, texto apologético, que apresenta a Declaração Doutrinária da 

Convenção Batista Brasileira. 

Pretendíamos realizar as entrevistas com os membros mais idosos da Igreja 

Batista Betânia e da Primeira Igreja Batista, ambas na cidade Santo Antônio de Jesus, 

mas devido ao período pandêmico com a COVID-19, não foi possível a realização 

destas entrevistas, tendo em vista a proteção dos entrevistados e do pesquisador. 

A pesquisa está fundamentada em diversas fontes e bibliografia de renomados 

pesquisadores da História dos Batistas. Na primeira parte, por exemplo, onde 

tratamos da origem da Denominação e sua vinda para o Brasil, utilizamos 

basicamente a bibliografia já existente.  

REFERENCIAL TEÓRICO: 

Entre outros, serviram para a fundamentação teórica à pesquisa, trabalhos de 

Marli Geralda Teixeira e Elizete da Silva, são sem dúvida nenhuma as melhores 

pesquisadoras da História dos Batistas. Ambas possuem enumeras publicações, que 

representam significativas contribuições para a historiografia baiana e brasileira com 

abordagem no Protestantismo e mais especificamente das Denominações Batista e 

Anglicana. 

A Religião sempre foi uma força poderosa desde os tempos coloniais na cidade 

de Santo Antônio de Jesus, quase todo o município constitui-se de Católico, para os 

quais os símbolos da fé eram partes fundamentais para o cotidiano dos 

santoantoniense. Em todas as ocasiões importantes, do nascimento até a morte, uma 

cerimônia católica acompanhava, invariavelmente, a vida de cada um, enquanto os 

dias santos especiais e os festivais religiosos se celebravam com toda a pompa e 

ostentação da Igreja Católica. Quando chegaram os primeiros batistas em Santo 

Antônio de Jesus, antiga Capela do Padre Mateus, gerou muitos conflitos no campo 

religioso baiano.  

O estudo sobre o Campo Religioso tem se ampliado e se sofisticado com o 

tempo. Não se trata de um trabalho apologético, mas de uma pesquisa baseada em 

leitura e interpretação crítica das fontes encontradas, relembrando que as duas igrejas 

foram frutos de seu tempo, vivenciando um período em que ainda não havia um 

mínimo diálogo mútuo entre elas e a emoção predominava mais que a razão. De um 

lado, um espírito reformista censurado, de outro uma crítica profunda e revolucionária 

dos dogmas tradicionais do Cristianismo. 



12 

 

Neste contexto, a pesquisa trabalhará na perspectiva da História Cultural, a 

qual toma a religião como elemento da cultura, proporcionadora de sentido e 

representações coletivas sobre a realidade. Para tanto, o referencial teórico em que 

nos baseamos é inspirado no conceito de campo religioso de Pierre Bourdieu, o qual 

vincula o desenvolvimento das grandes religiões ao aparecimento das cidades, bem 

como as relações das instituições religiosas aos fatores econômicos, políticos e 

sociais de determinadas sociedades, Bourdieu salienta que: 

 

Pelo fato de que a posição das instâncias religiosas, instituições ou 
indivíduos na estrutura da distribuição do capital religioso determina todas 
suas estratégias, a luta pelo monopólio do exercício legítimo do poder 
religioso sobre os leigos e da gestão dos bens de salvação organiza-se 
necessariamente em torno da oposição entre a Igreja e o profeta e sua 
seita. Na medida em que consegue impor o reconhecimento de seu 
monopólio (extra ecclesiam nulla salus) e também porque pretende 
perpetuar-se, a Igreja tende a impedir de maneira mais ou menos rigorosa 
a entrada no mercado de novas empresas de salvação (como por exemplo 
as seitas, e todas as formas de comunidade religiosa independentes), bem 
como a busca individual de salvação (BOURDIEU, 2007, p.34). 

 

A concorrência pelo poder religioso deve sua especificidade ao fato de que seu 

alvo reside no monopólio do exercício legítimo do poder de modificar em bases 

duradouras e em profundidade a prática e a visão de mundo. “Impondo um habitus 

religioso particular, isto é, uma disposição duradoura, generalizada e transferível de 

agir e de pensar conforme os princípios de uma visão (quase) sistemática do mundo 

e da existência” (BOURDIEU, 2007, p. 42). 

Bourdieu destaque que campo é um “sistema” ou um “espaço” estruturado de 

posições e de lutas entre os diferentes agentes que ocupam as diversas posições.

 Cada campo possui regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às regras do 

jogo ou aos desafios dos outros campos. As lutas dão-se em torno da apropriação de 

um capital específico do campo o monopólio do capital específico legítimo e/ou da 

redefinição daquele capital, que é desigualmente distribuído dentro do campo e 

existem, portanto, dominantes e dominados. Assim, Em luta uns contra os outros, os 

agentes de um campo têm pelo menos interesse em que o campo exista e, portanto, 

mantêm uma “cumplicidade objetiva” para além das lutas que os opõem.  

 

A cada campo corresponde um habitus sistema de disposições 
incorporadas próprio do campo (por exemplo o habitus da filologia ou o 
habitus do pugilismo). Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do 
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campo tem condição de jogar o jogo e de acreditar na importância desse 
jogo (BOURDIEU, 2007, p. 68). 

 

A teoria que subsidiou a pesquisa foi o conceito de campo de Pierre Boudieu, 

para compreender a interiorização dos batistas na Bahia, e as disputas pelo poder 

com a Igreja Local. Assim, é inegável a importância da religião, pois se percebe o 

discurso religioso poderoso e presente no cotidiano das relações sociais. Sempre foi 

grande o número de cristãos católicos, mas vê-se atualmente o crescimento e a 

proliferação de diversas igrejas de várias denominações nas várias zonas da cidade. 

A pesquisa busca entender o alvorecer das disputas pelo poder entre os dois grupos 

cristãos: os Batistas e os Católicos, no início do XX, na cidade de Santo Antônio de 

Jesus.  Como questão de fundo, busca analisar a inserção do pensamento moderno, 

através do embate entre o cristianismo reformado e a Igreja Católica do período. 

Além da mediação do conceito de campo religioso para compreender as 

transformações da sociais santoantoniense e a atuação dos Batistas no período 

pesquisado (1900-1940), usamos as abordagens da História Cultural pertinentes à 

compreensão das representações culturais e das práticas sociais. 

As pesquisas sobre religião têm se constituído no campo historiográfico dentro 

da História Cultural.  Não é possível desassociar o fenômeno religioso da cultura e 

das relações sociais, os historiadores da cultura buscam compreender a ação das 

religiões nos processos históricos, na construção das práticas sociais e 

representações culturais, como instâncias inerentes aos modos de ser e estar no 

mundo. A História Cultural possibilita colocar em perspectiva histórica as demandas 

da construção cultural das sociedades e o papel da religião nestes processos. 

A monografia está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo descrevemos 

os Batistas no contexto do Protestantismo Brasileiro. Apresentamos um breve 

histórico do Protestantismo e dos Batistas no Brasil, a mentalidade Batistas e as suas 

principais doutrinas; analisamos a importância dos jornais batistas à expansão e 

consolidação da denominação, encerramos este capitulo lançando um olhar sobre a 

origem das juntas missionarias. 

O Segundo capítulo procuramos compreender o campo religioso 

santoantoniense, tentei entender em primeiro lugar quais eram as condições sociais 

e culturais da cidade de Santo Antônio de Jesus no período entre 1900 a 1940, logo 

após, narramos a inserção dos Batistas nesta cidade e os conflitos com a Igreja 

Católica, em seguida discorremos sobre a questão radical que encontra 
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desdobramentos até hoje entre as duas Igrejas Batistas da cidade, e por fim, 

buscamos compreender a composição social, a atuação das mulheres neste processo 

de inserção dos Batistas e o processo de modernização da cidade.   

O terceiro procuramos descrever os conceitos de Modernidade e Modernização 

no contexto baiano do início do século XX e a estreita relação do Protestantismo com 

a Modernidade e o seu papel na construção das representações de progresso da 

cidade de Santo Antônio de Jesus. 

As considerações finais encerram o texto com uma síntese das análises 

pesquisadas. A pesquisa não teve a pretensão de ser a palavra final sobre os temas 

abordados, mas pretendeu apontar possibilidades de interpretativas sobre o 

fenômeno da religião nos processos históricos.  
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CAPÍTULO I 

  OS BATISTAS NO CONTEXTO DO PROTESTANTISMO 

BRASILEIRO 

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO DO PROTESTANTISMO NO BRASIL 

 

As relações entre a Reforma Protestante e a Modernidade no Ocidente já têm 

sido observadas por diversos teóricos, particularmente historiadores e sociólogos. 

Eles propõem que o Protestantismo se originou historicamente na relação com a 

Modernidade. 

A Modernidade, enquanto momento histórico, caracteriza-se pelas derrubadas 

das convenções, dos costumes e das crenças do medievo, saída dos particularismos 

e entrada no universalismo, ou ainda pela entrada da idade da razão. A época 

Moderna surge com a descoberta do Novo Mundo, o Renascimento e a Reforma 

Protestante, o desenvolvimento das Ciências Naturais, atingindo seu clímax político 

nas revoluções do século XVIII. Além disso, é fundamental lembrar que a cultura 

Moderna se formou lentamente, se definiu e se afirmou pelas revoluções científicas, 

pela Filosofia, e expansão colonialista das potências europeias. A definição de 

Modernidade será discutida mais detalhadamente no último capítulo. 

O Protestantismo está presente no território brasileiro desde a América 

Portuguesa com a presença dos huguenotes franceses no Rio de Janeiro, no século 

XVI. No século XVII, os protestantes de origem holandesa foram expulsos pelos 

portugueses com o objetivo de manter o domínio do Catolicismo na colônia. Elizete 

da Silva nos lembra que, “de acordo com os termos do Padroado Régio, nas terras 

descobertas e colonizadas por Portugal o catolicismo se instalou com exclusividade, 

tornando-se religião oficial no Brasil até a proclamação da República.” (Silva, 2016, p. 

05). A Igreja Católica era fundamental para a manutenção da unidade da América 

Portuguesa, e ela condenava e perseguia todas as outras formas de religiosidade.  

É importante pesar a presença protestante na América Portuguesa a partir das 

guerras religiosas deflagradas no continente europeu. Com a ocupação holandesa no 

Nordeste desenvolveram uma ação missionária. Esses missionários holandeses ao 

chegarem em certas comunidades se deparavam com práticas cristãs devido ao 

contato do Catolicismo com os indígenas e africanos, assim familiarizados com 
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algumas práticas religiosas europeias. Esses conflitos foram terminados quando da 

expulsão dos protestantes.  

Os protestantes foram partícipes das transformações políticas e sociais ligadas 

a partir da chegada da família real portuguesa para o Brasil, à independência e à 

consolidação do período imperial brasileiro. A transferência da corte portuguesa para 

o Brasil estabeleceu o fim do período colonial de cerca de três séculos e determinou 

o fim da exclusiva dominação religiosa católica romana abrindo o Brasil à chegada 

dos protestantes. Elizete da Silva destaca que:  

 

Após 1808, com a abertura dos portos e a vinda da família real para o 
Brasil em decorrência do quadro político europeu, diversos fatores de 
ordem política e econômica favoreceriam a instalação sistemática de 
grupos reformados no País. O Tratado de Paz e Amizade e o de Comércio 
e Navegação entre a Inglaterra e Portugal, acordados em 1810, 
garantiram vantagens comerciais aos súditos britânicos e tolerância 
religiosa aos grupos não-católicos. Após a independência do Brasil, a 
Constituição de 1824 manteve o catolicismo como religião oficial, porém 
os acatólicos poderiam realizar seus cultos específicos de forma privada, 
em templos despidos de arquitetura religiosa tradicional e sem sinais 
exteriores, como torres ou sineiras, além da proibição de cultos públicos e 
de propaganda das doutrinas. (SILVA, 2011, p. 1). 

 

Em consequência da influência dos britânicos sobre a coroa portuguesa, os 

anglicanos instalaram-se no País, em 1813, os ingleses já realizavam cultos na Bahia, 

em 1919, no Rio de Janeiro, capital do Império, os anglicanos tiveram um templo 

denominado Christ Church. Em 1822, constata-se a existência, em Salvador, da Saint 

George Church, posteriormente Bahia British Church, além do Cemitério Britânico na 

Ladeira da Barra. Era um protestantismo de imigração, com serviços religiosos em 

inglês, para prestar assistência espiritual aos comerciantes e capitalistas britânicos, 

sem interesse em converter os brasileiros (SILVA, 2011).  

Silva destaca também, que o Protestantismo passou a disputar o campo 

religioso brasileiro de maneira sistemática na primeira metade do século XIX, em 

decorrência de uma junção de variantes no campo político e, principalmente o 

econômico.  Os anglicanos adentraram ao País como comerciantes nas grandes 

cidades e os luteranos, como pequenos colonos no interior das regiões sul e sudeste.  

O Protestantismo se expandiu a partir da expansão capitalista do século XIX, 

promovendo assim várias consequências econômicas, políticas e sociais para as 

nações do hemisfério sul. A imigração de europeus para esse hemisfério e a criação 
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de novas camadas sociais nesses países em desenvolvimento trouxe consigo a 

necessidade de novas possibilidades religiosas.  

Os anglicanos estabeleceram-se no País como comerciantes nas grandes 

cidades e os luteranos, no interior das regiões sul e sudeste. Fundaram suas igrejas 

e deram origem ao protestantismo de imigração. Esse tipo de protestantismo tinha 

como objetivo prestar serviços religiosos aos imigrantes no Brasil. Na segunda metade 

do século XIX, um segundo grupo, denominado de protestantismo missionário, 

instalou-se no Brasil. Os protestantes de missão se instalaram no Brasil com clara 

intenção de disputar o campo religioso brasileiro, ou seja, evangelizar os brasileiros, 

na base desse proselitismo estava a crença de que o protestantismo missionário era 

um continuador natural do movimento da Reforma. De acordo com esse discurso, os 

protestantes teriam se tornado arautos na luta em prol das liberdades de crença, de 

consciência, e de associação; na defesa do progresso. 

Lyndon de Araújo Santos salienta que as comunidades organizadas a partir da 

segunda metade do século XIX, diferenciaram-se do protestantismo dos imigrantes 

pelo fato de congregar brasileiros conversos. De modo geral, o protestantismo de 

missão que se instalou no Brasil é de origem estadunidense, vieram imbuídos de um 

projeto evangelizador, expansionista e modernizador. Esse projeto missionário levava 

consigo à pregação religiosa e o ensino secular. Nesse contexto, as missões 

protestantes, quer por seu aspecto evangelizador, quer educacional, lhe confere 

alguns traços de um processo civilizador. Junto com a evangelização a educação da 

escola protestante formou o conjunto de aspectos que consideramos essenciais para 

compreendermos a inserção e a consolidação do projeto missionário dos protestantes 

no Brasil. Elizete da Silva, destaca que nos relatos e correspondências de 

missionários protestantes que vieram ao Brasil, apontam para a existência de uma 

autoconvicção de que eram portadores de representações modernizadoras que iriam 

retirar o Brasil do atraso colonial e católica. O atraso principal era religioso, porém com 

esse, apareciam outros tantos aspectos para os quais os protestantes eram 

portadores das soluções, por meio da conversão e de suas práticas educativas. 

