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RESUMO 

 

Tendo como recorte o Vale do Cariri nos anos de 1930 a 1950, esta pesquisa visa contribuir 

para a história da inserção da Igreja Batista Regular no Brasil. A referência ao Vale do Cariri 

é necessária para captar o contexto e as relações sociais vigentes na chegada do missionário 

batista regular ao local. A inserção batista regular em solo brasileiro, mais especificamente em 

Juazeiro do Norte, de certa forma, se deu em terreno já preparado com a religiosidade 

nordestina construída num longo período. Tentamos observar os costumes, as crenças, as 

dores, os medos e os sonhos do carirense, como ponto de partida para identificarmos suas 

ações e reações à nova religiosidade oferecida pelos batistas regulares. Intentamos mostrar 

que o espaço deixado por Pe. Cícero e certa semelhança entre algumas posturas do 

missionário batista com aquelas do padre carismático foram pontos fundamentais para 

inserção e posterior institucionalização dos batistas regulares no nordeste brasileiro. 

 

Palavras-Chaves: Juazeiro no Norte, Catolicismo Popular, Padre Cícero, Edward McLain e 

Batistas Regulares. 
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ABSTRACT 

 

Having as a snippet the Vale do Cariri from 1930 to 1950 this research focuses on the 

contribution to the Regular Baptist Church insertion in Brazil. The reference to Vale do Cariri 

is necessary in order to capture the context and the social relation on Brazilian ground at the 

arrival of the regular baptist missionary at the place. The baptist insertion in the brazilian 

ground was most specifically in Juazeiro do Norte what, in a certain way, was most easily 

made by the northeast religiosity through long years. It was focused on the customs, beliefs, 

pains and fears, dreams of people from that region as a starting point to identify their actions 

and reactions to the new religiosity offered by the regular baptists. The intention was to show 

that the open door left by the Priest Cícero as much as some postures of the baptist missionary 

were the fundamental points to the insertion and institutionalization of regular baptists in the 

brazilian northeast. 

 

Key words: Juazeiro do Norte. Popular Catholicism, Priest Cícero, Edward Mclain and 

Regular Baptists. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando lemos o livro Que Povo é esse?1, falando sobre os Batistas Regulares no Brasil, 

ficamos empolgados pelos personagens e histórias sobre este movimento. Desejosos em saber 

mais sobre a jornada dos missionários e a instauração de muitas igrejas, percebemos que 

pouco se tinha escrito sobre os mesmos. Não foram poucas as vezes que nos imaginamos 

escrevendo sobre o movimento, do qual também eu faço parte. Então, depois de muitos anos, 

estamos realizando um sonho, que surgiu ainda em nossa juventude. Contudo, essa pesquisa 

sobre a história dos Batistas Regulares servirá não somente como a realização de um sonho 

pessoal. Esperamos que o registro da história dos Batistas Regulares no Brasil contribua para 

qualificar a memória deste grupo religioso, ao inscrever sua trajetória nos estudos acadêmicos 

sobre o campo religioso protestante brasileiro. 

 

A inserção do movimento Batista Regular em solo brasileiro, mais especificamente em 

Juazeiro do Norte – CE, aconteceu no local então conhecido como berço de “fanáticos” 

religiosos em torno de Pe. Cícero.  

 

Assim, consideramos adequado iniciar a pesquisa com a análise do cenário encontrado pelo 

missionário em sua chegada em 1936. Remontaremos a história do nordestino, em especial do 

carirense, de como os nordestinos chegaram a ser considerados “fanáticos” pelos ensinos de 

Pe. Cícero. Já em nosso primeiro capítulo explicitamos qual e como era a política que 

governava a região. Para isso, voltaremos aos tempos de colonização e distribuição de terras 

no nordeste. Apresentaremos o surgimento das personagens nordestinas como os coronéis, 

cangaceiros, ordens religiosas, beatos e Pe. Cícero. Verificaremos como se formou a 

religiosidade do nordestino, frente à miséria e seca; o desinteresse do clérigo e governantes e 

o cuidado e orientação de Pe. Cícero. Olharemos para o discurso da Igreja Católica Apostólica 

Romana sobre o catolicismo popular nos anos de 1934 a 1950, período de implementação do 

trabalho batista regular. 

 

Apontaremos Juazeiro do Norte, terra de místicos, dos beatos, dos personagens que fizeram a 

epopeia do Cariri e que nos apresenta um povo embebecidos pelo desejo de contato com o 

divino. Terra que parece ser um oásis de tanto verde em pleno sertão. Mas Juazeiro do Norte 

                                                 
1 LIMA, Jaime A., Que Povo É Esse? História dos Batistas Regulares no Brasil. São Paulo. Editora Batista 

Regular.1997. 
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carrega também a fama de ser um oásis espiritual que trazia esperança e força ao nordestino 

para continuar sua vida cheia de mazelas. 

 

Estudaremos o fenômeno chamado Pe. Cícero, sacerdote dedicado, sempre disponível, bom 

conselheiro, impecável na sua vida pessoal, generoso, que aceitou trabalhar na capelania mais 

miserável da então diocese de Fortaleza2. Cícero era um padre que também tinha a fama de 

ser santo, profeta e milagreiro. Como tal transformou Juazeiro na “cidade Santa”, atraindo 

romeiros de todos os cantos do nordeste. Político, que “forçado” assumiu a governança do 

município e do Estado do Ceará3, mas jamais saia de seu Juazeiro. Padre que lutou até a sua 

morte pelos suas funções sacerdotais, as quais tinham sido proibidas pela igreja romana. 

Enfim, homem de muitos feitos e ensinos que forjaram o povoado de Juazeiro em “meca” dos 

sertões. 

 

Esta pesquisa tenta entender a inserção da Igreja Batista Regular neste contexto. Os batistas 

regulares são um ramo pequeno do protestantismo que olha com suspeitas para o catolicismo 

popular. Por isto chegam ao nordeste brasileiro com a intensão de libertar o povo da 

escravidão do pecado e da ignorância da “palavra” de Deus. Veremos que o início da inserção 

deste ideário religioso na região do Cariri não tem sua inspiração em um líder religioso, nem 

parte de qualquer movimento eclesiástico rotulado com o nome do seu patrono ou fundador. 

