
POUCAS DÉCADAS APÓS A MORTE de Martinho Lu
tero (1483-1546), seus ideais desembarcaram no 
Brasil. A chamada França Antártica, que ocupou o 
Rio de Janeiro entre 1555 e 1560, foi a primeira ex
periência protestante em nossas terras. No século 
seguinte haveria um episódio mais duradouro: os 
holandeses que governaram parte do atual Nordes
te brasileiro de 1630 a 1654 também compartilha
vam da religião protestante. 

Mas os dois casos foram exceções. Depois de 
expulsos os franceses e os holandeses, a estrutura 

religiosa da Igreja Reformada foi desfeita, e o Bra
sil voltou ao monopólio da catequização católica. 
Assim permaneceria até o século XIX. 

A transferência da família real portuguesa, em 
1808, foi um marco para a entrada de estrangeiros, 
e suas crenças, na nova sede do governo portu
guês. O Tratado de Comércio e Navegação assinado 
em 1810, que garantiu a abertura dos portos brasi
leiros para produtos ingleses, assegurava também, 
em um de seus artigos, a liberdade de consciên
cia e culto, permitindo igrejas protestantes com 



aparência discreta e sem buscar a conversão dos 
católicos. No ano seguinte, já se instalava, no Rio 
de Janeiro, a primeira igreja protestante, de deno
minação anglicana. Atendia os súditos ingleses, 
que antes tinham que se reunir para os cultos em 
residências ou navios britânicos ancorados. Em 
1824, a nova Constituição reafirmou o catolicismo 
como religião do Império, mas reconhecia outras 
crenças cristãs, desde que não houvesse catequese 
nem ataques à religião oficial. 

A imigração alemã trouxe as primeiras comuni
dades luteranas, instaladas em 1824 em Nova Fri-
burgo (RJ) e em São Leopoldo (RS). A forte imigração 
no Sul contribuiu para o aparecimento de diversas 
outras colônias. As igrejas luteranas eram simples, 
sem sinos, torres ou qualquer identificação, cons
truídas e organizadas pelo esforço dos colonos. 

Na mesma época, formaram-se também colô
nias suecas, suíças, holandesas, escocesas, inglesas 
e norte-americanas, espalhando diversas vertentes 
dos cultos reformados Brasil afora. A influência dos 
protestantes norte-americanos foi importantíssima. 
Com a Guerra Civil nos Estados Unidos (1861-1865), 
muitos vieram em busca de refúgio e de terras. 
Incentivavam e financiavam a expansão de mis
sões, enxergando no Brasil uma seara fértil para 
a conversão. Fundaram templos presbiterianos (o 

termo deriva da organização governada por uma 
assembleia de presbíteros ou anciãos), batistas (que 
enfatizam o batismo de adultos como exposição 
bíblica e pública da fé) e metodistas (que pregam o 
estudo metódico da Bíblia e a relação pessoal entre 
o indivíduo e Deus). Essas igrejas contaram com a 
simpatia dos que viam no protestantismo sinais do 
progresso norte-americano e dos preceitos republi
canos, ao mesmo tempo que viam o atraso do Brasil 
e da monarquia como influência do catolicismo. 

Os protestantes divulgaram sua mensagem nas 
cidades e nos campos, atendendo os mais diversos 
grupos sociais e distribuindo Bíblias de Norte a Sul. 
Aos poucos, eles se estruturaram e aumentaram o 
raio de ação, difundindo ideias e criando missões, 
centros de auxílio, hospitais, obras assistenciais 
e escolas. A educação sofreu transformações fun
damentais ao incorporar experiências de outros 
países, como jardins de infância, classes mistas de 
meninos e meninas, prédios projetados especifi
camente para o ensino, salas próprias para aulas 
práticas, novos conteúdos e disciplinas. 

A evangelização protestante teve, portanto, di
ferentes etapas no Brasil: os franceses visavam os 
índios; no período holandês, alcançou índios, ne
gros e brancos; com as migrações do século XIX, 
os brancos e negros. O século XX, por fim, veria o 



avanço pentecostal, logo após seu surgimento nos 
Estados Unidos. 

Embora "evangélico" e "protestante" sejam vis
tos como sinônimos, os termos têm significados 
distintos. Em sua origem, "evangélico" diz respeito 
àquele que se submete ao ensinamento do Evange
lho, sendo apenas a Bíblia sua fonte de revelação. 
O termo "protestante", por sua vez, advém de um 
documento de protesto apresentado pelos luteranos 
na segunda Dieta de Spira (1529), que declarava a 
fé católica como a única legal. No Brasil, em geral, 
"protestante" se refere aos fiéis das Igrejas oriundas 
da Reforma, como os presbiterianos, luteranos e an
glicanos, enquanto "evangélicos" abrange os segui
dores das igrejas pentecostais e neopentecostais. 

O Pentecostes é uma data importante do ca
lendário cristão: comemora a descida do Espírito 

Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e é ce
lebrada 50 dias depois do domingo de Páscoa. A 
doutrina pentecostal se caracteriza pela crença no 
Espírito Santo e na plenitude da vida moral. Sua 
primeira igreja no país foi instaurada em 1910, em 
Belém do Pará, pelos suecos Daniel Berg e Gunnar 
Vingren. Chamada de Missão da Fé Apostólica, 
mais tarde ganharia o nome com que alcançou 
todo o Brasil: Assembleia de Deus. Também em 
1910, o italiano Luigi Francescon deu início à Con
gregação Cristã, que teve forte presença ao Sul do 
país, a partir de São Paulo. 

Novas denominações pentecostais ganharam 
espaço a partir dos anos 1970, como as igrejas 
Deus é Amor, O Brasil para Cristo, Internacional 
da Graça e a Universal do Reino de Deus. Todas en
fatizam o batismo com o Espírito Santo, recorrem 
a cânticos de louvor, sessões de cura e de liberta
ção, incentivam a prosperidade, dão testemunhos 
de graças e milagres alcançados e promovem o 
assistencialismo. Assim multiplicaram seus fiéis e 
aumentam cada vez mais sua influência. 
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