 

A teologia do protestantismo missionário no Brasil foi satisfatoriamente 
adequada a um prudente distanciamento da Igreja em relação aos graves 
problemas enfrentados pela sociedade, entre eles, a escravidão negra. A 
preocupação voltou-se para a integração, a conversão e a educação do 
negro para dentro da cultura protestante, e não para a sua simples 
emancipação. Em suma, o interesse esteve dirigido à regeneração moral, 
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afirmando que a degeneração de costumes era contrária às virtudes 
cristãs (SANTOS, 2010, p. 108 apud BARBOSA, 2002, p. 189). 

 

Santos destaca também que, o advento da República foi fundamental para que 

os protestantes disputassem o campo religioso brasileiro, as condições para isso 

foram: o estado laico e a separação entre Igreja e Estado proporcionaram novo 

impulso para as correntes ideológicas e políticas, as crenças e as posturas sociais 

outrora contidas pela monarquia e pela Igreja Católica. “Os protestantes aproveitaram 

os espaços deixados pelo fim do culto oficial acentuando as ações evangelizadoras 

da população, ampliando suas instituições como escolas, seminários, hospitais, 

sociedades bíblicas, editoras e publicações” (SANTOS, 2006). 

O discurso do Protestantismo no início da Republica evidenciava que os 

protestantes eram a confissão religiosa perfeita para os tempos republicanos e ao 

processo de modernização da sociedade. Pois, eles eram uma religiosidade asseada, 

metódica, intelectualizada e possivelmente ética, tendo o inglês ou anglo-saxônico 

como padrão cultural. Lyndon Santos ressalta que a República ofereceu o terreno 

ideal para que o Protestantismo construísse seu pensamento e os padrões em um 

campo religioso diverso, embora ainda sob a hegemonia do Catolicismo. 

 

1.2 PRINCIPAIS DOUTRINAS BATISTAS 

 

Os Batistas construíam suas doutrinas a partir da Bíblia, nas decisões tomadas 

nos Antigos Concílios da era Cristã e nos costumes anabatistas do século XVI. A 

Comunhão da Convenção Batista Brasileira elaborou um documento contendo as 

principais doutrinas batistas. Pacto e Comunhão: documentos batistas.1 

Essa declaração doutrinária destaca que as igrejas batistas se caracterizavam 

pela sua fidelidade às Escrituras: 

 

A designação surgiu no século 17, mas aqueles discípulos de Jesus Cristo 
estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, 
procuraram permanecer fiéis aos ensinamentos das Escrituras, 
repudiando, mesmo com risco da própria vida, os acréscimos e 
corrupções de origem humana. Através dos tempos, os batistas se têm 
notabilizado pela defesa destes princípios: 1º) A aceitação das Escrituras 
Sagradas como única regra de fé e conduta. 2º) O conceito de igreja como 
sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de 

                                                 
1 SOUZA, Sócrates Oliveira. Pacto e comunhão: documentos batistas. Rio de Janeiro: Convicção, 2010. 
Disponível em: http://cbbaiana.org/arquivos_opbb_ba/011.pdf 
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pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. 3º) A separação entre 
igreja e Estado. 4º) A absoluta liberdade de consciência. 5º) A 
responsabilidade individual diante de Deus. 6º) A autenticidade e 
apostolicidade das igrejas. (SOUZA, 2010, p. 12). 

 

Os Batistas têm sua trajetória marcada por três principais interpretações de 

origem. Primeira Antipedobatista, os batistas descenderiam dos grupos que ao longo 

da História do Cristianismo, anteriores ao surgimento da denominação, lutaram contra 

o batismo infantil. Segunda Sucessão Apostólica, os batistas descenderiam dos 

grupos que desde os tempos apostólicos, do ministério de João Batista, de Jesus 

Cristo ou das comunidades cristãs primitivas, preservaram as sãs doutrinas em meio 

aos desvios históricos que aconteceram na história do Cristianismo. E com isso, 

rejeitavam qualquer filiação à Reforma Protestante. O principal defensor da tese foi J. 

M. Carrol e seu livro Rastros de Sangue muito difundido entre os batistas no Brasil 

desde o século XIX. Terceira Separatista, A Denominação Batista originou-se no 

contexto do movimento separatista na Inglaterra. O puritanismo e a Guerra Civil 

Inglesa do século XVII fizeram surgir muitos grupos dissidentes da Igreja Anglicana, 

defensores da separação entre Igreja e Estado, e do Batismo por imersão de fiéis 

adultos. Os movimentos mais radicais teriam sido influenciados pelos Anabatistas do 

século XVI. (SILVA, 2017, p. 21). 

As Igrejas Batistas não batizam recém-nascidos. O bebê é apenas apresentado 

diante da Igreja, assim como Jesus foi apresentado no costume do povo hebreu. Para 

ser membro da Igreja Batista, é necessário passar pelo batismo após profissão de fé, 

testemunho público de fé. O interessado em ingressar na igreja, estuda a sua doutrina 

e concordando com ela, o seu nome é levado à assembleia, sendo batizado ele torna-

se membro. Se um indivíduo é membro de uma Igreja Batista de outra cidade e quer 

ser adepto desta instituição evangélica em outra igreja, este tem que ser transferido 

por meio de carta de transferência. 

O batismo sempre foi na História do Cristianismo um tema de muitas disputas 

e conflitos. No entendimento dos batistas, o batismo é por imersão: simboliza que o 

indivíduo está morrendo para o mundo e nascendo para uma nova vida em Cristo. 

Todas as pessoas que são batizadas em uma Igreja Batistas recebem um documento 

que resume o pensamento batista. Souza destaca esse pacto em seu texto: 

  

Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como 
único e suficiente Salvador, e batizados, sob profissão de fé, em nome do 
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Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimo-nos, unânimes, como um corpo 
em Cristo, firmar, solene e alegremente, na presença de Deus e desta 
congregação, o seguinte Pacto: Comprometemo-nos a, auxiliados pelo 
Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão; trabalhar para que 
esta igreja cresça no conhecimento da Palavra, na santidade, no conforto 
mútuo e na espiritualidade; manter os seus cultos, suas doutrinas, suas 
ordenanças e sua disciplina; contribuir liberalmente para o sustento do 
ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a 
propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos, 
também, a manter uma devoção particular; a evitar e condenar todos os 
vícios; a educar religiosamente nossos filhos; a procurar a salvação de 
todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos; a 
ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, 
exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares; 
evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando à 
expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a 
ter cuidado uns dos outros; a lembrarmo-nos uns dos outros nas orações; 
ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades; cultivar relações 
francas e a delicadeza no trato; estar prontos a perdoar as ofensas, 
buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos 
comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos 
unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos 
observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste Pacto. O 
Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até 
a morte. (SOUZA, 2010, p. 10). 

 

O proselitismo é um dos pilares dos batistas, acreditando que a missão 

primordial dos seus adeptos é a evangelização do mundo, visando à reconciliação do 

homem com Deus. Para essas igrejas o dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de 

todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras.  

Existem ainda quatro princípios para se compreender o pensamento Batista. 

São as chamadas quatro liberdades que deram fundamentação para identidade 

histórica dos batistas.2   

Primeira, a liberdade da Bíblia reconhecendo assim, a autoridade dos textos 

bíblicos, o autor demonstra à pluralidade dos batistas, eles não foram os primeiros a 

crerem, por exemplo, na autoridade das Escrituras, na salvação somente pela graça, 

no sacerdócio dos crentes, na igreja formada pelos que creem ou mesmo na liberdade 

religiosa. Segundo o teólogo norte-americano Walter Shurden, primeiro, caracterizar-

se a liberdade da Bíblia: referente ao “propósito de viver em contínua obediência à 

Palavra de Deus, a supremacia da Bíblia perante outras autoridades e referente a 

questão da interpretação. Segunda, liberdade individual de em suas escolhas 

teológicas, na teologia medieval do Catolicismo Romano, a graça estava centrada na 

                                                 
2 SHURDEN, Walter B. Quatro frágeis liberdades: resgatando a identidade e os princípios batistas. 
Recife: MLK-B, 2005. 



21 

 

igreja e como Lutero disse não a isso, centralizando-a no indivíduo. Terceira, à 

liberdade da Igreja, ou seja, os indivíduos que fazia parte da igreja devem escolher 

livremente seguir a Jesus. Esta liberdade discute também a autonomia da 

congregação local, os membros têm a responsabilidade de participar e proteger o 

direito democrático segundo a sua consciência e que pastor ou líder tem autoridade 

oficial ou constituída para governar a vida de ninguém numa congregação batista, uma 

vez que todos os membros são sacerdotes diante de Deus. Quarta, à liberdade 

religiosa, fundamental para a diversidade religiosas existente no mundo, da religião 

pessoal ao invés da religião por procuração e da diversidade ao invés da uniformidade. 

A liberdade religiosa foi o pilar para construir a ideia de separação Igreja e Estado.  

Desse modo, esse importante documento dos Batistas expressou assim essa 

condição. As Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira adotam, de maneira 

geral, as doutrinas acima, mas se distanciaram destas liberdades. Sendo que, 

dificilmente ocorrem mudanças nos seus conceitos doutrinários. Atualmente, existem 

Igrejas Batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira que não seguem os mesmos 

moldes definidos pela referida Convenção, algumas até mesmo foram desligadas. 

 

1.3 OS BATISTAS NA BAHIA 

 

Elizete da Silva narrando a História dos Batistas na Bahia destaca que, a 

Guerra de Secessão, ocorrida nos EUA entre 1861-1865, foi uma luta fratricida em 

torno da escravidão, mas, sobretudo significou a concretização das tensões entre um 

estilo de vida baseado na agricultura e uma civilização em franco processo de 

industrialização. (SILVA, 2017, p. 39). Com o fim deste conflito e a derrota dos sulistas, 

muitos buscaram outras terras para as suas práticas escravocratas, assim, deixaram 

os EUA e vieram para o Brasil. A autora salienta que:   

 

Os primeiros investimentos norte-americanos no País datam desse 
período. A Manhattans Blecker Street comprou do Visconde de Mauá, em 
1866, a concessão para explorar uma linha de carris e organizou a 
Botanical Rail Road Company. Os colportores, que antecederam os 
missionários, a exemplo de Kidder e Fletcher, não só divulgavam as 
doutrinas protestantes, como também incentivavam a intensificação do 
comércio e das relações entre o Brasil e os EUA. (SILVA, 2014, p. 66). 
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Certamente, é possível compreender as missões batistas instaladas no País, 

na segunda metade do século XIX, se deu a partir desse movimento de expansão dos 

EUA em todo o Brasil.  Em 1861, um grupo protestante de colonos norte-americanos 

sulistas, derrotados na Guerra de Secessão desembarcou no Brasil, em Santa 

Bárbara D’Oeste – São Paulo, entre os imigrantes, existiam várias famílias batistas. 

Essas famílias reuniram-se em 10 de setembro de 1871 e organizaram a Primeira 

Igreja Batista em território brasileiro, sob a liderança do pastor Richard Ratcliff. Essa 

Primeira Igreja Batista no Brasil era composta exclusivamente de estadunidenses, 

com o objetivo de atender as necessidades espirituais destes colonos. Essa primeira 

igreja batista instalada no Brasil caracterizava-se como o protestantismo de imigração. 

Marli Geralda Teixeira destaca a ação evangelizadora entre os brasileiros só 

aconteceu em 15 de outubro de 1882, quando foi organizada a Primeira Igreja Batista 

do Brasil, em Salvador, capital da Província, pelo casal William Bagby e Anne Bagby, 

e o casal Zacharias Taylor e Katherine Taylor, que haviam estudado o português ainda 

na colônia de Santa Bárbara D’Oeste num colégio presbiteriano. A Primeira Igreja 

Batista da Bahia contou com os primeiros brasileiros batizados e o primeiro pastor 

batista brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque em 1882. Elizete da 

Silva destaca a importância da cidade de Salvador para a inserção dos Batistas no 

Brasil no projeto de expansão do Protestantismo. 

Os missionários trabalharam com muito vigor para a evangelização da Bahia. 

O Padre Antônio Teixeira de Albuquerque recém convertido fora uma porta aberta 

para essa evangelização da Bahia predominantemente, católica. Ele é considerado 

como o primeiro pastor batista brasileiro. Esses primeiros missionários batistas da 

Junta de Richmond usaram fortemente, a divulgação de Bíblias, e de literatura 

evangélica para tornar conhecidas as suas doutrinas.  

Silva (2017), ressalta a composição social desta Primeira Igreja Batista em 

Salvador. A Igreja era formada basicamente, das camadas populares de 

trabalhadores braçais, operários e afrodescendentes constituíam, majoritariamente, a 

membresia batista, tanto na Bahia, quanto em outras regiões no século XIX. 

Zózimo Trabuco destaca os estágios para a inserção dos Batistas no campo 

religiosos brasileiro no início do século XX, uma trajetória que tinha como objetivo 

definir identidades e orientar práticas. “Organização (1907-1909), Expansão (1910-

1925) e Consolidação (1926-1935) Independente da validade dessa periodização, 
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esses três estágios foram apresentados como etapas a serem percorridas”. 

(TRABUCO, 2009, p. 39). Os Batistas criaram a ideia de campo missionário para a 

expansão da denominação no País. Para consolidar um campo missionário era 

fundamental, a criação de associações de igrejas de uma região que respondessem 

por ela, com o objetivo de apoiar financeiramente e facilitassem a comunicação da 

denominação.  

Na primeira década do século XX, a organização da Denominação Batista no 

Brasil aconteceu. “A Missão Batista do Norte do Brasil com sede em Recife e a Missão 

Batista do Sul do Brasil com sede no Rio de Janeiro, ambas filiadas à Junta de 

Missões Estrangeiras de Richmond” (TRABUCO, 2009, p. 40). 