Em tese, os batistas são originários de pessoas que lutaram pela liberdade religiosa, onde 

poderiam estudar e seguir os princípios bíblicos para suas vidas. Assim, explicitaremos, no 

segundo capítulo, a relação entre as agências missionarias que, não sendo batistas regulares, 

apoiaram as iniciativas missionárias no Brasil, pois tinham a confiança das igrejas batistas 

regulares americanas. Estamos falando da Baptist Mid-Mission e da ABWE (Association of 

Baptists for Word Evangelism). A Mid-Mission foi a responsável por orientar e manter o 

missionário Edward Guy McLain no Brasil. Este missionário foi o primeiro batista regular a 

chegar no Brasil, que iniciou seu trabalho em 11 de setembro de 1936, em Juazeiro do Norte – 

CE. 

 

                                                 
2 A diocese do Crato foi criada somente 1914. (SIMÕES, 2013, p. 119). 
3 “Padre Cícero entrou na política do Ceará já com 67 anos de idade. Sempre afirmou que entrou a contragosto, 

forçado pelas circunstâncias. [...] O Patriarca de Juazeiro foi levado a tomar partido cada vez mais abertamente. 

Uma vez prefeito de Juazeiro, tornou-se o líder político mais importante do Cariri e ocupou essa função durante 

20 anos. [...] Em 1912, padre Cícero foi eleito vice-governador do Ceará”. (COMBLIN, 1991, p. 26). 
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Apontaremos nesta pesquisa que o pressuposto Batista Regular de McLain era de “libertar” os 

nordestinos das amarras do catolicismo, entendendo que tais pessoas estavam condenadas ao 

inferno, caso continuassem em sua religiosidade católica. McLain entendia que tinha o 

chamado para pregar a “verdadeira” mensagem do evangelho, mensagem que libertaria o 

povo de suas superstições, do misticismo e das crendices peculiares da cultura dos fiéis de Pe. 

Cícero. Como, segundo este imaginário, Juazeiro do Norte era reconhecido como um dos 

lugares de maior “fanatismo” religioso, McLain sabia que iria sofrer todo tipo de perseguição 

e hostilidade. Porém, com sua prática em servir ao povo, ajudando em todas as áreas, e 

buscando aproximação através da amizade, ele foi conseguindo ser ouvido e depois seguido 

pelo carirense. Aproveitando as oportunidades, fez amizades com pessoas de influencia na 

cidade, e utilizou a instalação de uma empresa americana, para ensinar a língua inglesa para 

os funcionários da Anderson & Clayton, um dos fatores que lhe abriu espaço naquele contexto 

para a inserção de suas ideias e práticas religiosas.  

 

Já no terceiro capítulo, explicitaremos sobre a institucionalização dos Batistas Regulares no 

Vale do Cariri. Apresentaremos como se deu o início do trabalho de Edward McLain no 

Brasil. Alistamos acontecimentos que marcaram e direcionaram a tática do missionário 

batista. Desde as “boas vindas” até a fundação da primeira Igreja Batista Regular em Juazeiro 

do Norte. Explicamos como as amizades com pessoas influentes da cidade, tornaram possível 

a inserção batista. As dificuldades e perseguições também serão vistas nesta parte da pesquisa. 

A estratégia em fazer novos amigos, servir ao povo, e mostrar interesse naquilo que 

preocupava os cidadãos de Juazeiro, será ampliada para que o leitor perceba a semelhança 

com o que Pe. Cícero fez quando chegou ao ainda povoado de Juazeiro. 

 

Mostraremos ainda, que as perseguições aos filhos dos convertidos à crença de McLain foram 

fundamentais para a criação da escola primaria batista. E mais tarde, a falta de obreiros 

batistas força a fundação de um Instituto Bíblico Batista, a fim de preparar seus próprios 

obreiros batistas regulares brasileiros. Assim, solidificou-se a inserção dos Batistas Regulares 

no nordeste brasileiro. 

Através de nossa pesquisa, espero construir com uma narrativa sustentável para a inserção do 

missionário batista num contexto reconhecido como “berço dos fanáticos” pelo catolicismo 

popular em torno de Pe. Cícero. Por isto julgamos necessário reportar-nos à origem do 

catolicismo popular brasileiro, passando pelo contexto do nordestino, até sua especificidade 
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no catolicismo popular em torno de Pe. Cícero na região do Cariri. Nesta trajetória 

identificaremos as heranças indígenas, africanas e portuguesas na formação da religiosidade 

do sertanejo brasileiro, em outras palavras, quem são os que receberam e quem são os que 

resistiram à inserção batista regular em Juazeiro do Norte. 

 

O estudo da inserção dos batistas regulares em “terra de Padim” nos direciona para mais um 

questionamento: qual o método ou tática utilizada pelo missionário batista? Acreditamos que 

a resposta é um método ou tática semelhante, no que se refere ao relacional, ao de Pe. Cícero, 

quando este chegou a Juazeiro do Norte. A suspeita é de que o missionário McLain 

aproveitou-se da lacuna deixada pela morte de Pe. Cícero, enquanto a igreja católica romana 

não preenchia tal espaço. Acreditamos que o cenário político-religioso ajudou na inserção da 

prática batista, direcionada aos pobres e sofredores, através de atitudes semelhantes as do Pe. 

Cícero quando vivo, mas aliado a grupos políticos desejosos de conferir uma aura de 

modernidade à região. Enfim, a pesquisa pretende comprovar que o missionário McLain agiu 

de forma semelhante ao Pe. Cícero quando chegou ao ainda povoado de Juazeiro. Isto 

comprovaria o anseio do nordestino por um líder que oferece consolo para suas mazelas e 

esperança para o futuro.  

 

Na narrativa histórica que apresentamos nos valemos basicamente de conceitos da micro-

história. Sabemos que a leitura da história de uma determinada ação no passado depende 

fundamentalmente dos registros ou arquivos que a preservam, resultando num relato sobre os 

fatos e as consequências destes. Porém, a micro-história busca por mais informações que 

possam reconstruir o cenário o mais fiel possível da época do fato registrado. Sabemos que 

toda transformação num espaço ou grupo envolve vários fatores. Assim, buscamos entender 

porquê algumas transformações parecem não seguir uma formula normativa de interpretação. 

Por que alguns decidem de forma diferente, mesmo estando num mesmo sistema? Giovanni 

Levi formula esta questão da seguinte maneira: 

 

“ação social é vista como resultado de uma constante negociação, manipulação, 

escolhas e decisões do individuo, diante de uma realidade normativa que, embora 

difusa, não obstante oferece muitas possibilidades de interpretações e liberdades 

pessoais. A questão é, portanto, como definir as margens da liberdade garantida a 

um indivíduo pelas brechas e contradições dos sistemas normativos que o 

governam”. (BURKE. 1992. p.135). 
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Segundo este teórico da micro história, o historiador deve reduzir a escala de observação, em 

uma analise microscópica e em um estudo intensivo do material documental. Como se o 

pesquisador aproximasse à cena um zoom para objeto de pesquisa. Tal referencial joga luz ao 

padrão adotado por um grupo ou pessoa sobre suas ações e reações em determinada época.  

 

Essencialmente, a micro história investiga as minúcias de um documental, “fugindo” do 

institucional para o singular – individual. Assim, a micro história tem uma proposta de 

história experimental. No lugar de fazer uma leitura do passado já de antemão estruturada, 

trata-se de explicar o passado a partir de elementos retirados “empiricamente” do próprio re-

criado, olhando para o contexto em que tais fatos se desdobraram, buscando a motivação, 

medos, pressupostos e costumes que construíram uma escolha e/ou decisão. 

 

É o que tentamos aplicar ao nosso objeto de pesquisa. O povo carirense, fiel ao legado de Pe. 

Cícero, estava ambientado em um contexto sócio religioso. Eles tinham uma maneira de 

enxergar seu mundo, uma forma de contato com o divino, que lhe propiciava uma solução 

para a dor e a miséria, bem como o sonho de dias melhores. Quando da morte de Pe. Cícero, a 

Igreja Católica Romana institucionalizada tentou se “apoderar” destes fiéis, porém, de forma 

equivocada, ou seja, através do discurso ameaçador e “coronelista”; discurso que afugentava 

os fiéis. Por outro lado, o missionário batista apresentava um discurso “semelhante” ao 

apregoado por Pe. Cícero. Um discurso que demonstrava interesse pela espiritualidade e 

humanidade das pessoas. 

 

A metodologia a ser utilizada será a pesquisa bibliográfica, num primeiro momento partindo 

dos dados sobre a região, com foco na formação histórico-social e religiosa, assinalando o 

desenvolvimento do contexto de inserção da Igreja Batista Regular. Mas também utilizaremos 

fontes primarias disponibilizadas como anexos ao final da dissertação.  

 

Chamamos de fontes primárias as cartas da esposa do missionário Edward McLain, Inez 

McLain, os recortes dos jornais The Ohio Independent Baptist e O Democrata, além, do jornal 

católico A Ação. 

 

Infelizmente há poucos registros sobre a chegada dos Batistas Regulares no Brasil, pois os 

missionários que aqui vieram não tinham o hábito de registrar o cotidiano de suas inserções 
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em território brasileiro. Assim, recorreremos aos poucos registros entre os batistas regulares 

sobre sua missão no Brasil, suas divulgações do grupo, que mostravam o pensamento e 

“caminhar” dos missionários. São poucas as pesquisas acadêmicas que remontam a história da 

inserção Batista Regular no Brasil. Por outro lado, temos muitos registros sobre o local 

escolhido pelo primeiro missionário Batista Regular no Brasil, Juazeiro do Norte, no estado 

do Ceará. Sobre esta localidade encontramos muitos registros relatando a religiosidade, a 

política e os personagens que participaram da história dos Batistas Regulares. A região é 

reconhecida nacionalmente por sua crença no catolicismo popular em torno de Pe. Cícero e 

seus romeiros. Assim, temos grandes obras que nos orientam quanto ao espaço encontrado 

pelo missionário batista em sua chegada. 

 

Esta pesquisa narra uma pequena parte da história dos Batistas Regulares, mostrando a 

trajetória de um entre muitos missionários pioneiros em solo brasileiro. Não acreditamos ser 

esta pesquisa que responderá a todas as questões aqui levantadas, mas acredito que poderá 

servir de ferramenta para futuras pesquisas e questionamentos ainda a serem realizadas.  
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A FORMAÇÃO DO ESPAÇO E LUGAR DA INSERÇÃO BATISTA REGULAR 

 

1.1 Cenário político e religioso no período de 1934 a 1950 

 

A pesquisa se destina a registrar e analisar a inserção do movimento batista regular e suas 

influencias no Vale do Cariri – CE, fazendo um recorte entre 1936 a 1950. Este período 

compreende o momento fundacional do movimento batista regular; a chegada do primeiro 

missionário batista regular ao Brasil, sua instalação, perseguições sofridas e solidificação do 

trabalho na região. 

 

Tal inserção não aconteceu por acaso, mas, sim, devido a um conjunto de fatores que envolve 

a formação sócio-religiosa da região, desde a colonização pelos portugueses; passando pela 

ação fenomal de Pe. Cícero; o descaso da igreja oficial aos miseráveis do sertão; o 

pensamento progressista e republicano; findando-se com o desejo de pregar o evangelho do 

missionário Edward McLain. 

 

A cidade de Juazeiro do Norte foi muitas vezes chamada de berço de “fanáticos” (LIMA, 

1997, p. 39), pois os fiéis devotos do catolicismo popular4 criado em torno de Pe. Cícero5, 

faziam que tal fama chegasse a todos os cantos da nação. Porém, para entendermos o Juazeiro 

de Pe. Cícero, precisamos antes conhecer a história do povo nordestino, sua cultura e 

religiosidade. Isso nos direciona ao início, aos tempos do Brasil colônia, onde encontraremos 

algumas respostas para a forma do carirense agir e reagir à inserção do novo. 

 

A colonização do Brasil foi um empreendimento político-religioso em que atuaram lado a 

lado a coroa portuguesa e a Igreja Católica Romana (NOLL, 2000, p. 334). Foram conferidos 

                                                 
4 O conceito “popular”, sobretudo como uma elaboração comunitária, à qual convergem todas as experiências do 

grupo, podendo ser visto sob o aspecto material, fabricação de objetos, e sob o plano de ideias ou valores morais 

e religiosos. (OLIVEIRAS, 1985, p. 16). 
5 Os fieis estavam preocupados com a resolução de problemas do cotidiano. [...] Pensava-se que o Padre Cícero 

poderia realizar curas e aliviar os sofrimentos do viver. A religiosidade se fazia como tática de sobrevivência. 