 

1.4 O JORNAL BATISTA 

 

Segundo Luciane Almeida, o Protestantismo sempre foi disseminado como a 

religião do texto, fazendo sempre a leitura como prática fundamental para o 

conhecimento e difusão dos dogmas cristãos. A relação entre o protestantismos e a 

impressa fez com que as suas doutrinas fossem difundidas com o objetivo do 

proselitismo visando a expansão. Almeida destaca que:  

 

Seguindo essa característica, os missionários protestantes que 
instalaram-se no Brasil introduziram a Bíblia como livro-texto para leitura 
pessoal e comunitária a partir de meados do século XIX. Os primeiros 
evangélicos norte-americanos trouxeram consigo a leitura da Bíblia e a 
publicação dos jornais. No Brasil a literatura evangélica entrou no país 
acompanhando os primeiros missionários protestantes. Os periódicos 
evangélicos serviram como um poderoso instrumento para a disputa por 
espaço religioso no final do século XIX. (ALMEIDA, 2016, p. 55) 

 

Os batistas produziram e traduziram vários materiais norte-americanos com o 

objetivo expandir e consolidar a denominação. Luciane Almeida destaca que:  

 

A produção literária batista, girando em torno destas quatro classes, era 
veiculada basicamente em forma de jornais, catálogos, folhetos e livros. 
Todo esse material era produzido ou traduzido e publicado pela Casa 
Publicadora Batista (CPB). Criada junto com O Jornal Batista para cuidar 
da organização do jornal, a Casa publicava também folhetos, diversos 
livros de caráter doutrinário e era um dos principais órgãos oficiais da 
Denominação. Os folhetos tinham grande circulação nacional e alguns 
esgotavam em um curto período. Tinham como principal objetivo orientar 
os obreiros e pastores nas suas atividades proselitistas e doutrinárias. 
(ALMEIDA, 2016, p. 58) 
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É possível perceber que, desde os primeiros anos da evangelização Batista na 

Bahia a produção de material impresso para a disseminação de suas doutrinas, uma 

estratégia para o proselitismo e consequentemente, a disputa em um campo religioso 

dominado pelos Católicos. Segundo Almeida: 

  

O serviço mais importante atribuído à Casa Publicadora Batista foi a 
publicação d’O Jornal Batista, que desempenhou papel essencial para a 
formação de uma “identidade batista” entre os membros da denominação. 
Foi muito além da proposta inicial de consolidar o espírito denominacional 
e fornecer informações sobre as igrejas de todo o país. O periódico 
também cumpriu o importante papel de homogeneizar a posição política 
dos batistas, ao passo em que os posicionou ao lado dos governos 
conservadores. (ALMEIDA, 2016, p. 60) 

 

Nas análises dos artigos do Jornal Batista é possível perceber os discursos, as 

práticas e as representações dos batistas e como esse periódico foi fundamental para 

a formação da mentalidade econômica, política, religiosa e pedagógica da 

Denominação Batista. Entre as concepções a serem destacadas estão as ideias de 

progresso, científico, educacional, moral e modernizador. Os batistas queriam através 

da evangelização e educação modificar a representação de um País atrasado e 

impudico. A atuação batista neste sentido estava além das publicações do jornal, ela 

se dava também, nas igrejas, nas escolas bíblicas dominicais, lugares para o 

aprendizado bíblico, de adultos e crianças que construíam modos de ser e 

sociabilidades. 

O Jornal Batista, fundado em 1901, ainda está em circulação e possui 119 anos 

de existência ininterrupta.3 Sendo uma voz autorizada da Convenção Batista 

Brasileira, reflete a mentalidade que pretende ser adotada pelos batistas brasileiros, 

tanto nas questões doutrinárias e sociais. A Convenção Batista Brasileira que, em 

1909, o declarou como órgão oficial na Assembleia Geral da CBB, realizada em 

Recife.4 O Jornal Batista atendia majoritariamente o público interno das igrejas 

batistas,  funcionava como segunda leitura obrigatória, primeira, obviamente, a Bíblia. 

Ele também era usado para evangelização e formação de novos convertidos.  Todas 

as matérias publicadas, procuravam difundir uma opinião segundo os princípios e 

doutrinas batistas.  

                                                 
3 O Jornal Batista: edição de 02/2020. Acervo Digital. Disponível em: http://acervo.batistas.com/. 
4 O Jornal Batista, op. cit., p. 02. 

http://acervo.batistas.com/
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O Jornal foi idealizado e fundado por William Edwin Entzminger (1859-1930), 

missionário norte-americano e doutor em teologia, apesar de não possuir experiência 

jornalística quando se tornou diretor do Jornal Batista.5  Azevedo afirma que antes da 

criação do Jornal Batista, os batistas haviam circulado dois impressos do Echo de 

Verdade, fundado em 1886, na Bahia, por Zachary Clay Taylor (1850-1919), que 

durou cerca de treze anos, mas que recebeu outros nomes: A Verdade (1892) e A 

Nova Vida (1897). 

Já na primeira edição o Jornal Batista mostra a natureza missionaria das 

publicações. Umas das primeiras matérias uma frase ficou marcada “Evangelizar por 

meio de um jornal”. A frase tornou-se célebre no que diz respeito às intenções dos 

batistas na criação do periódico. Azevedo destaca,  

 

Evangelizar por meio de um jornal é apenas cumprir em parte, o último 
mandamento do Senhor Jesus; e de fato, o diretor ou pessoa equivalente, 
não tem direito de propagar, no seu jornal, doutrinas errôneas. Lembrando 
que há diversas classes de leitores – sábios e ignorantes, religiosos e 
irreligiosos, leitores que concordam com o redator e leitores que não 
aceitam as suas crenças, haverá por força, necessidade de grande 
variedade de ‘elementos’ e todos postos ao alcance dos que se sentam à 
sua mesa literária, intelectual e espiritual. (AZEVEDO, 1983, p. 41). 
 

Essa primeira manifestação demonstra a ambição de expandir e consolidar a 

denominação batista, no Brasil. Demonstra também as representações e as práticas 

dos missionários. Para eles o Brasil estava entregues as trevas da idolatra e da 

ignorância e, assim desviado do verdadeiro cristianismo. Fica evidente que esses 

missionários usavam o jornal para atacar a hegemonia da Igreja Católica e das 

manifestações religiosas de origem africana, causadas pela miscigenação racial e 

cultural que formou a população brasileira. Por isso, elas deveriam ser combatidas. 

O Jornal Batista, fora usado como meio de evangelização e modelador da 

mentalidade de seus leitores, desde suas atividades dentro e fora de casa e nas 

igrejas, os modos de agir acerca dos problemas sociais, das relações humanas entre 

homens, mulheres e filhos, intermediando até as formas de se portar frente à moda 

vigente e aos sistemas políticos e econômicos.   

 

 

                                                 
5 AZEVEDO, I. B. de A palavra marcada: um estudo da teologia política dos batistas brasileiros, de 1901 

a 1964, a partir do Jornal O Batista, p. 53. 
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CAPÍTULO II 

INSERÇÃO DOS BATISTAS EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS NAS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX. 

 

2.1 SANTO ANTÔNIO DE JESUS E A MODERNIZAÇÃO 

 

Santo Antônio de Jesus fica localizada Recôncavo Sul baiano, área composta 

por 35 municípios com trajetórias relevantes para a história, cultura e economia da 

Bahia.  

 

 

Figura 1: Localização de Santo Antonio de Jesus – Recôncavo Sul da Bahia 
Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 

 

Essa região, desde o período colonial sempre foi durante muito tempo objeto 

do estudo da geografia, sociologia, antropologia, história e economia. O Recôncavo, 

em termos físico e político-administrativo, corresponde à região em forma de fértil 

crescente, em tomo da Baía de Todos os Santos. (OLIVEIRA, 2000, p. 41) 

Segundo Ana Maria Oliveira, o Recôncavo baiano é uma região que desde o 

século XVI tem sido destacada pelos viajantes e cronistas coloniais que adentravam 
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pelas terras baianas e a ele faziam referência, distinguindo as terras do Recôncavo 

da capital colonial, Salvador ou simplesmente Bahia.  

 
No século XIX, os viajantes que percorreram as terras baianas 
ressaltaram as características físicas e econômicas do Recôncavo. Além 
de entrepostos e vias de acesso para a circulação das mercadorias, que 
eram dirigidas para o interior bem como para o exterior através da capital, 
os rios do Recôncavo foram fundamentais também, como vias de 
penetração para o interior. Às margens dos rios ou próximas dessas 
desenvolveram-se importantes povoações e vilas como: São Félix e 
Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira, às margens do Paraguaçu; 
Santo Amaro, às margens do Sergipe do Conde; Nossa Senhora da Ajuda 
de Jaguaripe e Nazaré às margens do Jaguaripe. (OLIVEIRA, 2000, p. 
43). 

 

Já na segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira e baiana, começa 

a passar pelo processo de modernização em alguns dos seus aspectos.  Entre eles, 

interessa-nos a modernização dos transportes, principalmente no que diz respeito às 

ferrovias. Oliveira nos lembra que: 

 

Essas implicaram em viagens mais rápidas e rentáveis, além de 
representarem o novo, o progresso. Na província da Bahia, 
especificamente no Recôncavo, foram construídas a Estrada de Ferro de 
Santo Amaro, em 1880; a Estrada de Ferro Central da Bahia, em 1868; e 
a Estrada de Ferro de Nazaré, em 1875; está última percorrendo os vales 
dos rios Jaguaripe, Taitinga e Mutum, alcançando o planalto de Santo 
Antônio de Jesus e, em seguida, São Miguel e Amargosa; até que em 
1906 os trilhos atingiram a Areia e, posteriormente, Jequié. (OLIVEIRA, 
2000, p.48). 

 
 

A Estrada de Ferro de Nazaré cujo o nome era A Tram-Road, partindo de 

Nazaré, percorria sete léguas até Santo Antônio de Jesus, fazendo o trajeto em uma 

hora e cinquenta minutos, saindo regulamente às 7 horas de Nazaré e voltando de 

Santo Antônio de Jesus às 11 horas da manhã. (OLIVEIRA, 2000, p. 58). 

 

Recordando as viagens do Vapor de Nazaré a Salvador, Isaías Alves 
assim se referiu: Todos acomodados no navio largava o barco. 
Lentamente movia-se, espanado daí a pouco pelos galhos e ramos de 
robustos mangues. Pouco a pouco venciam-se as voltas, passava-se o 
Copioba e o Tijuca que deságuam à esquerda de quem desce, e logo o 
Rio de Agua Doce ou Maragogipinho, à direita, penetrando no território de 
Jaguaripe, numa viagem agradável e repousante, em conversação que se 
prolongava até Salvador. (...) As horas das viagens eram suaves, salvo 
alguma tempestade, que trazia, às vezes, grito pelo Senhor do Bomfim, 
na meia travessa, mais ou menos, o ponto da bissetria do ângulo que tem 
por vértice a ponta do Monte Serrat e por lado as linhas que vão à ilha de 
Itaparica e à ponta do Farol da Barra. (ALVES, 1967, p. 171 apud 
OLIVEIRA, 2000, p. 59). 



28 

 

 

No início do século XX, a cidade de Santo Antônio de Jesus, assim como em 

Salvador passa por um projeto de modernização pensado e articulado pelos órgãos 

governamentais que, a partir de um olhar “civilizador”, inicia a busca pela organização 

da sociedade, afetando diretamente o comportamento da população. O projeto 

modernizador, que apresentou transformações físicas e estruturais na cidade, atingiu 

diretamente o aspecto da vida privada, com a intenção bem clara: “controlar o modo 

de vida das pessoas, principalmente das classes mais pobres, procurando sempre 

modificar seus hábitos e costumes, pois eram considerados bestializados.” (LEITE, 

1996, p. 35  

O processo de modernização focava nas transformações dos espaços urbanos 

e das antigas práticas da população. Neste movimento de modernização Santo 

Antônio de Jesus passou por transformações em suas festas religiosas. As festas 

ocupavam o espaço público e tornava-se uma grande parte da população que 

desejava se divertir e expressar sua religiosidade. No período colonial a participação 

nas festas religiosas era obrigatória de todos aqueles os súditos do Rei os 

portugueses, índios e os escravizados. “No entanto, é importante destacar que essas 

festas foram reconfiguradas culturalmente; recriadas, adaptadas e transformadas 

para novos fins” (LIMA, 2013, p. 9). 

Souza (2012) destaca que, a luz elétrica chega a Santo Antônio de Jesus em 

1925. Com grande fascinação a população via na eletricidade uma representação de 

progresso, de modernização. 

 

As novas máquinas e utensílios elétricos, aos poucos, ofereceram maior 
segurança e conforto às pessoas, com reflexos sobre quase todos os 
aspectos do cotidiano, inerentes à vida social e doméstica, incluindo o 
lazer, o trabalho, a saúde, a alimentação. A cidade de Santo Antonio de 
Jesus passou a usufruir os serviços precários de luz e força, fornecidos 
pela Empresa Fabril S/A do vizinho Nazaré das Farinhas. Antes, a 
iluminação da cidade era feita por meio de lampiões a gás. Em 1929, a 
prefeitura adquiriu um motor de fabricação alemã, com capacidade de 200 
kVA, que funcionava a óleo diesel e inaugurou uma usina termoelétrica 
em que era usado um gerador que funcionava das 18:00 às 22:00 horas 
(SOUZA, 2012, p. 05). 
 

 

Além da chegada da luz elétrica, havia em Santo Antônio de Jesus uma linha 

férrea, que ligava a cidade de Nazaré das Farinhas à cidade de Jequié. Essa linha 

férrea era uma importante ligação entre o sudoeste da Bahia e a capital do Estado 
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“Inaugurada festivamente em 07 de setembro de 1880 a Tram-Road, depois 

denominada Estrada de Ferro de Nazaré possibilitaria o tráfego definitivo entre as 

duas cidades, prolongando-se seus trilhos até alcançarem a cidade de Jequié” 

(SOUZA, 2012, p. 02). 

A partir da inauguração da Tram-Road, o município de Santo Antônio de Jesus 

tornou-se uma importante rota de comercio, circulação de pessoas e escoamento de 

produtos. Nesse contexto, há um intenso esforço dos missionários batistas para 

evangelizar o interior da Bahia. 

Os batistas estabeleceram uma rota de evangelização que segue a rota da 

ferrovia, que cruzava o Recôncavo até o sudoeste da Bahia. Três Igrejas são 

fundamentais neste período, por estarem em pontos estratégicos, são elas: a Primeira 

Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Sul, seguindo pelo vale do 

Jequiriçá, a Primeira Igreja Batista em Jequié no sudoeste da Bahia e a Primeira Igreja 

Batista em Jaguaquara, local em que o Colégio Taylor Egídio foi estabelecido. 

A instalação do Colégio Taylor Egídio transformou Jaguaquara num dos 

grandes centros Batistas do Estado, tanto pela concentração de missionários e 

pastores graduados, quanto pela influência desenvolvida no setor educacional do 

interior. (TEIXEIRA,1975, p. 109). 

Maria do Carmo Souza Santos destaca que: 

 

Dessa forma, o Colégio Taylor Egídio contribuiu para o crescimento e 
desenvolvimento da cidade de Jaguaquara, para a expansão da Igreja 
Batista de Jaguaquara, conversão de novos fiéis e se tornou alvo das 
disputas políticas e religiosas. Mas, ao mesmo tempo em que as 
rivalidades entre católicos e Batistas estimularam a criação de escolas e 
o incentivo à educação, essas diferenças também acabaram sendo uma 
forma de segregar os alunos de doutrinas diferentes, segundo consta no 
Livro de Tombo da Paróquia Maria Auxiliadora. (SANTOS, 2018, p. 54). 