[...] Para a Igreja, os devotos de Juazeiro eram ‗fanáticos ignorantes‘, que desobedeciam às ordens do bispo e 

inventavam crenças sem fundamentação na doutrina católica. [...] Os devotos que, todos os dias, ocupam as ruas 

de Juazeiro acabam escolhendo outros lugares para as práticas de devoção: a casa do Padre Cícero, a Matriz de 

Nossa Senhora das Dores e as paredes da Igreja do Horto, isto é, o templo que ficara inconcluso em face das 

proibições de dom Joaquim. (RAMOS, 2004, p. 351-52). 
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aos reis portugueses os direitos do padroado6; o que serviu de ferramenta para controlar todas 

as ações da igreja em suas colônias, entre elas o Brasil. Os portugueses não tinham o interesse 

de desenvolver o território, mas de extrair tudo o que lhe rendera lucro. 

 

No começo, praticaram uma economia destrutiva com a extração, em grande escala, 

da madeira vermelha, chamada “pau-brasil”, bastante apreciada nas tinturarias 

europeias. Depois, dedicaram-se à cultura da cana-de-açúcar, do fumo, à extração de 

minerais, etc. (OLIVEIRA. 1985. p.33).  

 

Portanto, de forma bem explicita percebemos a motivação dos colonizadores em extrair o 

máximo possível desta nova fonte de renda. Os colonizadores jamais criaram uma única 

universidade. Foram os padres jesuítas que asseguraram a educação escolar. Foi necessário a 

estadia forçada da família real em solo brasileiro (1808 -1821) para se ter imprensa, biblioteca 

pública, museu, escola de belas-artes e uma escola médico-cirúrgica (OLIVEIRA, 1985, p. 

34). 

 

Os jesuítas, por 210 anos, foram os principais missionários e educadores do Brasil, até sua 

expulsão pelo Marquês de Pombal, em 1759. Eles lutaram para libertar os índios da 

escravidão dos colonos. Os sacerdotes ampliaram rapidamente suas atividades, batizaram 

milhares de índios e reuniram muitos deles em vilas fortificadas conhecidas como reduções. A 

igreja não tinha muita força, pois o governo português controlava suas ações.  Assim, surge o 

catolicismo familiar dos colonos e dos senhores de engenho. 

 

O catolicismo familiar girava em torno da pequena capela doméstica que era parte da 

casa grande pertencente ao senhor de engenho. O seu sacerdote com frequência era 

um dos filhos mais jovens do proprietário. Esse sacerdote era mais um empregado do 

patriarca do que um representante de Roma. O capelão batizava, casava e sepultava os 

membros da família, os empregados e os escravos, ensinava o catecismo às crianças e 

rezava pelas colheitas. Esse catolicismo familiar consistia essencialmente na devoção 

de Maria e aos santos, e caracteriza-se por sua flexibilidade tanto doutrinária quanto 

moral. Como a igreja era sustentada pelo senhor de engenho e subserviente ao mesmo, 

a sua ética era a mesma da sociedade patriarcal. Em consequência disso, muitos 

sacerdotes tinham concubinas e criavam os seus filhos abertamente. (NOLL, 2000, p. 

341). 

 

Percebemos que a doutrina católica era “modelada” conforme a conveniência dos poderosos. 

Este conceito continuava em tona, como disse Oliveira:  

 

                                                 
6 O padroado foi uma concessão feita pela Igreja Católica a determinados governantes civis, oferecendo-lhes um 

certo controle sobre as igrejas em seus respectivos territórios como reconhecimento por serviço prestados à causa 

católica e um incentivo a futuras ações em benefício da igreja (NOLL, 2000, p. 334). 
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“o catolicismo trazido pelos portugueses foi o catolicismo popular do fim da Idade 

Média. Era um catolicismo piedoso e objetivava confrontar o povo em seu sofrimento. 

Era, enfim, um catolicismo onde Deus era invocado por intermédio dos santos para 

resolver os problemas dos homens”. (OLIVEIRA, 1985, p. 57). 

 

O povo brasileiro, principalmente o nordestino, fazendo uma mistura dos costumes indígenas, 

africanos e herança portuguesa, inventou o catolicismo popular brasileiro. As festas dos 

padroeiros são eventos onde os devotos celebravam com alegria a companhia dos santos que 

os protegiam. As procissões, onde os devotos “pagavam” suas promessas aos santos pela 

graça recebida, também tinham um caráter instrutivo sobre as doutrinas da igreja. A 

articulação desta piedade popular cabia às confrarias, associações religiosas leigas do 

catolicismo tradicional (OLIVEIRA, 1985, p. 69). Eles tinham a finalidade de promover uma 

atividade ou uma devoção importante para a comunidade. Notamos que essa “herança” foi 

muito bem aceita pelo povo brasileiro do Nordeste. 

 

Outra característica do catolicismo popular no Nordeste que nos remete aos tempos coloniais 

é a maneira pela qual a religião foi transmitida. 

 

“...a catequese sempre apresentou a religião sublinhando seu caráter de revelação e 

como sendo universal e imutável. Esta maneira de entender e de viver a religião foi 

muito bem absorvida, sobretudo pelo povo simples. Como resultado, há uma forte 

resistência em aceitar mudanças em matéria de religião”. (OLIVEIRA, 1985, p. 23). 

 

Ainda como herança dos portugueses na forma de transmitir os ensinamentos religiosos ela 

sempre foi transmitida no seio da família. Era comum no passado, mas, também, comum hoje, 

o pai em seu leito de morte recomendar aos filhos: 

 

“...ajudar o próximo, nunca se afastar da igreja, participar das grandes festas de Natal, 

Páscoa e dos santos padroeiros; batizar os filhos logo que nascessem, ajudar a igreja, 

fazer a novena ao mártir santo (são Sebastião), ir ao “Santo Juazeiro”, visitar Nossa 

Mãe das Dores e o padrinho padre Cícero uma vez por anos”. (OLIVEIRA, 1985, p. 

24). 

 

Vale realçar que era costume em cada casa, possuir seu santuário ou quarto dos santos, onde 

se realizava as novenas. Em Juazeiro do Norte, o que impressiona é a sala dos santos ser a 

sala de entrada da casa, revelando o valor dado aos santos daquela comunidade.  

 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil trouxe grandes mudanças no cenário politico 

e religioso. Como Portugal e Inglaterra eram aliados, o exército francês em 1807 invadiu 
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Portugal (NOLL, 2000, p.342). Logo, uma escolta britânica trouxe em segurança a família 

real portuguesa para o Brasil. Em fevereiro de 1810, Portugal e Inglaterra assinaram dois 

importantes tratados (NOLL, 2000, p.343), um de Aliança e Amizade e outro de Comércio e 

Navegação. Em consequência destes tratados, os estrangeiros protestantes começaram a 

ingressar no Brasil7.  

 

A estadia da família real promoveu a independência, proclamada a 07 de setembro 1822 pelo 

príncipe Pedro, filho de D. João VI. Sendo obrigado a desenvolver a nova nação, o governo se 

empenhou em trazer mais imigrantes, inclusive de países protestantes. Porém, para isso, 

foram necessárias garantias aos que chegavam, o que foi garantido pela Constituição Imperial 

de 1824 em seu artigo 5º: 

 

“A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as 

outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para 

isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo”. (NOLL, 2000, p. 343). 

 

No artigo 179, § 5º dizia, “Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião uma vez que 

respeite o Estado, e não ofenda a moral pública” (NOLL, 2000, p. 343). Nesta nova fase, 

apesar da chegada dos imigrantes, o imperador controlava a igreja no Brasil. Utilizava o 

direito do padroado, sendo zeloso quanto à arrecadação e eleição de sacerdotes. Porém, após 

as revoluções americana e francesa, os ideais democráticos foram introduzidos no Brasil 

através de estudantes brasileiros que haviam estudado na Europa.  

 

A Revolução francesa (1789) havia mostrado que era hostil para com a Igreja 

Católica.[...] A revolução defendeu ideias que chocavam-se frontalmente com a 

tradição católica, como democracia, republicanismo, estado laico e a correspondente 

separação entre igreja e estado, liberdade de religião e educação secular. (NOLL. 

2000. p.346). 

 

A igreja reagiu defensivamente, posicionando-se firmemente contra o chamado “mundo 

moderno”. O Papa Pio IX (1846-1878), entre muitas ações trabalhou, para que no Concílio 

Vaticano I fosse proclamado o dogma da infalibilidade papal, em 1870, objetivando dar totais 

poderes ao Pontífice em qualquer que fosse a legislação. A reação católica enfraqueceu a 

monarquia no Brasil, contribuindo para o seu fim. 

 

                                                 
7 Os tratados foram à primeira abertura legal para o exercício de cultos não católicos. Mas a inserção do 

protestantismo se deveu a vários outros fatores. 
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O pensamento “progressista” já tinha tomado a mente dos grandes intelectuais brasileiros. A 

pressão exercida pela igreja romana fez com que o desejo de separação entre igreja e Estado 

crescesse. Mark Noll recorda a reação de Rui Barbosa contra Pio IX: 

 

Rui Barbosa demonstrou a sua reação contra Pio IX na longa introdução que escreveu 

para a obra O Papa e o Concílio, publicado no Brasil em 1877. Acreditando que uma 

religião oficial era danosa tanto para a vida espiritual quanto para o progresso 

econômico e social, ele exaltou o ideal de uma igreja livre em um estado livre. 

(NOLL, 2000, p. 348). 

 

Logo, surgiu a República, que resultou na separação entre a igreja e o estado, mediante um 

decreto provisório de 1890, fazendo enormes mudanças no campo político e religioso 

brasileiro. A vida religiosa do povo brasileiro não era mais vista pelos dogmas católicos. 

  

Em fevereiro de 1891, a Constituição republicana proclamou a separação entre igreja e 

o estado, bem como outras medidas liberais como a plena liberdade de culto, o 

casamento civil e a secularização dos cemitérios. Sob influências liberais e 

positivistas, a constituição deixou de ser declarada em nome de Deus, proclamando 

assim o caráter essencialmente não religioso do novo regime; a Igreja Católica foi 

colocada em pé de igualdade com todos os outros grupos religiosos e a educação foi 

tornada leiga, excluindo-se o ensino religioso dos currículos. (NOLL, 2000, p. 349). 

 

No nordeste brasileiro, a igreja era desorganizada; as paróquias estavam semiabandonadas; a 

pastoral esquecida e os padres tinham muitas preocupações materiais. Por isso, para o 

nordestino, a influência católica oficial não sofreu muitas alterações, pois já há muito tempo 

não era relevante. Porém, o catolicismo popular, gerado desde os tempos de colônia, 

solidificava cada vez mais em virtude da miséria e sofrimento presente em suas vidas. 

 

A igreja católica romana frente esta nova realidade, iniciou o processo chamado de 

“recristiniazação8”, objetivando fazer do Brasil, mais uma vez um país católico.  O arcebispo 

de Olinda e Recife na época, Dom Leme9, foi o grande personagem da igreja católica no 

processo de recristianização. Segundo Noll: 

 

                                                 
8 Não podemos confundir a “recristianização” o movimento chamado “romanização”. A romanização aconteceu 

já em 1850, a mando do Papa Pio IX, seu objetivo era restaurar a imagem dos sacerdotes, aprofundá-los e 

capacita-los; fazendo que voltassem a ter influência na gerencia do estado. A recristianização aconteceu após 

1920, em sintonia com a Santa Sé, buscavam reverter a separação entre igreja e Estado e fazer frente ao avanço 

das “heresias”, fomentado pela liberdade de culto. Em síntese, era necessário militar para que o Brasil voltasse a 

ser, de fato, um “país católico”. (SIMÕES, 2013, p. 119). 
9 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882 – 1942). Arcebispo de Olinda e Recife (1916-1920), coadjutor no Rio 

de Janeiro (1921 – 1930) e arcebispo da mesma cidade até a sua morte. 
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Dom Leme apresentou suas ideias sobre a igreja e a sua influência em sua famosa 

pastoral de 1916 dirigida ao povo de Olinda e Recife. Para ele, o fato fundamental é 

que o Brasil era essencialmente um país católico. No entanto, a igreja tinha pouca 

influência por causa da falta de educação religiosa: o povo não era instruído na fé e 

desconhecia os ensinos da igreja. A solução de Dom Leme foi pressionar o governo a 

fim de obter para a igreja uma posição legítima nas questões públicas. Dessa posição, 

seria fácil promover a educação religiosa e aumentar a influência da igreja. (NOLL, 

2000, p. 350). 