 

Segundo Maria do Carmo a chegada do Colégio confessional Batista acirrou os 

conflitos com o Catolicismo na região, os padres proibiam a matrícula de alunos 

católicos no Colégio Protestante, sob pena de ser negado aos pais ou aos mesmos 

alunos, os sacramentos da Penitência e Eucaristia. Assim, os Batistas foram cada vez 

mais consolidando a interiorização e disputa no campo religioso baiano. A seguir, dá-

se continuidade à discussão, abordando acerca dos batistas na cidade de Santo 

Antônio de Jesus. 
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2.2 OS BATISTAS EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

 

Não foram encontradas fontes que pudessem apontar a chegada de outros 

protestantes na cidade de Santo Antônio de Jesus, em um período anterior a chegada 

dos batistas no município.   

Os batistas chegaram ao Brasil em 1882, na cidade de Salvador pelo casal de 

missionários norte-americanos W. Bagby e Sra. Bagby. Enviados pela Convenção 

Batista no Sul dos Estados Unidos da América (EUA) e financiados pela junta de 

Richmond, nos EUA.  Em 1885 o missionário batista, Z. C. Taylor, vindo dos EUA 

começou o processo de interiorização dos batistas na Bahia, pelas cidades do 

Recôncavo da Bahia. Z. C. Taylor no seu esforço de evangelizar, logo chegou à Santo 

Antônio de Jesus. 

A explicação para a chegada dos batistas em Santo Antônio de Jesus se dá 

por uma família protestante instalada na cidade e, se constituiu ponte para a ação 

evangelizadora do missionário.  

 

A família Medeiros tinha tido contato anteriormente com os missionários e 
na oportunidade se converteram ao protestantismo. A presença desta 
família na cidade pode ter influenciado a vinda dos missionários, ou a 
pedido deles para ajudá-los na organização de uma Igreja Batista, ou 
como ponto de apoio para os missionários em suas viagens de 
evangelização, vendas e distribuições de Bíblias, nas cidades e povoados 
vizinhos a Santo Antônio de Jesus. Outro fator importante era a 
acessibilidade que a cidade proporcionava naquela época. Ao contrário da 
maioria dos municípios, que só era possível ser alcançados montado em 
animais ou indo a pé, a cidade de Santo Antônio de Jesus tinha a 
facilidade do acesso por trens, através da Estrada de Ferro de Nazaré 
(SILVA, 2018, p. 63). 

 

No início da década de 1890, que chegaram os primeiros batistas na cidade, 

eles passaram extremas dificuldades na antiga Vila de Santana do Camisão, hoje 

cidade de Ipirá, no sertão da Bahia, e decidiram ir em busca de oportunidades, pois 

tinha saído da cidade de “Valença, sua terra natal”, onde tiveram contato com as 

doutrinas batistas e Manoel Zeferino de Medeiros foi “instruído pelo Missionário Z. C. 

Taylor na Verdade, com tão bom propósito que se entregou ao Senhor”.6 Foi a decisão 

desta família de deixar o sertão que deu início a jornada dos batistas na cidade de 

Santo Antônio de Jesus. 

                                                 
6 RAY, T. B. Brazilian Sketches. Louisville, Ky. Baptist Word Publishing Company, 1912. p. 72. “Valença, 
his native town.” 
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Jorgevan Silva (2018), destaca que ao chegar na cidade, um professor 

chamado Narciso não pôde acomodá-los, mas providenciou aposentos em uma casa 

na vila de Vargem Grande, atual cidade de Varzedo, que na época era Distrito de 

Santo Antônio de Jesus. Lá os Medeiros iniciaram suas pregações do Evangelho, 

despertando o interesse de Marciano de Almeida, que logo se converteu ao 

Protestantismo.  

 

Como vimos, a família Medeiros chegou em Santo Antônio de Jesus no 
início da década de 1890, foi para Vargem Grande e algum tempo depois, 
sob as ameaças de Egídio, fixou residência na cidade. Continuaram 
empenhados na proclamação do Evangelho e conquistaram a admiração 
de alguns que, aceitando as doutrinas, passaram a apoiar o trabalho de 
Zeferino Medeiros. Entre os primeiros cooptados pelos batistas estavam, 
“Francisco Diniz (Chico Ourives), Durval Ribeiro, Otaviano Gomes, Cecílio 
Lopes, que foi ferreiro e se mudou para Jequié, e Paulo, pai de Idelfonso 
Moura”. Os novos convertidos receberiam o apoio do missionário Z. C. 
Taylor a partir de 1893 quando “o trabalho foi aberto em Sto. Antônio”,197 
ou seja, quando o grupo passou a dar manutenção a encontros regulares 
e sistemáticos até que a igreja fosse definitivamente organizada, com 
registro em ata no ano de 1898. (SILVA, 2018, p. 76). 

 
 

As reuniões começaram a ser frequentes e participativas com o apoio do 

missionário Z. C. Taylor atraia outros curiosos ou interessados na mensagem 

proclamada pelos batistas, eles organizaram a Igreja. Só após quatro anos desde o 

início do evangelismo a igreja foi oficializada, eles escolheram o nome de “Primeira 

Egreja de Christo Evangélica Baptista em Santo Antônio de Jesus”.7 

Segundo a Ata de organização da igreja, ocorreu em uma assembleia 

extraordinária convocada com antecedência alguns fieis pediram as cartas de 

transferência e assim formaram esta nova igreja batista.  “A Igreja foi organizada por 

onze irmãos de fé batista e sob a liderança do missionário norte-americano, o mesmo 

que havia organizado a Primeira Igreja Batista do Brasil na cidade de Salvador, Z. C. 

Taylor.” (SILVA, 2018, p. 79).  Na ata é possível encontrar os nomes dos membros 

fundadores, são eles: Francisco dos Passos Diniz, Miguel Thomaz de Andrade, 

Manoel Rodrigues de Figueredo, Manoel José de Almeida Andrade, Joaquim Ribeiro 

Valverde, Cecília de Avelar Medeiros, Umbelina Técla Diniz, Laura de Aguiar Ribeiro, 

Mathildes Barreto da Cunha Andrade, Maria Valentina da Cunha e Maria Andrelina de 

Andrade.8 

                                                 
7 Ata nº 1. Livro de Ata nº 1, Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, 01/01/1898, p. 01 
8 Ata nº 1. Livro de Ata nº 1, Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, 01/01/1898, p. 02 
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Foto 01: Ata de Organização da Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus. 

.Fonte: Livro de Ata 01, Arquivo da Primeira Igreja Batista de Santo Antônio de Jesus.  

 

Ata de organização encontramos um modelo cúltico dos batistas do fim do 

século XIX, assim pode-se observar algumas práticas e as representações, hinos 

leitura da Bíblia, e uma pregação seguida de oração. Nesta mesma Assembleia foram 

eleitos os lideres da nova igreja batista, considerados os “officiais da Egreja, ” sendo 

eleito para Tesoureiro o irmão Manoel Rodrigues de Figueredo e para o lugar de 

Secretário o irmão Joaquim Ribeiro Valverde. 

 

2.3 CAMPO RELIGIOSO SANTOANTONIENSE 

 

O campo religioso santoantoniense era hegemonicamente católico. A Igreja 

Católica representava a própria origem da cidade.  Ana Lúcia Passos nos lembra que: 

 

Ela teria surgido primeiro e, assim, a Igreja não teria sido construída para 
a cidade, mas a cidade para a Igreja. Ana Lúcia dos Passos diz que desde 
o início, “a capela se projetou no centro do largo, confirmando a 
importância e influência da igreja. A organização espacial que vemos hoje, 
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no centro comercial é em grande parte resultante, (...) das estratégias, 
articulações e interesses da Igreja Católica. De certo modo a Matriz era 
“intocável”, detinha a hegemonia do poder espiritual e político. Talvez por 
isso, para Isaías Alves naquele tempo, por volta do ano de 1890, “não 
havia o problema do protestantismo, e o trabalho católico era rotineiro, 
mas o número de fiéis crescia sempre. (PASSOS, 2010, p. 45). 

 

 

Foto 02: Igreja Matriz de Santo Antônio de Jesus. 
Fonte: Clube de Xadrez Santo Antônio de Jesus, Bahia.  

 

Segundo Ana Lúcia Passos, a Igreja Matriz, era intocável, detinha a hegemonia 

do poder espiritual e político. A fé era monopolizada pela Igreja Católica, que não 

necessitava de nenhum esforço ou novidades litúrgicas para dar manutenção e até 

aumentar o número de fiéis.  

As festas religiosas representavam em muitos aspectos essa hegemonia 

Católica em Santo Antônio de Jesus. Liliane de Jesus Lima destaca que: 

 

O calendário festivo santoantonienses se iniciava com a festa de São 
Benedito, que era realizada no mês de janeiro. Os habitantes da cidade e 
das regiões vizinhas esperavam e se preparavam para estas festas 
durante todo ano e migravam para a cidade de diversas maneiras, numa 
época em que as distâncias pareciam maiores e os transportes eram 
poucos, a distância não era empecilho para estar nas festas. A festa de 
Santo Antônio, o padroeiro da cidade, também atraía muitas pessoas de 
todos os bairros. O trezenário iniciava no dia 31 de maio – com uma 
caminhada pelas principais ruas da cidade, todos cantando o hino em 
louvor ao santo homenageado, e encerrava com uma missa na manhã do 
dia 13 de junho. (LIMA, 2013, p. 05) 
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Santo Antônio de Jesus é uma cidade fortemente marcada pelas tradições 

Africanas. Assim como em todo o Brasil, o Catolicismo tradicional de raízes ibéricas e 

medievais, implantado pelos colonizadores, recebeu influências das religiões 

indígenas e africanas. O resultado da elaboração religiosa e cultural do encontro de 

portugueses, índios e africanos é perceptível nas festas religiosas realizadas por 

brancos, negros e mestiços, de diferentes grupos sociais. Segundo Liliane de Jesus 

Lima havia uma festa dedicada a Cosme e Damião com esse caráter.  

 

Os festejos em homenagem a Cosme e Damião também apresentavam 
este misto constituinte das festas religiosas. As comemorações dedicadas 
aos santos “gêmeos” também atraíam muitos santoantonienses e não se 
restringiam apenas aos espaços urbanos da cidade. Muitas pessoas 
celebravam a data, o que é possível verificar nos periódicos que aqui 
circulavam com muitos anúncios convidando e divulgado a data em que 
realizariam a celebração. (LIMA, 2013, p. 07) 

 

Lima (2013), destaca que os jornais divulgavam essas festas, a data em que, 

bem como os atrativos que ofereceriam na noite.   

 

Rua Maria Nunes, n 8 – Srs. Diretores d’O Detetive, como nos anos 
anteriores, faço questão vossas presenças nas festas de Cosme e 
Damião, efetuarei dia 30, contando concurso gentis senhorinhas nos 
tradicionais e suaves hinos. Além das vozes excelentes e melodiosas dos 
jovens Manoel Jambeiro e Alvorino Vargas, que farão ouvir depois da 
devoção com suas modinhas, assim também se manifestarão no gozado 
candomblé, nossos camaradas: Ernesto, Lindo, Astério, Jesuíno, 
Bernardo Joãozinho e muita gente… O caruru será um sucesso e a orgia 
tomará o seu predileto lugar. – Aguardo as vossas pessoas e ficarei 
satisfeito se ouvir um improviso d’um representante da imprensa. 
Gracindo. (Festa de Cosme e Damião. O Detetive. Santo Antônio de 
Jesus. 09 de Setembro de 1950. AP, apud LIMA, 2013, p. 08) 

 

Vale ressaltar que, existe um silenciamento das fontes da Primeira Igreja 

Batista de Santo Antônio e a Igreja Batista Betânia sobre os conflitos com as religiões 

de matrizes africanas.  Segundo Jorge Luiz Nery de Santana (2010), havia uma 

resistência das lideranças batistas, movidas por um etnocentrismo e um projeto 

civilizatório, em narrar a inserção e, consequentemente, os conflitos com as religiões 

de matrizes africanas. 

 

Em segundo lugar quem discute o silêncio sobre Bowen reflete também 
as dificuldades em aceitar as estratégias dele junto aos africanos 
escravizados. Não era de se estranhar que estes missionários sulistas 
tivessem resistências em narrar a inserção dos Batistas no Brasil, dada 
suas origens ligadas à experiência de escravidão e segregação em seu 
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País, seja no tratamento dado a presença de Bowen entre os escravos, 
seja no pouco destaque e pesquisa dada a vida dos colonos norte-
americanos que fugiram dos EUA por conta das perdas na Guerra Civil 
em 1865, principalmente com o fim da escravidão, dando origem aqui no 
Brasil as duas primeiras Igrejas Batistas na Colônia de Santa Bárbara do 
Oeste. (SANTANA, 2010, p. 43). 
 
 

Portanto, é passível de interpretação que as narrativas dos Batistas em Santo 

Antônio de Jesus silenciam os conflitos e as relações étnico-raciais, por causa deste 

projeto de progresso idealizado pelas lideranças batistas do início do século XX. É 

impossível que em um campo religioso marcadamente afro-católico não tenha havido 

conflitos com as religiões de matrizes africanas.  

 

2.4 A REAÇÃO CATÓLICA  

 

Logo depois da organização da Igreja Batista houve uma forte perseguição do 

Catolicismo, na disputa do campo religioso baiano.  A Igreja Católica não ficou passiva 

a evangelização Batista. Elizete da Silva (2017), salienta que desde chegada dos 

anglicanos que a Católica reagiu a presença dos credos não católicos no território 

nacional, os batistas concebiam a Igreja Católica como paganismo e perseguidores 

da verdadeira fé. 

 

Na medida em que a expansão protestante ganhava corpo, a hierarquia 
católica, recrudesceu no combate às ideias heréticas através da imprensa 
Religiosa e do trabalho Paroquial em 1901, arquidiocese da Bahia 
publicou um questionário sobre a propaganda protestante contendo 18 
perguntas que variavam desde o número de Protestantes e pastores, até 
saber quais foram os esforços do clero católico para combater e remediar 
os danos desta propaganda bem como as atividades das autoridades. As 
respostas dessa pergunta na diocese da Bahia foram as seguintes: em 
diversas paróquias todos os anos a missões que previnem as populações 
contra a propaganda protestante também na imprensa católica procura se 
combater os erros do protestantismo o indiferentismo das autoridades tem 
garantido aos propagandistas toda a segurança de seus actos. (SILVA, 
2017, p. 50) 

Silva afirma também que, no ano de 1884, que em um culto esses fieis foram 

perseguidos de forma violenta, a casa onde o culto acontecia foi apedrejada.   

Em Santo Antônio de Jesus, esta nova expressão religiosa gerou fortes reações 

da comunidade, pois se divulgara muitas lendas sobre os crentes que tinham parte 

com o demônio, usavam Bíblias faltando livros, eram rebeldes as leis de Deus e 

heréticos. Os conflitos entre os protestantes e católicos duraram por muitos anos. As 

lideranças católicas viam no Protestantismo uma ameaça ao monopólio do campo 
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religioso. “A princípio os conflitos giraram em torno das questões cíveis, ligadas ao 

casamento e sepultamento de protestantes, pois “o único casamento reconhecido era 

o religioso, celebrado por sacerdotes católicos e os cemitérios eram controlados pela 

Igreja Católica” (PEREIRA, 1972, p. 57-58). Assim, na medida em que os missionários 

batistas pregavam, as disputas no campo religioso baiano, também aumentavam.