 

De certa maneira, Dom Leme conseguiu o desejado, “a igreja novamente entrou no domínio 

público de maneira privilegiada. Em 1925, Leme propõe emendas à Constituição que 

reconhecessem a Igreja Católica como a religião do povo brasileiro e voltasse a ter o ensino 

religioso nas escolas” (NOLL, 2000, p. 350). Mas essas emendas não foram aprovadas. 

Somente no “governo de Getúlio Vargas, a Constituição de 1934 finalmente incluiu quase 

todas as exigências católicas” (NOLL, 2000, p. 350).  

 

No Ceará, ainda nos tempos do Império, a “romanização” fundou a Diocese de Fortaleza. Já 

na região do Cariri, a romanização trouxe a Diocese de Crato, em 1914. A pretendida 

“recristiniazação” atingiu seus objetivos no período do governo de Getúlio Vargas.  O período 

da República não era visto como algo bom pelo nordestino. Eles acreditavam que a República 

era um sinal de que o fim estava chegando. José Comblin escreve que “alguns dizem que 

nesses primeiros tempos da República a espera do fim do mundo era tão forte que todos 

estavam dispostos a escolher sinais da proximidade desse fim do mundo” (COMBLAIN, 

1991, p. 14). 

 

Falaremos especificamente sobre esta região ao analisarmos Juazeiro do Norte; porém, 

percebemos que quando o missionário McLain, chegou a Juazeiro do Norte, em 1936, 

deparou-se com uma igreja influente no governo, lutando para assumir o papel de 

protagonista no cenário religioso em virtude da herança do catolicismo popular nordestino e, 

ainda, mais contundente em Juazeiro, por causa de Pe. Cícero. Também havia o desejo de 

barrar o avanço do protestantismo “progressista” americano, tão confrontado pela igreja e 

apoiado pelo governo. Enfim, temos um missionário que vai desbravar o campo mais temido 

para um protestante, sabedor das dificuldades, perseguições e dos “inimigos” a serem 

conquistados. Neste contexto, suspeitamos que o missionário McLain se aproveitou da lacuna 

deixada pela morte de Pe. Cícero e o desejo da Igreja Católica Romana de recristianização do 

carirense, para conseguir espaço em Juazeiro do Norte. 
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1.2 Vale do Cariri 

 

Desde os primórdios, a Igreja Católica Romana exercia uma influência considerável na 

região. No final do século XIX, o Brasil tinha reconhecido o trabalho escravo como 

equivocado e anti-modernista; além disso, a escravidão atrapalhava a implementação do 

republicanismo. O país vivia novos ares, muitos buscavam uma base de sustentação para suas 

vidas e crenças. A desigualdade “gritava” em muitos lugares, principalmente no nordeste 

brasileiro. 

 

A economia agropastoril do interior nordestino abastecia os grandes engenhos de cana, que 

produziam açúcar mascavo para exportação. Por causa disto, o Vale do Cariri fundou 

unidades produtivas independentes, estimulados pela valorização do açúcar no mercado 

externo.  

Assim, o Vale do Cariri transformou Crato num polo urbano de intensa atividade 

comercial. Já no século XIX, a característica básica da região é a de ser grande 

fornecedora de gêneros agrícolas e também de matérias-primas, como, por exemplo, 

o algodão que teve seu fornecimento maior com o desenvolvimento dos centros 

urbanos como Fortaleza e Recife (ABRUZIO, 2008, p. 14). 

 

O resultado deste contexto histórico foi uma estrutura social com forte hierarquização. Os 

grandes latifundiários ocupavam o topo da hierarquia, seguidos pelos comerciantes locais, que 

eram ricos. Os trabalhadores agrícolas, na parte inferior da estrutura social, eram utilizados 

como mão-de-obra para a lavoura ou como recrutas da milícia local. “Já no final do século 

XVIII, Crato apresentava-se com uma densa população e ocupava um lugar de destaque no 

vale. No final do século XVIII, em plena crise, Crato continuou mantendo sua importância” 

(ABRUZIO, 2008, p. 14).  

 

A desigualdade no nordeste era algo “gritante”. Os donos de grandes propriedades 

dominavam sobre os pequenos proprietários.  

O contexto histórico do nordeste brasileiro entre os séculos XVIII e XIX foi 

marcado por profundas desigualdades. Essa desigualdade é muito bem visualizada 

pelo processo de implantação da pecuária no sertão, onde grandes propriedades 

contrastavam com as pequenas. (ABRUZIO, 2008, p. 14) 

 

Percebemos o poder do social sobre a religião quando, por volta de 1850, os coronéis 

reclamaram junto ao governo a escassez de mão-de-obra na região. Eles pediam para que o 

governo combatesse a ociosidade do sertanejo. A igreja, em 1860, na pessoa do Arcebispo da 
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Bahia, Marquês de Santa Cruz, emite uma carta pastoral alertando os fiéis sobre o pecado da 

ociosidade. 

O contexto social direcionava a vida do nordestino em todos os aspectos, até o relativo à sua 

crença. “As famílias oligárquicas continuavam a comandar e determinar a vida social, 

econômica, política e até religiosa nos seus respectivos Estados, como fora no período 

colonial” (CHICOLI, 2005, p. 25).   

 

Assim, a crença era dominada e ensinada pelos interesses dos poderosos da região. Deus era 

apresentado como pronto para “punir e vigiar”; um Deus distante que era ferramenta nas mãos 

dos senhores:  

 

“O Deus Senhor feudal provindo da península ibérica assumiu diversas faces na 

Colônia, dependendo do momento histórico ou do contexto socioeconômico (...) sob 

influência das oligarquias açucareiras, traços de senhor-de-engenho e, como tal 

exigindo obediência e submissão incondicionais, torna-se depois Pai-Patrão inspirado 

na figura do coronel”. (OTTEN, 1999, p. 13) 

 

Com a Revolução Industrial, a igreja posicionou-se longe, buscando o distanciamento; o que 

originou a crítica pelos poderosos. Mais uma vez o social direciona o religioso, quando a 

igreja retorna a uma teologia espiritualista voltada para os valores internos em detrimento dos 

valores mundanos, das pessoas, da corrupção e do endurecimento do coração. Quanto mais 

santa fosse à pessoa, mais distante estaria dos valores mundanos. O sofrimento na terra e a 

aprovação, suportados com resignação e paciência, preparavam para a vida eterna. A 

conquista da vida eterna dependia da persistência em situações difíceis nesta terra.  