 Na medida em que os batistas chegavam às cidades baianas no final do século 

XIX e início do XX, encontraram e provocaram muito conflitos. Em Santo Antônio de 

Jesus ocorreu da mesma forma, onde eles chegavam encontravam fortes 

resistências.  

 
As perseguições não se restringiram a um ou outro indivíduo apenas, 
houve momentos em que o alvo era o grupo como um todo. Após fixar 
residência em Santo Antônio de Jesus, o senhor Medeiros reiniciou suas 
pregações e assim que as primeiras pessoas se convertem “começa a 
perseguição: pedradas e várias cousas podres que jogavam na casa; os 
aguadeiros não botavam água; as meninas recebiam punhados de milho 
no rosto, havia um Sampaio que era o maior perseguidor” Em alguns 
momentos a hostilidade se manifestou através da violência. (SILVA, 2018, 
p. 99). 

 
 

Sempre que uma pessoa aceitava a nova fé, ela pagava um alto preço, pois 

ficava privada de usufruir de vários serviços essenciais da época. Jogervan Silva 

salienta os problemas com abastecimento de água em Santo Antonio de Jesus. 

 

Naquela época não havia água encanada, a água potável disponível para 
a população provavelmente vinha da fonte Santo Antônio, que fica 
próxima à praça Padre Mateus e era fornecida pelos aguadeiros., que 
“eram tipos bem populares, carregavam água sobre a cabeça em barris 
pequenos, ou levavam grandes barris e pipas em carrinhos”,281 
normalmente puxados pelos próprios aguadeiros ou por um animal de 
montaria. Não ser atendidos pelos aguadeiros significava ficar sem água 
ou ter que providenciar pessoalmente o transporte para suprir suas 
necessidades. (SILVA, 2018, p. 99). 

 

Portanto, os conflitos entre católicos e batistas duraram por muitos anos. Os 

batistas não consideravam o catolicismo como um ramo da religião cristã e acusavam 

que os católicos deturpavam as doutrinas bíblicas e o Evangelho de Cristo. Por sua 

vez, os católicos consideravam os protestantes como hereges. A Igreja Católica era 

responsável pelo atraso do Brasil, afirmavam os missionários batistas. Para os 

católicos os protestantes eram ovelhas desgarradas e sem salvação, “fora da Igreja 

Católica não há salvação”. 
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2.5 COMPOSIÇÃO SOCIAL 

 

Analisar a composição social da Igreja Batista dos fundadores da igreja e a 

influência que tinham junto à comunidade, ficou relativamente comprometida por 

causa das poucas citações nas Atas. Esses membros eram em quase todos da classe 

trabalhadora. Os relatórios financeiros presentes nas Atas de 1908 até 1935, fazem 

referência a uma “Caixa dos Pobres”, indicando que existia uma coleta para ajudar os 

membros da igreja em situação de vulnerabilidade social. 

Elizete da Silva aponta que, “Os membros de profissões consideradas de maior 

prestígio, como uma professora e um guarda-livros que posteriormente tornaram-se 

membros da Igreja do Garcia, tinham um lugar de destaque no seio da comunidade”.9  

Entre os primeiros membros da Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus 

haviam alguns comerciantes pessoas influentes na política local, mas que estavam 

em condições muito melhores do que a maioria de membros de outras igrejas batistas 

da época. Entre eles estava Francisco Diniz, que doou uma casa para construção do 

templo, possuía alguns imóveis e uma vida aparentemente estável, os demais eram 

pequenos negociantes no comércio local e senhoras do lar. Francisco Diniz, também 

conhecido como Chico Ourives.10 Outro comerciante foi Manoel Rodrigues de 

Figueiredo, que era mestre de obras ou possuía conhecimentos na área de construção 

civil, essa é uma possibilidade de leitura pois, quando houve uma proposta para a 

construção de um templo, Manoel Rodrigues de Figueiredo, ofereceu-se para 

coordenar a empreitada.11 

 

2.6 A QUESTÃO RADICAL 

 

É possível perceber que nos primeiros anos de expansão e consolidação da 

Convenção Batista Brasileira, criação das Juntas, em colaboração com os esforços 

das igrejas locais, no geral, obtiveram sucesso em seus empreendimentos, desta 

forma, os batistas brasileiros começaram a disputar o campo religioso brasileiro.  

                                                 
9 SILVA, Elizete da Silva. Cidadãos de Outra Pátria, p. 75 
10 ALVES, Isaías. Matas do Sertão de Baixo. Salvador: EDUNEB, 2010, p. 261. 
11 Ata nº 5. Livro de Ata nº 1, Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, 26/03/1899. p. 4 
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A Convenção havia crescido e cada vez mais novos missionários americanos 

enviados pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos ao Brasil, organização 

que ainda supervisionava o trabalho batista brasileiro.  

Porém, o etnocentrismo dos missionários batistas americanos foram percebido 

pelos próprios membros da comunidade religiosa. Esses missionários tinham uma 

ideia que os baianos eram despreparados para as tarefas eclesiásticas e incultos para 

liderarem os rumos das igrejas batistas. "Os missionários norte-americanos separou-

se da Primeira Igreja Batista do Brasil, organizou, em Salvador, a Igreja Batista 

Independente do Garcia e, em 1916, e iniciaram a Missão Batista Independente.” 

(SILVA, 2011, p. 6). 

A instituição estadunidense, na década de 1920, considerava o trabalho no 

Brasil como um movimento organizado, coeso e estabelecido, mas mantinha uma 

relação paternalista, que conservava os brasileiros sob vigilância, sobretudo em 

relação aos usos dos recursos financeiros enviados ao Brasil. A autora afirma também 

que este conflito deu origem a Missão Batista Independente na Bahia, que rompeu, 

definitivamente, a sua dependência econômica e administrativa à Junta de Richmond. 

Um movimento contrário a essa forma de agir dos estadunidenses com origem 

em Pernambuco por volta de 1920, atingindo a partir de 1923 outros "campos" batistas 

tais como Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e com contornos 

menos intensos alcançou algumas igrejas do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Este movimento fora chamado de Radicais ou a Questão Radical. 

Marli Geralda Teixeira ressalta que as reivindicações dos pastores nacionais e 

as resposta dos missionários e da Junta de Richmond, mantiveram-se no plano do 

debate através de manifestos e memoriais, algumas tentativas de conciliação, mas 

não houve acordos. Por outro lado, a virulência dos grupos opositores passaria a ser 

expressa através de jornais que não mediam palavras nem sugestões reciprocamente 

depreciativas. 

Elizete da Silva destaca, que a Junta de Missões Estrangeiras de Richmond 

dedicava a maior parte dos recursos financeiros e pedagógicos para as instituições 

teológicas e educacionais da Missão Batista do Sul do Brasil, sediada no Rio de 

Janeiro. Zózimo Trabuco evidencia, que a maioria das Igrejas Batistas da Bahia 

aderiram ao movimento e criaram a Convenção Batista da Bahia e o periódico A Voz 

Batista. O autor destaca também que:  
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Quando os fiéis brasileiros das diferentes denominações aprenderam os 
mecanismos de poder eclesiásticos aos quais poderiam recorrer para 
discordar e dar outra orientação à atuação do grupo, esse expediente dos 
missionários americanos de se utilizarem da exclusão como arma de 
defesa perdeu a legitimidade. Com isso os obreiros nacionais perderam o 
medo da cisão, pois acreditavam, de acordo com os princípios 
protestantes aprendidos com os próprios missionários norte-americanos, 
que só a concordância da consciência com as Escrituras Sagradas 
poderia dar legitimidade ou não a uma comunidade cristã e que nenhum 
homem ou instituição humana tem o poder de determinar a validade das 
crenças e práticas diante de Deus. (TRABUCO, 2009, p. 43, apud SILVA, 
1985). 

 

Dessa forma, é correto afirmar que os Batistas demoraram um tempo para 

aprenderem os modos de ser das denominações trazidas pelos, no caso dos batistas, 

principalmente, os conceitos de autonomia da consciência e independência 

eclesiástica.  

A Questão Radical focou na forma e na ocupação administrativa dos trabalhos 

missionários. Os radicais queriam mais espaço na gerencia dos esforços missionários, 

e enquanto lhes foi negado pelos missionários de Richmond buscaram como vias 

alternativas outras Juntas Missionárias norte-americanas, a exemplo da junta do 

Texas. (TRABUCO, 2009). A pesar da Missão Batista Independente ter sido mais 

radical porque rompeu definitivamente, no entanto, não diminui a importância histórica 

da Questão Radical enquanto movimento de resistência as lideranças richmondianos. 

(TEIXEIRA: 1975). 

As notícias sobre o movimento Radical não demoraram a chegar em Santo 

Antônio de Jesus. É possível perceber nas leituras das Atas do ano de 1919, conflitos 

relacionados as questões das lideranças denominacionais.  As Atas mostram que 

Idelfonso Moura foi um defensor entusiasta dos missionários norte-americanos e que 

Firmino Silveira simpatizava com algumas propostas colocadas por pastores 

brasileiros. Em 31 de dezembro de 1916, o pastor Félix Joaquim de Moraes, um 

brasileiro que pode ter estudado no Seminário Batista de Pernambuco ele foi 

empossado no ministério pastoral da  Egreja de Christo Evangélica Baptista em Santo 

Antônio de Jesus12. Aparentemente, ele era simpatizante do movimento de 

Pernambuco. 

Em 1919, em calorosa discussão com Idelfonso Moura, o pastor Félix Joaquim 

de Moraes pediu exoneração do pastorado da igreja. Idelfonso Moura, presidiu a Igreja 

                                                 
12 Ata nº 142. Livro de Ata n 3. PIBSAJ, 17/11/1916. p. 68 
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na ausência do pastor, afirmou em assembleia de 04 de fevereiro de 1919 “que a 

Egreja amasse o seu Pastor, mas não olhasse tanto para ele, antes cumprisse o seu 

dever trabalhando com os olhos fitos em Jesus”.13 Essas disputas no interior da Igreja, 

sugerem que a Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus tinha conhecimento da 

Questão Radical e as intrigas eram os primeiros sinais da divisão da Igreja que ocorreu 

no ano de 1924. 

  Pelo desenrolar dos fatos nas reuniões seguintes o secretário Joaquim Ribeiro  

Valverde14 deduzimos que os membros da Igreja Batista de Santo Antônio de Jesus, 

colocavam suas palavras nas Atas com bastante cautela, sobre a Questão Radical. 

As disputas continuaram até a chagada do missionário M. G. White, segundo o 

secretário Joaquim Ribeiro Valverde. O missionário reconheceu que a situação na 

Igreja de Santo Antônio estava insustentável, precisava fazer algo para conter os 

Radicais o quanto antes. O missionário M. G. White, dizendo sentir-se desprestigiado 

em seu ministério pastoral, pediu sua exoneração do cargo. 

                                                 
13 Ata nº 06. Livro de Ata n 4. PIBSAJ, 04/02/1919. p. 7 
14 Ata nº 1. Livro de Ata nº 1, Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, 01/01/1898, p. 02 
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Ata nº 1. Livro de Ata nº 1, Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, 01/01/1898, p. 02 
Identificação do secretário: Joaquim Ribeiro Valverde 

 

Na assembleia de 23 de março de 1924,15 os membros que foram a favor dos 

pedidos de cartas demissórias e deram origem a outra Igreja Batista em Santo Antônio 

de Jesus. Os dezesseis membros favoráveis aos pleitos dos pastores brasileiros 

ficaram de posse do templo, com os recursos financeiros, mas o outro grupo levou 

todos os livros de Atas deste início da Igreja. Esse grupo que saiu iniciou o que eles 

chamaram de Primeira Igreja Batistas de Santo Antônio de Jesus, os radicais que 

ficaram continuaram com o nome Egreja de Christo Evangélica Baptista em Santo 

Antônio de Jesus. Assim, permanecem os resquícios desta disputa até os dias atuais. 

As duas Igrejas competem sobre quem é a Primeira Igreja Protestante em Santo 

Antônio de Jesus. 

 

 

                                                 
15 6 Ata nº 09. Livro de Ata n 5. PIBSAJ, 23/03/1924. p. 09 
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CAPÍTULO III 

 PROTESTANTISMO E MODERNIDADE 

 

3.1 MULHERES BATISTAS E A MODERNIZAÇÃO  

 

Pode-se afirmar que as mulheres foram invisibilizadas nos processos 

históricos. Porém, na sociedade isso veio mudando, isto é, passou-se a observar 

melhor o significado da mulher diante da organização familiar, na economia, nos 

movimentos sociais, na política e no trabalho coletivo e na religião. Por isso, a 

presença da mulher como força de modernização na sociedade brasileira do início do 

século XX, é um objeto importante a ser pesquisado. As mulheres como sujeitos 

sociais e políticos vão continuamente transformando suas vidas e saindo da 

invisibilidade.  

Por isso, a participação religiosa das mulheres deve ser entendida em relação 

à habilidade das religiões em lhes prover um espaço social que não seria disponível 

para elas de outra maneira. Este ponto de partida tem a vantagem de tratar as 

mulheres como agentes racionais ao invés de tratá-las como marionetes do 

patriarcado. As mulheres ocuparam estes espaços por várias razões, porque eles 

provêm um capital social e cultural, permitem formação de identidade, oferecem 

formas particulares de permissão e porque eles permitem às mulheres articularem 

suas esperanças, medos desejos e convicções morais.  

A atuação das mulheres no campo religioso foi influenciada significativamente 

pelos espaços sociais disponíveis para elas em uma sociedade patriarcal. Aplicado 

ao estudo da religião, isto pode significar que, para entender a participação feminina 

na religião em uma sociedade tradicional e androcêntrica, devemos compreender 

esses espaços religiosos como disponíveis para as mulheres nessa sociedade. O 

campo religioso ao mesmo tempo em que é sustentando papéis tradicionais e 

domésticos, também proporciona as mulheres um espaço de atuação que promoveu 

significativas mudanças na sociedade das primeiras décadas do século XX. 

As mulheres são a maioria em todas as Igrejas Batistas, mas pouca memória e 

registros são encontrados na construção das narrativas construídas. Nos últimos anos 

pesquisas e análise histórica e social tem sido feita sobre participação delas na 

construção desses espaços, do lugar que ocupam e de como são forjadas as 
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representações e o discurso religioso sobre as mulheres, enquanto participes dos 

processos históricos. Nas Igrejas batistas do início do século XX, a maioria era de 

mulheres, que buscavam a nova fé para melhorar a condição de vida e alfabetizar 

seus filhos.  

Ademais, essas novas comunidades de fé tinham um alto espírito comunitário, 

onde havia expedientes assistencialistas de ajuda mutua, ganhavam o nome, um 

rosto, não mais a lavadeira fulana, ou a cozinheira sicrana, mas a irmã beltrana, que 

usufruía os privilégios do membro do grupo em pé de igualdade com outras irmãs 

irmãos, pelo menos teórica e espiritualmente. (SILVA, 2017, p.245).  O Protestantismo 

de modo geral tinha uma visão dignificante da mulher. Para eles o Cristianismo trouxe 

liberdade as mulheres das relações de opressão das sociedades não cristãs. Algumas 

dessas culturas consideravam inferiores aos homens e até mesmo sem alma, sendo 

sua função social apenas para a propagação da raça humana. Silva destaca que, “o 

evangelho era destinado em sentido muito especial as mulheres para e levá-las ao 

nível do homem e revestidas da dignidade necessária a submissão de questão 

incumbida a formação do caráter de seus filhos e da Juventude em geral”16 (SILVA, 

2017, p.246).   

Participação na vida eclesiástica das mulheres nas igrejas batistas era um tanto 

paradoxal, de um lado, elas eram dignificadas pelo Evangelho de outro sofriam com 

as práticas conservadoras com papéis bem definidos. Os Batistas, motivavam as 

mulheres na vida eclesial, mas, colocavam restrições, como não ter fala nas 

assembleis e até mesmo não ensinar os homens.  

 

Qual é a posição da mulher na igreja um articulista do jornal Batista opinou 
que as mulheres tinham um papel importante na vida eclesiástica, citando 
nomes de mulheres que participaram, na igreja apostólica como auxiliares 
dos Apóstolos e que o Espírito Santo não menosprezar o trabalho 
feminino, qualquer mulher é convidada a orar e profetizar na igreja se, ela 
modestamente obedece a sua condição de mulher Isto é, se ela 
comportava-se, submissamente, sem querer alvora-se a posição que 
pertence ao homem. (SILVA, 2017, p.253).   

  

 

As mulheres eram capacitadas para exercerem o papel de missionárias, mas 

jamais poderiam ser ordenadas ao ministério, pois esse era o lugar destinados aos 

homens. Bianca Daéb’s, afirma que elas poderiam até pregar e ensinar a Bíblia, mas 

                                                 
16 O Jornal Baptista, 30/07/1901, n 20, p. 02 apud SILVA, 2017, p. 246,  
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não do púlpito: a tribuna sagrada era privativa do sexo masculino. A vocação das 

mulheres limitava-se ao serviço evangelístico, cantar os cânticos nas congregações, 

ensino infantil e das suas companheiras. Toda a parte oficial, pregações e 

administração das igrejas constituíam-se como um poder religioso, exclusivamente 

por homens.  

 

A União das Senhoras Batistas, que se reunia informalmente nos templos 
de suas igrejas, deu origem a uma rede nacional de senhoras, gerando 
um novo grupo a cada nova congregação que surgia. Elas gozavam de 
bastante prestígio dentro da denominação. O objetivo precípuo era “fazer 
missões”. Segundo artigo publicado na revista Visão Missionária, do ano 
de 2000, desde o início da obra batista no Brasil, as mulheres têm-se 
reunido para orar e trabalhar por missões. Essas duas colunas - oração e 
serviço - têm marcado uma trajetória que teve início em 1908. Mesmo 
antes de ser uma organização em nível nacional, as senhoras reuniam-se 
nos templos para orar e estudar a Bíblia, bem como para evangelizar e 
praticar beneficência Foi organizada, em 58 23 de junho de 1908, a União 
Missionária das Senhoras Batistas do Brasil, composta de 20 Sociedades 
de Senhoras e 05 Sociedades de Crianças.17 

 

Assim, o manual determinava os modos de ser das mulheres batistas e da vida 

eclesial delas. O objetivo era preparar meninas, moças e mulheres para fazerem 

missões e desempenharem bem as suas funções de mães, filhas ou esposas ou 

quando assumiam a educação de outras mulheres nas organizações das igrejas, 

assim elas seriam abençoadas. 

Algumas mulheres subverteram a ordem e exerciam uma liderança e alguns 

cargos administrativos. A participação feminina na administração das Igrejas Batistas 

constituía um sinal de modernidade. A partir da década de 1930, aparece nas Atas da 

Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, uma mulher que exercia essa liderança 

feminina na comunidade, o nome dela é Esther Silveira. As Atas apontam que ela 

liderava setores administrativos da igreja como tesouraria da igreja, da construção e 

da caixa dos pobres. Inúmeras vezes ela aparece dirigindo o culto ministrando na 

Escola Bíblica Dominical e os cânticos congregacionais; além de redigir Atas com 

muita maestria.   

 

 

 

 

                                                 
17 Manual da União Feminina Missionária Batista do Brasil. 1981, p. 50, apud ALMEIDA, D. Bianca, p.  57. 
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3.2 ESTRADA DE FERRO - TRAM ROAD DE NAZARETH 

 

As estradas de ferro foram consideradas como a maior conquista da Revolução 

Industrial depois da máquina a vapor. Esta substitui as forças vitais pela força 

mecânica e transformou radicalmente não só a estrutura de produção industrial, mas 

também os meios de comunicação. Elas potencializam os processos de modernização 

dos centros urbanos pois, facilitaram os meios de transportes, reduzindo o custo de 

circulação das mercadorias e possibilitando a abertura de novos mercados.  

No final do século XIX, a partir dos cenários inaugurados pela abolição da 

escravidão e pela proclamação da República no Brasil, a Bahia viveria uma conjuntura 

de incertezas políticas e dificuldades econômicas. Nesse contexto, o seu Recôncavo 

Baiano como uma região de vida urbana notável passou por grandes modificações 

dos núcleos urbanos da região, cujo agente, principal, das mudanças seria a Estrada 

de Ferro - Tram Road de Nazareth.  A construção da ferrovia iniciou em Nazaré, 1871, 

chegando a Jequié em 1927. 

As dificuldades de reunir capitais explicam por que a primeira companhia 

dessa estrada de ferro, sendo fundada em 1869, pela firma comercial João 

Luiz Pires Lopes & Cia, somente se consolidou como Tram Road de 

Nazaré, em 1871, e inaugurou o primeiro trecho em 1875, passando por 

várias crises financeiras que paralisaram as obras. A estrada partia de 

Nazaré, um porto fluvial no rio Jaguaripe na borda Sul do Recôncavo, e 

dirigia- -se para o Sudoeste da província atravessando o vale do rio 

Jequiriçá e atingindo o meio curso do rio de Contas, numa extensão de 

290 Km. A estrada chegou ao ponto extremo, Jequié, em 1927. (ZORZO, 

2000, p. 102) 

 

Com extensão de 290 km, fazia o transporte de passageiros e dos principais 

produtos agrícolas da região, como café, fumo e cacau.18 A estrada de ferro seguiu o 

traçado de antigo caminho de boiadas que era conhecido desde o início do século, 

nos primeiros tempos, contou com o surto do café e, depois, com a proliferação da 

produção do cacau. 

Oscar Santana dos Santos destaca que, a ferrovia Tram Road de Nazareth 

permitia uma integração das regiões, desde a Baia de todos os Santos, Vale do 

Jequiriçá / Recôncavo / Sudoeste da Bahia, dentre outras, contribuindo assim com 

                                                 
18 SOUZA, Maria do Carmo S. Opcit. p. 28. 
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intercâmbio culturais. “Os vagões do trem de primeira classe, de segunda, o de carga, 

a forma como os passageiros viajavam, as características das cidades pelas quais o 

trem passava, informações sobre relações amorosas” (SANTOS, 2012, p. 6) 

 

 

Figura 2: Mapa da linha Estrada de Ferro Tram Road de Nazareth 

Fonte: I Centenário das ferrovias brasileiras - IBGE 

 

Foto 03: Estação Ferroviária de Santo Antônio de Jesus, em 1931. 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ba_ilheus/stoantonio.htm. 
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A partir da inauguração da Ferrovia o município de Santo Antônio de Jesus 

passou a integrar uma expressiva rede de intercâmbios culturais, sociais e 

econômicos, tornando o município um importante centro de convergência e circulação 

de pessoas, com vistas a escoamento de produtos. Assim, se concretizou os 

discursos e projetos de desenvolvimento e os ideais de progresso e modernização do 

Recôncavo da Bahia, no início do século XX. 

 

3.3 MODERNIDADE - TUDO O QUE É SÓLIDO DESMANCHA NO AR 

 

As relações entre a Reforma Protestante e a modernidade no Ocidente já têm 

sido observadas por diversos teóricos, particularmente historiadores e sociólogos. A 

História Cultural e a História das Religiões propõem que o Protestantismo se originou 

historicamente na relação com a modernidade.  

Esse Protestantismo nasceu na ruptura com o modelo de cristandade europeia, 

católica e romana. Essa forma de cristandade, era relativamente homogêneo na sua 

estrutura política e eclesiástica, entretanto o Cristianismo nas relações do cotidiano 

era diverso, plural na suas vivencias sociais, resultado do encontro de diferentes 

matrizes culturais e religiosas.   

A modernidade, enquanto momento histórico, caracteriza-se pela anti tradição, 

pela derrubada das convenções, dos costumes e das crenças, pela saída dos 

particularismos e entrada no universalismo, ou ainda pela entrada da idade da razão. 

Ela refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 

Europa e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. 

 A época moderna surge com a descoberta do Novo Mundo, o Renascimento e 

a Reforma (século XV e XVI); desenvolve-se com as Ciências Naturais no século XVII, 

atinge seu clímax político nas revoluções do século XVIII, desenrola suas implicações 

gerais.  Contemporaneidade: após a Revolução Industrial do século XIX e termina no 

limiar do século XX. Além disso, é fundamental lembrar que a cultura moderna se 

formou lentamente, se definiu e se afirmou mais pelas revoluções científicas, pelo 

Renascimento, mais tarde pelo Iluminismo, Liberalismo, pelas Revoluções Francesa, 

Americana, pela filosofia a partir de Descartes pelas ciências naturais e pela expansão 

colonialista das potências europeias.  
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Marshall Berman, (1986), em seu texto intitulado “Tudo que é sólido desmancha 

no ar”, discute que existe um conjunto de experiências sociais, experiências de tempo 

e de espaço, que são experimentados sobretudo pelo Ocidente. O autor denomina 

essas experiências de modernidade: 

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, 
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas em redor — mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que 
temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência 
ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e 
raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 
sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. 
Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela 
nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e 
mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser 
moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo 
o que é sólido desmancha no ar” (BERMAN, 1986, p. 19) 

 

Segundo Berman, essa agitação e mudança que compõe a vida moderna é 

formado por um conjunto de processos sociais. Ele lista grandes descobertas nas 

ciências físicas, a industrialização da produção, transformações demográficas, 

expansões urbanas. 

Filosoficamente, a modernidade nos apresentou um discurso da autonomia da 

razão contra a tutela que a instância religiosa exercia sobre todas as perspectivas da 

existência humana. Neste sentido, ela reivindica a autonomia das diferentes esferas 

da existência em face da Religião. A razão moderna afirma sua autonomia através da 

liberdade. Com isso, a modernidade pensou ter chegado à afirmação do ser humano 

autônomo, sujeito de si e da História. 

A modernidade nos apresentou o conceito de secularização, o mundo tornou-

se autônomo e secularizado. Neste contexto ressalta a centralidade do indivíduo como 

sede de iniciativas, direitos e deveres. Consequentemente, é uma sociedade marcada 

pelo pluralismo de sentido e de valores e pela afirmação do primado ou até mesmo 

da exclusividade da razão humana, como fonte do conhecimento e da verdade. A 

Modernidade não é apenas resultado de uma secularização do Cristianismo, por mais 

importante que tenha sido esta tradição religiosa no âmbito da racionalidade da 

conduta da vida. Mas, a secularização surgiu, sobretudo no Ocidente cristão e se 

tornou um dos elementos estruturais da sociedade moderna.  

A modernidade tira a divindade cristã do centro da sociedade e coloca a ciência. 

A sociedade, a História, a vida individual deixa de ser vontade de um ser supremo 
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para serem submetidos simplesmente às leis naturais. A Modernidade questionou e 

substituiu a autoridade da Igreja pela autoridade do ser humano considerado como 

consciência ou razão; o desejo de eternidade pelo projeto de progresso histórico. 

Entende-se por secularização um processo histórico pelo qual o Ocidente toma 

consciência de sua consistência e autonomia. Teoricamente, a secularização significa 

a libertação do ser humano, explicações religiosas, sobrenaturais, míticas e 

metafísicas da realidade. Em sentido filosófico-histórico e cultural, designa o processo 

de formação da cultura e da ética da sociedade burguesa, sublinhando sua autonomia 

e emancipação com relação ao Cristianismo. Com a Modernidade, o humanismo 

moderno secular depôs Deus de seu lugar absoluto, Criador e Senhor, para pôr aí o 

ser humano. A experiência moderna de secularização remete à autonomização da 

sociedade ocidental em relação à religião e à subjetivação dos mitos. Considera a 

separação jurídica do Estado em relação ao religioso e a garantia de liberdade de 

opção religiosa dos cidadãos. Peter Berger destaca que:  

 

A Religião ocidental judaico-cristã, e especialmente a Reforma, um dos 
elementos responsáveis pela construção da Modernidade com que agora 
se confronta como oponente. A secularização não significa a negação total 
da religião, mas antes o fim dos monopólios religiosos e expulsão da 
religião do espaço público. Com isso, dá-se um pluralismo religioso, 
inaugurando uma situação de mercado onde as diferentes alternativas 
religiosas concorrem pela preferência dos fiéis. Por outro lado, na 
moderna sociedade o mais numeroso é o tipo de “cristão de nome”, que 
pertence de alguma forma a uma Igreja, mas de maneira 
descompromissada. (BERGER, 2004, p. 93). 
 

 

Peter Berger salienta também que, o período moderno impulsionou a 

secularização da sociedade ocidental. Ele afirma que todas as instituições mais 

relevantes da sociedade escaparam da tutela do Cristianismo.  Assim também, no 

nível subjetivo das consciências individuais. 

A modernidade buscou na sociedade grega o conceito de Individuo e o 

estabeleceu em todas as relações sociais. O período moderno celebrou o indivíduo, 

tornando-se a primeira e última referência, emergindo de maneira explícita, forte e 

avassaladora essa onda individualista autocentrada. O individualismo proporciona as 

bases do ilusório sentido de autonomia que caracteriza a sociedade moderna. Nela, a 

sensibilidade se circunscreve ao campo do interesse pessoal em detrimento do bem 

coletivo e da percepção subjetiva da existência do outro.  
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Esta perspectiva permitiu aos indivíduos confiar, de forma progressiva, na 

própria capacidade pessoal de buscar a verdade e adquirir conhecimento, rompendo, 

assim, o monopólio do Cristianismo do período medieval, que impunha uma visão de 

mundo uniforme e vigiada pela Inquisição.  

Berman (1986), destaca que, a Renascença, também denominada de 

humanismo, que se estabeleceu uma nova compreensão do homem e a redescoberta 

da cultura clássica. É importante destacar que não houve uma ruptura imediata e 

definitiva com o universo cultural medieval. No Renascimento há uma continuidade do 

medievo, na medida em que ainda porta uma noção de humanismo da tradição cristã.  