 

Porém, na tentativa de controlar e manter o poder sobre o social, “a igreja insistia no 

sacramento da confissão, já que através desse era possível, ao sacerdote, ter controle da vida 

dos fiéis” (ABRUZIO, 2008, p. 30). Na igreja as pessoas encontravam os meios para salvar as 

suas almas, o que implicava na transformação do comportamento social das pessoas. 

 

No sertão o contato do povo com a igreja oficial era pequeno. Lentamente, os 

direcionamentos romanos chegavam às regiões do interior do Ceará. Havia a escassez de 

padres nessas regiões. Muitos se casaram e estavam envolvidos em corrupções políticas. O 

povo cada vez mais desacreditava do clero. Esporadicamente, a igreja enviava padres para as 

grandes festividades dos dias santos. Os poucos padres que apareciam ministravam a 

mensagem de terror e ira de Deus contra o pecador. Estes fatos contribuíram para a formação 
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de uma religiosidade mesclada com elementos “supersticiosos” e com forte tendência ao 

fanatismo religioso. A religiosidade através das “crendices” e “superstições” foi o meio para 

que a população do Vale do Cariri superasse suas angustias e dramas promovidos pela 

geografia e pelos poderosos da região. 

 

Olhando mais especificamente para Juazeiro do Norte, cidade onde Pe. Cícero construiu toda 

a sua história e o missionário McLain se instalou, enxergamos o “palco” da inserção dos 

batistas regulares no Brasil. 

 

Juazeiro era um pequeno povoado quando Pe. Cícero assumiu a Capela da Nossa Senhora das 

Dores, em 1872. Segundo pesquisa de Comblain, “entre 1890 e 1898 a população passou de 

2.000 a 5.000 habitantes. Em 1905 já eram 12.000 habitantes e em 1909 chegaram a 15.000”. 

(COMBLAIN, 1991, p. 18). O povoado de Juazeiro do Norte era visto como um local de 

passagem pelos viajantes que vinham da capital para Crato, povoado de pessoas 

marginalizadas e malfeitores. 

 

Nessa época (1872 – 1889), Juazeiro do Norte era apenas uma rua com algumas 

dezenas de casas. Sua população, salvo exceções, era composta pela escória social: 

analfabetos, bêbados e arruaceiros... dados a feitiçarias” (OLIVEIRA, 1985, p. 96).  

 

Estes habitantes eram, geralmente, originários de lugares distantes do Nordeste, sobretudo de 

Alagoas. Carvalho descreve como era Juazeiro na chegada de Pe. Cícero:  

 

Quando padre Cícero foi morar em Juazeiro do Norte, lá não passava de um povoado 

com características de fazenda de cana de açúcar, com cerca de dois mil habitantes, 

uma capela de Nossa Senhora das Dores, com trinta e duas casas de teto de palha e 

duas ruas, sendo que uma delas é hoje a famosa Rua Padre Cícero”. (CARVALHO, 

2008, p. 24) 

 

Com o aumento da população houve uma tensão entre os habitantes mais antigos do povoado 

e os recém-chegados. Pe. Cícero, fazendo o papel de pacificador, já se constituía como um 

ícone para o povo de Juazeiro.  

 

Evidentemente, a confusão instalou-se na cidade, que, de maneira alguma, estava 

preparada para receber essa súbita afluência de milhares de pessoas. É compreensível 

que, entre eles, houvesse grande número de doentes, deserdados e mesmo fugitivo da 

justiça. Juazeiro do Norte tornou-se uma cidade onde os desafortunados encontravam 

o direito de asilo, da mesma maneira que em qualquer centro de peregrinação na Idade 

Média. (OLIVEIRA, 1985, p. 102). 
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Também, vale lembrar, que o pensamento de que o fim do mundo estava próximo era muito 

forte entre os nordestinos refugiados em Juazeiro.  

 

Durante o período em que Pe. Cícero esteve em Juazeiro transformou um povoado em uma 

cidade modelo de ordem e virtude. Pe. Cícero dedicou-se a corrigir os vícios e os abusos 

morais; proibiu as danças; conseguiu que os homens parassem de bater nas mulheres; obrigou 

as prostitutas a confessar os seus pecados. Aos poucos Juazeiro foi sendo transformada na 

“Cidade Santa”. 

 

O fim do mundo estava sempre presente nas expectativas daquele tempo, Juazeiro 

seria como uma cidade de refúgio, no meio das adversidades dos últimos tempos, 

assim ela será também, de certo modo, uma cidade de Deus, uma nova Jerusalém. 

(COMBLAIN, 1991, p. 24).  

 

A cidade tornou-se o local que todo devoto de Pe. Cícero deveria visitar pelo menos uma vez 

por ano, nas chamadas romarias. O devoto buscava um contato com o divino quando seguia 

em romaria até Juazeiro. Por sua vez, Juazeiro atendia todas as necessidades que o romeiro 

intentava: renovação espiritual, sentido de vida, um motivo para festejar, seguir a tradição da 

família, uma ocasião de troca e uma oportunidade para fazer compras. 

 

A origem das romarias aconteceu por causa do milagre da hóstia que virou sangue na boca da 

beata Maria de Araújo. 

 

Em 1888, a abolição da escravatura já havia sacudido a sociedade. No ano seguinte, a 

seca e os problemas políticos advindos da proclamação da República aumentaram o 

sofrimento e a instabilidade do povo. É neste quadro social que se desenrola o 

acontecimento que foi a origem do movimento de Juazeiro: o “milagre” da hóstia 

tingida de sangue. O ambiente era perfeitamente favorável à eclosão de um misticismo 

e ao recurso a meios extraordinários para resolver as dificuldades materiais. Em 

seguida à seca de 1889, o padre Cícero tinha prometido construir uma igreja. Havia 

começado a construção numa pequena montanha perto da cidade, o Horto. Este lugar 

foi, de certa maneira, santificado pelos romeiros, que logo o associaram à colina do 

Calvário no jardim das Oliveiras. Juazeiro foi chamada de “a cidade santa”... Juazeiro 

do Norte transformou-se rapidamente numa “terra de promessas”, um símbolo de 

“saúde” material e espiritual. As romarias aumentaram rapidamente e números 

romeiros chegavam com a intenção de ficar. (OLIVEIRA, 1991, p. 112) 

 

Juazeiro do Norte não era apenas de uma cidade devota ao Pe. Cícero, mas, se tornou a 

“cidade de Deus”. O local onde o fiel poderia se aproximar do divino, lugar para onde todas 

as coisas fluíam. Um espaço totalmente mistificado e carregado de simbolismo.  
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Foi neste espaço e com essas características que o missionário batista regular chegou. 