Sendo assim, é possível destacar que o Renascimento inaugura um novo estilo de 

reflexão moral, integrado ao projeto de uma nova concepção da cultura centrada no 

indivíduo. Para a sociedade desse período não havia dúvidas que as mudanças 

estavam acontecendo e que um mundo novo estava surgindo, e com o advento da 

Reforma Protestante ficou claro que a noção do desenvolvimento social e histórico 

passava pela noção de indivíduo.   

Segundo Berman (1986), somente a sociedade moderna pensou em si mesma 

como uma atividade da cultura ou da civilização. O período do século XVIII é a 

expressividade maior dos ideais que orientam a modernidade, a ideia de progresso 

associado à ideia de civilização configurada nos valores educativos e morais da 

época, bem como a valorização da razão, trouxe ao homem a supremacia da razão 

que transformou toda a experiência da vida social, em detrimento do primado da 

religião. 

 

3.4 MODERNIDADE E MODERNIZAÇÃO 

 

O processo histórico denominado de Modernidade pode ser pensada a partir 

de uma divisão em três momentos. A primeira, teve início no Renascimento e se 

estendeu até o fim do século XVIII. Neste período “as pessoas estão começando a 

experimentar a vida moderna” (BERMAN, 1986). A segunda, teve início com as 

mudanças políticas chamadas de “revoluções democrático-republicanas e a sua 

influência sobre o mundo moderno, as pessoas partilhavam o sentimento de viver em 

uma era revolucionária”. (HOBSBAWM, 1995).  A terceira, segundo Berman, acontece 
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no século XIX, com o início de um processo de mudanças sociais profundas iniciando 

o movimento denominado de Modernização.  

No Brasil, as ideias de modernização podem ser reconhecidas no fim do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX.  Segundo Rinaldo Leite19, “suas primeiras 

manifestações ocorreram no Império, com os investimentos na construção de 

ferrovias, em uma rede telegráfica, com o aparecimento incipiente de indústrias e com 

a lenta urbanização de algumas cidades.” As reformas modernizadoras das principais 

capitais no País tiveram início com o advento da Republica com as elites regionais. 

Além disso, nas primeiras décadas do século XX, a urbanização e os melhoramentos 

materiais, enquanto aspirações modernizadoras, espalharam-se pelas capitais vitais 

do Brasil, ao que tudo indica, a modernização não se restringiu apenas as principais 

capitais, tendeu a expandir-se por cidades que desenvolviam alguma função relevante 

em nível regional. 

Leite ressalta que, no período destacado, estas cidades se tornaram alvos de 

análise dos mais variados segmentos sociais, como profissionais técnicos (a exemplo 

de engenheiros e sanitaristas), jornalistas, intelectuais, estrangeiros (diplomatas, 

banqueiros, comerciantes e empresários), entre outros. Os debates sobre as 

modificações urbanas foram sugeridas por diversos seguimentos, por exemplo, os 

higienistas, sanitaristas e médicos, os quais faziam duras críticas às más condições 

de salubridade e higiene das cidades. Essas condições insalubres foram apontadas 

como causadoras de diversas doenças e epidemias, prejudiciais aos interesses 

civilizatórios e econômicos do Brasil. 

As elites compreendiam que todas as esferas sociais deveriam ser um espelho 

de uma civilidade e de um progresso pretendidos para o País. A insalubridade, que 

era uma característica marcante na maioria delas, não coadunavam com as intenções 

de um País em processo civilizatório. Leite afirma que:  

 

Nas cidades a questão da saúde fora profundamente agravada pelo 
crescimento demográfico nelas ocorrido. Lentamente em alguns casos, 
mais acelerado em outros, tal crescimento não foi acompanhado por um 
planejamento urbano que tivesse a intenção de adequá-las à dp-tnand» 
populacional ascendente. Herdando a sua estrutura do período colonial e 
tendo que absorver um progressivo contingente de habitantes, as cidades, 

                                                 
19 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se.…Ideais de Civilização e cenas de Anti-
clvllldade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912-1916. 1996. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 1996.  
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nas circunstâncias tratadas aqui, tomaram-se um manancial de 
problemas, os quais favoreceram a propagação de epidemias. Dentre eles 
estão: as ruas estreitas, impedindo a livre circulação do ar e a penetração 
da luz, que contribuíram para a disseminação dos miasmas (esses 
perigosos agentes difusores das doenças, segundo alguns dos 
especialistas do período); a carência de moradias, provocando a 
proliferação de cortiços e outros tipos de habitações populares insalubres; 
a inexistência de um serviço de abastecimento de água e captação de 
esgotos eficientes e extensivos a todo o perímetro urbano. (LEITE, 1996, 
p 18). 

 

O período colonial deixou uma herança que necessitava de um projeto 

higienizador urgente. Este projeto civilizador e higienizador atuou na implantação de 

uma política que combatia os agentes naturais causadores de doenças, criando 

instituições capazes de atender os doentes; ações capazes de modificar as estruturas 

das cidades e a execução de mudanças profundas nos hábitos das populações 

urbanas. Este projeto tornou-se um processo de várias vertentes, dando origem 

inúmeros fenômenos, tais como modernização, urbanização, higienização, 

normatização, moralização dos costumes, ações de controle social, regulamentação 

dos usos do espaço. Segundo Leite esses fenômenos tornaram possível todo o 

complexo de modernização no Brasil. Com esta afirmação o autor define o que 

significa modernização no Brasil. 

Leite destaca também que, esse projeto modernizador buscou modificar a uma 

parte das estruturas e infraestrutura urbanas e dos hábitos da população assumindo 

uma dimensão social que atuou nos espaços público, privado e dos modos de ser da 

sociedade brasileira.  

As elites buscaram normatizar a vida familiar e os comportamentos dos 

indivíduos promovendo várias ações violentas que geraram muitas agitações nas 

cidades. Segundo Pechman; 

  

Havia o objetivo de se controlar o modo de vida das classes populares, 
que com seus péssimos" (conforme definiam as elites) costumes 
contribuíam para a situação da insalubridade da cidade. De projeto 
espacial, a higienização transfigurava-se em projeto social: a higienização 
do comportamento dos pobres e trabalhadores. Isto porque se formulara 
uma intricada associação entre pobreza-saúde imoralidade" ou, ainda, 
"pobreza-saúde-promiscuidade-subversão. E havia mais, tentava-se 
impedir, a todo modo, a mendicância, os cultos místicos ou religiosos que 
não fossem católicos e as diversas formas de manifestações lúdicas 
populares. (1985, p. 184, apud LEITE, 1996, p. 25). 
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A busca por controlar os modos de ser da população brasileira e sobretudo da 

classe trabalhadora fora idealizado e defendido segundo os pressupostos da elite 

burguesa dominante. De acordo com esse projeto, as práticas da classe trabalhadora 

eram assinaladas como incivilizadas, enquanto o projeto elaborado pelas elites 

buscava modificar o País tendo como modelo as capitais europeias. Acrescenta-se aí 

o pensamento racista de todo o processo de melhoramento da raça brasileira por meio 

do seu branqueamento, tendo em vista que, as influências africanas e indígenas 

tomavam os brasileiros um povo de qualidade inferior que impedia o progresso da 

nação. Nina Rodrigues defendeu que índios, negros e mestiços representavam raças 

inferiores e com diferenças significativas que os inclinavam a criminalidade. Marcela 

Franzen aponta que:  

 

Os negros africanos são o que são: nem melhores nem piores que os 
brancos: simplesmente eles pertencem a uma outra fase do 
desenvolvimento intelectual e moral. Essas populações infantis não 
puderam chegar a uma mentalidade muito adiantada e para esta lentidão 
de evolução tem havido causas complexas. Entre essas causas, umas 
podem ser procuradas na organização mesma das raças negríticas, as 
outras podem sê-lo na natureza do habitat onde essas raças estão 
confinadas. Entretanto, o que se pode garantir com experiência adquirida, 
é que pretender impor a um povo negro a civilização européia é uma pura 
aberração (Rodrigues, 1957, p.114 apud RODRIGUES, 2015, p.1123). 

 

De acordo com Nina Rodrigues os negros, índios e mestiços tinham padrões 

comportamentais que os tornavam incompatíveis com as condutas dos povos “ditos” 

civilizados, e por isso um empecilho para o progresso que as elites desejavam.  

O Protestantismo fazia o mesmo discurso, das teorias racistas de meados do 

século XIX até as primeiras décadas do século XX, de repúdio a cultura popular que 

se desenvolvia no período Colonial. 

Esse arrojado projeto de reforma urbana procurou curar as chagas do "passado 

colonial, que colocara o Brasil em decadência, frente à nova ordem modernizadora. 

 

Mas o que mais incomodava a elite culta, ávida por rápidas conquistas 
modernizadoras e famílias abastadas, crentes na possibilidade de 
europeização da negra Cidade da Bahia. eram as religiões afro-baianas. 
Com uma presença significativa na cidade e transitando, mesmo que por 
vias tortuosas, entre os diversos segmentos sociais, elas encarnavam, no 
entender dessas elites, mais do que outro aspecto, o atraso cultural 
baiano. Os jornais. logo nos primeiros anos da República. vão 
desencadear uma campanha ferrenha contra as casas de Candomblé, 
mesmo sendo a liberdade de culto uma das prerrogativas salvaguardadas 
pela avançada Constituição de 1891. Estabelecendo uma campanha 
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sistemática de depreciaçáo às casas de culto. a imprensa insuflou a 
arbitrariedade policial contra os terreiros. que teve largo curso na cidade. 
(FERREIRA, A. Heráclito, 1999, p. 250). 

 

Dessa forma, as medidas moralizadoras das elites proibiam festas e realizavam 

batidas policiais a terreiros de Candomblé. Heráclito A. Ferreira aponta que vários 

terreiros de foram invadidos, por exemplo, no primeiro Distrito de Santo Antônio, com 

os mesmos empunhando objetos e animais ligados ao culto. Ele descreve que no 

distrito de Santo Antônio a polícia realizou prisões nos terreiros e conduziu os presos 

em uma procissão que percorreu diversas ruas entre chacotas das pessoas que 

ficavam olhando das janelas. 

A Ligação da população brasileira com o passado colonial, legitimou as 

análises severas que terminaram por conduzir essas mudanças.  Em nome dos ideais 

modemizadores, desprezou-se qualquer preocupação com a preservação do 

passado, negou-se o convívio entre o velho e o novo, empreendeu-se uma verdadeira 

reforma demolidora. (LEITE, 1996). Assim, foi caracterizado o processo de 

modernização e civilização da maioria das cidades brasileiras. Renegava-se todo e 

qualquer legado colonial que pudesse representar um elemento de atraso em 

comparação às nações europeias na visão das elites brasileiras. Essas elites 

passaram por cima de tudo que constituísse um empecilho ao progresso do projeto 

republicano. O ideal civilizador, modernizador, progressista das elites tinha na cidade 

os melhoramentos físicos e controle dos modos de ser da população. 

 

3.5 OS BATISTAS E A MODERNIZAÇÃO  

 

 O Protestantismo surgiu, historicamente, como marco da modernidade e 

construiu seus pressupostos, enunciados, práticas e conquistas tolamente 

influenciados por este período. Ele está no Brasil desde a América Portuguesa, com 

os Huguenotes no Rio de Janeiro, e os Calvinistas no Nordeste, os quais foram 

expulsos pelos portugueses, dentre vários motivos, para manter a hegemonia da fé 

católica na colônia portuguesa. (SANTOS, 2008). 

No ano de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, devido aos conflitos 

ocorridos na Europa, favoreceu-se a instalação de novos grupos religiosos no país. 

Elizete da Silva ressalta que:  
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Os  interesses britânicos  na transferência da corte de D. João para o 
Brasil combinado na assinatura de dois tratados em 1810: o Tratado de 
aliança e amizade e o de Comércio e navegação por segmento a posição 
hegemônica da Inglaterra influíram na busca de vantagens econômicas e 
políticas, com como o direito de extraterritorialidade, bem como o estatuto 
de potência privilegiada em matéria de tarifas alfandegárias, e isto é, mais 
baixa que outorgada para Portugal conseguimento os britânicos que se 
instalaram na Bahia tinham consciência desses privilégios vírgulas 
edificados é acordos posteriores, pois constantemente estavam a 
reivindicar direitos exarados no Tratado. (SILVA, 2017, p.24) 

 

O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 permitiu a liberdade de culto para 

os comerciantes e imigrantes ingleses em terras brasileiras. Isto permitiu a construção 

de capelas e de cemitérios, além da realização dos serviços religiosos de formato 

anglicano. Com a abertura dos portos em 1808, a Bahia passou a ser uma rota 

fundamental para o comércio britânico, no Brasil.  

O comércio inglês foi imprescindível para a construção de ferrovias, o elevador 

Lacerda e outros equipamentos urbanos na Bahia e no Brasil como obra dos ingleses 

(SILVA, 2011). Logo depois da independência do Brasil, a Constituição de 1824 

manteve o Catolicismo como religião oficial, mas por força das relações comerciais 

com países protestantes passou-se a tolerar outros grupos religiosos, porém, estes 

não poderiam fazer nenhum tipo de proselitismo. Essa abertura gerou debates em 

torno da liberdade religiosa, pois as elites desejavam mais liberdade no âmbito do 

comercio, da política e da religião. 

A Proclamação da República abriu, juridicamente, o cenário para o 

Protestantismo disputar o campo religioso brasileiro, fazendo-o participar das 

mudanças políticas, sociais e culturais vividas pela sociedade brasileira no fim do 

século XIX, e nas primeiras décadas do século XX. O Protestantismo com o advento 

da República criou formas de inserção no contexto religioso brasileiro, estabelecendo 

práticas religiosas próprias.   

Luciane Almeida destaca que no período republicano foi muito significativo no 

que tange a liberdade religiosa, a separação entre a Igreja Católica e o Estado. Além 

disso, para o Protestantismo a chegada da República foi um novo tempo de liberdade 

religiosa e a queda do monopólio da fé Católica. Almeida destaca ainda que:  

 

Para os batistas, ainda que Rui Barbosa continuasse católico por toda a 
sua vida, suas proposições sobre a religião sempre estiveram muito 
próximas do pensamento protestante, tanto no que se refere à relação 
entre igreja e Estado quanto ao liberalismo. É importante ressaltar que 
suas críticas não eram especificamente contra o cristianismo, mas contra 
o catolicismo ultramontano141 que faria da Igreja Católica brasileira uma 
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instituição voltada a interesses externos. Este posicionamento foi exposto 
no livro “O Papa e o Concílio”, repetidamente citado pelos batistas, onde 
Rui Barbosa teceu uma vigorosa crítica ao ultramontanismo, que para ele 
seria o inimigo do progresso moral, político e econômico do Brasil. 
( ALMEIDA, 2016, p. 80). 

 

 

Os liberais afirmavam que o problema religioso no Brasil era, na verdade, uma 

questão política, e que o catolicismo brasileiro era uma doutrina política contraria as 

instituições liberais. A liberdade do indivíduo tão cara para Rui Barbosa deixava-o bem 

próximo das ideais Batistas.  

Elizete da Silva em seu texto Protestantismo: visões do progresso e do trabalho 

no Brasil, destaca os discursos de Ruy Barbosa sobre a estreita relação do 

Protestantismo e o progresso.  

  
 

...do protestantismo é filha a instrução popular, que constitui o grande 
característico, o principal instrumento e a necessidade vital da civilização 
moderna; ao protestantismo encontra-se associada em toda parte uma 
exhuberancia de prosperidade individual, luxuriante como a vegetação 
dos trópicos e em inconstante com os países onde os processos com os 
governantes catholicos, aplicados em seu vigor comparando as almas e 
esgotharam a energia manual do povo o protestantismo é anglicana 
Inglaterra; é a Luterana alemã; é a calvinista Suíça; é América puritana 
dois pontos; são as nações moralizados robustas do Norte é a tendência 
anti papal... o ultraromantismo é o inverso de tudo isso; é o lazaroni ZTA 
Napolitano, é o caudilhismo espanhol é arruma claustral do governo 
pontifício é a exploração das populações rurais. (SILVA, 2002, p. 42,43). 

 

 

Ruy Barbosa foi constantemente citado nos sermões e edições de jornais 

protestantes para argumentar sobre o grande atraso causado por séculos de 

Catolicismo, e o Protestantismo era uma possibilidade de mudar os rumos do País, 

nos moldes das nações protestantes do Norte.   

Outrossim, a afinidade entre Protestantismo e modernidade deu-se no contexto 

do projeto modernizador vivido pelo país nas últimas décadas do século XIX, e nas 

primeiras décadas do século XX. O alinhamento do Protestantismo com a 

modernidade e, consequentemente, com o capitalismo, sem dúvida é uma das forças 

históricas propulsoras do sistema capitalista no Ocidente (WEBER, 2010).  

Com o advento da República, a elite que ocupara os espaços de poder neste 

novo regime político, possuía um projeto de modernização urbana, moral para 

sociedade brasileira marcadamente mestiça. Neste contexto, a elite republicana em 
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seu projeto de progresso e modernização projetou desafricanizar a sociedade 

brasileira, na tentativa de apagar a herança colonial. Traz-se Silva (2011) para essa 

discussão por argumentar que, 

 

O projeto ideológico republicano pretendia apagar os resquícios da 

sociedade baiana colonial e os traços africanos que perduravam na 

paisagem cultural da cidade e na grande maioria da população. Nesse 

projeto de modernização, civilização e desafricanização, a inserção do 

protestantismo e do progresso atávico, que a elite política enxergava nos 

países de origem protestantes seria um elemento pedagógico importante, 

em que pese as preocupações e os temores da hierarquia católica. 

(SILVA, 2011). 

 

  Nessa perspectiva, as elites viam no Protestantismo uma religiosidade de 

esclarecidos em contraponto ao Catolicismo. O Protestantismo de missão em sua 

teologia assumiu esta representação para responder aos graves problemas da 

sociedade baiana, que recebeu como herança do período colonial, todos os 

problemas originados do sistema escravista.  

Silva (2011) salienta que, os missionários batistas estadunidenses e os 

reverendos anglicanos percebiam a sociedade baiana como um ambiente moral 

decaído e atrasado. Por isso, esses missionários seguiram a díade bem x mal, reino 

de Deus x reino do mundo, e assim, foram construídos os embates entre católicos e 

protestantes. No imaginário batista estava os países de tradição protestante que 

conseguiram um progresso através de um modelo de Estado progressista que 

prosperava e dominava boa parte da Europa e dos Estados Unidos. 

Para os batistas, este progresso acontecera devido estes países serem de 

tradição protestante, no qual se repousava princípios morais cristãos verdadeiramente 

bíblicos. Portanto, se o Brasil escolhesse tornar-se moderno, próspero e seguindo no 

trem do progresso destes países, teria que comprometer-se com os princípios bíblicos 

protestantes. Para os batistas, a herança nefasta deixada pelo Catolicismo colonial 

deveria ser superada através dos ideais protestantes seguido nos Estados Unidos que 

influenciavam positivamente a vida dos seus cidadãos.  

 

Eram esses mesmos princípios evangélicos que poderiam salvar o Brasil, 

garantir o progresso, e ao mesmo tempo, manter acesa a esperança dos 



58 

 

batistas brasileiros em tornar-se uma denominação forte e reconhecida, 

com a visibilidade dos batistas dos Estados Unidos onde quatorze 

governadores estadoaes são crentes batistas e exercem o governo com 

proficiência e honestidade de modo a merecerem a confiança geral dos 

seus coestadoamos. (JORNAL BATISTA, 1910, apud, SILVA, 2002, p. 

38). 

  

 Quando os batistas, em seus discursos, usavam esse tipo de representação, 

ao colocar os Estados Unidos como referência de moralidade na política, de ética 

cristã e de uma nação que experimenta o progresso o fazem buscando uma 

aproximação com as elites brasileiras, que tanto viam nos Estados Unidos um ideal a 

ser seguido. Os batistas foram caracterizados como uma Denominação religiosa de 

moralidade, metódica intelectualizada, com práticas culturais no padrão anglo-

saxônico totalmente em compatibilidade com a República, ressaltando a submissão 

às leis, defesa do casamento civil, com um código de conduta pública, a laicidade do 

Estado, uma economia liberal, esse era o espírito protestante. Esse tempo de 

transformações sociais fizeram a sociedade brasileira redefinir suas práticas, a 

identidade religiosa e o próprio campo religioso. As modificações no espaço urbano 

impulsionaram o avanço do capitalismo industrial transformando as relações 

comunitárias em relações de contratos e de produção (SANTOS, 2010). 

 Os batistas, no processo de disputa do campo religioso baiano, desenvolveram 

várias ações. A principal delas foi o enfrentamento do analfabetismo, herança do 

período Imperial que se constituía um entrave para a democratização e evangelização 

batista. Este era o problema a ser enfrentado, representava também, a imagem que 

os batistas tinham da herança católica, que contribuiu para a cegueira espiritual que 

se encontrava o Brasil. Nessa discussão Elizete da Silva destaca que: 

 

O analfabetismo foi percebido pelos batistas como um problema a ser 

enfrentado, pois, dificultava diretamente o trabalho de proselitismo, 

baseado, principalmente, na divulgação de tratados evangélicos e na 

leitura e compreensão do texto bíblico considerado elemento primordial na 

devoção pessoal dos fiéis e regulador de normas, práticas e doutrinas do 

grupo. Na estratégia missionária, a leitura da Bíblia ocupava um lugar 

central e insubstituível, portanto o fato de a maioria da membrezia ser 

analfabeta significava um verdadeiro entrave para o doutrinamento e a 

expansão da denominação na Bahia e no Brasil (SILVA, 2011, p. 8 e 9).    
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 O Brasil republicano herdou do Império, altos indicies de analfabetismo e as 

elites republicanas consideravam o analfabetismo um entrave para o processo de 

democratização e progresso da sociedade brasileira.   

Vasni de Almeida evidencia que o Protestantismo que se instalou no Brasil, 

predominantemente, foi norte-americano, foi o modelo de civilidade almejada pelos 

republicanos.  Ele lembra que:  

 
O regime republicano, instalado no Brasil em 1889, também 
entusiasmava as lideranças das igrejas protestantes brasileiras, filiadas 
a igrejas norte-americanas. Presbiterianos Batistas metodistas e 
congregacionais visualizavam, na República, uma possibilidade ímpar 
de transformação cultural com segmento em certa medida, os o mesmo 
acontecia do lado dos republicanos mais exaltados Não Foram poucos 
os políticos liberais que depositaram nos protestantes a esperança de 
instauração de um tempo de progresso e prosperidade, pois tinham os 
Estados Unidos como modelo de organização política e administrativa. 
Entre os mais entusiasmados com os rumos político do Brasil estavam 
os educadores das escolas protestantes. Poucos estrangeiros souberam 
compreender o que se passava na sociedade brasileira seus costumes 
vírgulas hábitos alimentares e de saúde, condições de moradia e de 
trabalho, relações familiares, relação entre o público e o privado, como 
os responsáveis pelas escolas, mais especificamente,  as missionárias 
educadoras. elas saíam dos Estados Unidos dispostas a atuar em, por 
meio das escolas, juntas mulheres, no sentido de inverter a situação que 
considerava ultrajantes para a feminilidade. (ALMEIDA, 2011, p.413)  

 

 

“O regime republicano alimentava o seu discurso com o que incorporou de 

1789, retemperado na profissão de fé na salvação pelo saber. Vulgarizou a 

regeneração da sociedade pelas luzes da instrução: abrir escolas é fechar prisões” 

(SILVA, 1997:10). 

Segundo Maria do Carmo Souza Santos e Elizete da Silva,  

 

Os ideais de democratização do saber da elite republicana não se 
concretizaram. O analfabetismo continuou a ser um problema da 
sociedade brasileira, sobre o qual a liderança batista tinha plena 
consciência, tratava-se de uma questão visível no cotidiano das 
congregações. O Reverendo Taylor referiu-se a analfabetos na Primeira 
Igreja Batista, tal qual uma “senhora velha e corcunda, que não conhecia 
uma letra do analfabeto que foi recebida pela igreja e agora estava a 
caminho do batistério”. No momento da profissão de fé, muitos irmãos 
confessavam não saber ler e todos respondiam afirmativamente a 
pergunta de que queriam ler a Bíblia. (SILVA e SANTOS, 2016, p. 72) 
 

As autoras afirmam também que, “Na ótica dos batistas, o analfabetismo atingia 

duas dimensões: a interna, que dificultava a expansão no Brasil, a externa, ao 
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constatarem que o analfabetismo era um óbice ao desenvolvimento do País, além de 

inibir a formação de uma opinião pública, como havia nos E.U.A.”  

Segundo Santos e Silva destacam que: 

 

A ignorância é a mãe da devoção é a doutrina da egreja catholica 
apostolica romana. A funesta conseqüência de semelhante doutrina é que 
os adeptos dessa egreja são em quase toda a sua totalidade analphabetos 
andam às apalpadelas na retaguarda da civilização moderna.(O JORNAL 
BAPTISTA, 1901, nº.7. 2 apud SILVA e SANTOS, 2016, p. 74). 
 

A partir desta constatação, os batistas empreenderam a construção de vários 

colégios, os mais conhecidos são: o Colégio Americano Egídio em Salvador-Bahia, o 

primeiro colégio batista brasileiro, com a mudança para a cidade de Jaguaquara veio 

a chamar-se Colégio Taylor-Egídio. 

 

O primeiro colégio batista criado no Brasil foi o Colégio Americano Egídio, 
sua inauguração se deu em março de 1898, inaugurado na Rua do 
Collegio, n º 32, na cidade de Salvador, Bahia. Sua nomenclatura é uma 
referência aos seus fundadores, os missionários Zacarias C. Taylor e sua 
esposa Laura B. Taylor, estadunidenses, juntamente com o capitão Egídio 
Pereira de Almeida brasileiro. (SILVA e SANTOS, 2016, p. 76). 

 

Santos e Silva assinalam que:  

 

O Colégio Americano Egydio funcionou em Salvador até 1919, tendo sido 
transferido para o interior, no município de Jaguaquara em 1922. Os 
responsáveis pela direção do Colégio no período da transferência do 
mesmo de Salvador para Jaguaquara foram M. G. White, F. Willard Taylor, 
e John Tumblin. Nesse período de transição o nome da instituição de 
ensino também foi alterado de Colégio Americano Egídio para Colégio 
Taylor Egídio. (SILVA e SANTOS, 2016, p. 78).  

 

Elas destacam que os motivos da cidade de Jaguaquara ser escolhida foram: 

a doação das terra para a construção do colégio pelo Capitão Egídio e a Estrada de 

Ferro que ligava a cidade de Nazaré ao sudoeste baiano passando assim por 

Jaguaquara, viabilizando o transporte dos estudantes que residiam em outras cidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A religião sempre foi partícipe dos processos históricos e elemento formador 

das diversas facetas da realidade social. Ela é formadora da cultura, interfere 

diretamente, nas relações sociais, em alguns momentos legitimando estruturas, em 

outros atuando com um caráter libertário. No Brasil, a religião participa de toda a 

conjuntura social e do imaginário do povo brasileiro. 

 A pesquisa realizada, apresentou a trajetória dos Batistas em Santo Antônio 

de Jesus e buscou evidenciar como os batistas construíram visões de mundo que 

orientaram as suas formas de sociabilidade, ações para demarcar seus espaços de 

atuação no campo religioso e político brasileiro. 

Ao se estabelecer no país, os batistas buscaram ter influência no âmbito 

sociopolítico, além da atuação de na formação de igrejas, houve envolvimento de 

membros com a maçonaria e em cargos públicos, e muitos batistas se tornaram 

profissionais liberais de prestígio junto à sociedade, conquistando importância no 

cenário sócio-político brasileiro. Numa análise sobre os batistas no Brasil, podemos 

verificar que o padrão se repetiu em Santo Antônio de Jesus, onde alguns dos 

primeiros batistas eram comerciantes, tendo, prestígio na sociedade local.  

No desenvolvimento da nossa análise apresentamos como os Batistas com a 

evangelização, tentaram diminuir o atraso que o Brasil herdou de séculos com a 

colonização e monopólio do Catolicismo, alfabetizando as pessoas convertidas para 

que pudessem ler a Bíblia.  

Os batistas consideravam a Igreja Católica atrasada, pois ela se baseava, no 

clero e em seus dogmas e não no estudo bíblico, centralizando na figura do padre 

todo o conhecimento e todas as decisões, enquanto para os batistas as decisões da 

igreja partem de seus próprios membros, que tem autonomia, da liberdade de 

consciência e do texto bíblico. Dessa forma, o objetivo dos missionários era trazer 

desenvolvimento ao país, convertendo os católicos e pessoas de outras religiões. 

Quanto à questão de gênero também analisamos a participação das mulheres 

neste processo de inserção do Batistas no Brasil.  Elas foram motivadas a exercer 

atividades na igreja, tinham a missão de se educar e ser educadoras dentro dos lares 

e na sociedade, sendo incentivadas a atuar em diversas profissões, de forma a 

influenciar os diferentes setores sociais, para divulgação da obra batista. Contudo há 
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a restrição de que a mulher não pode ser pastora, o que já expressa contradição entre 

a teoria e as práticas sociais. 

Portanto, através da presente pesquisa buscamos contribuir, como a religião 

participou dos processos históricos do País e de como os batistas lançaram mão do 

discurso de progresso para disputar o campo religioso brasileiro.  Assim, entendemos 

que existe um leque de possibilidades para uma pesquisa histórica envolvendo o 

Protestantismos e, em especial, os Batistas. Assim, diferentes olhares podem ser 

lançados sobre essas temáticas. 
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