Contudo, aquilo que à primeira vista seria uma barreira, tornou-se uma porta de entrada para a 

mensagem religiosa do missionário.  Vejamos o personagem responsável por transformar o 

espaço do Vale do Cariri em objeto de desejo tanto dos fiéis como do missionário. 

 

1.3 Padre Cícero 

Padre Cícero nasceu na cidade de Crato no dia 24 de março de 1844, recebeu o nome de 

Cícero Romão Baptista. Filho de Joaquim Romão Baptista e Joaquina Vicência Romana, mas 

conhecida como Dona Quinô. Cícero tinha duas irmãs, Maria Angélica Baptista e Angélica 

Romana Baptista, a mais nova. Cícero era o filho mais velho de sr. Joaquim. Conforme o 

costume na região, Cícero iniciou seus estudos em escolas domésticas de sua cidade.   

 

Herdeiro de uma família remediada, Padre Cícero nasceu na cidade de Crato, 

interior do Ceará, Nordeste do Brasil, em 24 de março de 1844, e foi batizado como 

Cícero Romão Baptista. Seu pai, Joaquim Romão Baptista, era um pequeno 

comerciante de tecidos e ferragens. Sua mãe, Joaquina Vicência Romana, conhecida 

como Dona Quinô, era dona de casa. O núcleo familiar incluía duas irmãs, Maria 

Angélica Baptista (Mariquinha), a mais velha, e Angélica Romana Baptista, a mais 

nova. Ele foi o primogênito e único filho homem dessa família de poucas posses. 

Padre Cicero iniciou seus estudos a partir dos seis anos, os quais, até o início da 

juventude, foram feitos em escolas domésticas de sua cidade natal. Eram escolas 

comuns do século XIX, encontradas nas cidades e vilas do interior do Brasil. Esse 

tipo de escola funcionava normalmente na casa do próprio professor. 

(MAGALHÂES, 2012, p. 12). 

  

Cícero teve vários professores, “Sua instrução foi entregue, primeiramente, ao professor 

Rufino de Alcântara Montezuma, depois aos professores Jesuino e Laureno Brizeno da Silva 

e, por fim, ao Padre João Marrocos” (BRAGA, 2007, p. 24).  

 

Desde jovem, Cícero revelava interesse pelo sacerdócio. E apesar do desejo do pai de que 

seguisse no comercio da família, não houve rejeição quanto seu ingresso no ministério 

sacerdotal. 

Cícero fez uma primeira tentativa de formação ministerial aos 16 anos, ele foi matriculado no 

colégio do Pe. Inácio de Souza Rolim, na cidade de Cajazeiras, Paraíba. Mas devido à morte 

de seu pai em 1862, foi obrigado assumir o sustento da família, o que fez com que retornasse 

a sua cidade natal. 

 

Diferentes relatos afirmam que muito cedo Cicero Romão Batista, manifestou gosto 

pelos estudos e pela vocação sacerdotal. Igualmente, afirma-se que as suas intenções 
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não desagradaram sua família, ainda que conste que seu pai tenha manifestado o 

desejo de que ele se tomasse um comerciante. Mesmo este, todavia, em ocasião 

oportuna, apoiou sua decisão de ser padre. O primeiro passo concreto rumo ao 

sacerdócio ocorreu entre os 16 e 17 anos, quando foi encaminhado ao prestigiado 

colégio do Padre Inácio de Souza Rolim, na cidade de Cajazeiras, Paraíba.  Aos 

dezoito anos, sofreu grande revés em sua vida; a tragédia da cólera, que assolava 

aquela região cearense e alcançou sua família. Em 28 de julho de 1862, seu pai 

faleceu em consequência de tal doença. As atividades de seu pai eram o sustento da 

família e garantiam os estudos do jovem Cícero em Cajazeiras. Por isso, os bens 

deixados não foram suficientes para quitar algumas dívidas contraídas em Recife. 

(MAGALHÂES, 2012, p. 12) 

 

O coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, padrinho de Cícero e rico comerciante de Crato, a 

pedido de Dona Quinô, arcou com as despesas do envio e sustento de Cícero no Seminário 

Episcopal do Ceará, em Fortaleza. Após cinco anos de formação, Cícero foi ordenado em 

1870, pelo Bispo Dom Luís Antônio dos Santos. 

 

Foi necessário Cícero abandonar, temporariamente, os estudos para assumir os 

negócios do pai. No entanto, logo cedo sua mãe assumiu os negócios e pediu ajuda 

ao padrinho de seu filho, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, rico comerciante 

local e chefe político de Crato. Diante do apelo de Dona Quinô, o coronel resolveu 

ajudar o seu afilhado, que era filho de seu finado amigo Joaquim, dispondo-se a 

custear os estudos do rapaz, ajudando-o a ingressar no recém-criado Seminário 

Episcopal do Ceará, em Fortaleza. Padre Cicero ingressou com quase 21 anos nesse 

seminário, em 1865, também conhecido como Seminário da Prainha. Sua passagem 

pelo seminário poderia ser apresentada como relativamente tranquila, não fossem 

algumas objeções feitas quando ele estava na metade do curso, que partiram do 

Conselho de Ordenação, pelo fato de Cícero Romão Batista se considerar um 

seminarista que tinha visões sobrenaturais. O responsável pelas objeções foi o padre 

Pierre Chevalier, reitor do seminário, sugerindo que ele não deveria ser ordenado. 

Dom Luís Antônio dos Santos, primeiro bispo do Ceará, não acatou a sugestão do 

Conselho e dois anos depois decidiu ordená-lo, em 30 de novembro de 1870. 

(MAGALHÂES, 2012, p. 13) 

 

O ano de 1871, foi fundamental para o destino de Pe. Cícero. Apesar do seu interesse de 

retornar como professor ao Seminário em Fortaleza, um convite selou seu caminho onde 

iniciaria sua vida como ícone da religiosidade nordestina. Pe. Cícero foi convidado para 

celebrar a missa de Natal, no ainda povoado de Juazeiro. 

 

“Podemos supor que aquele ano de 1871 foi um ano em aberto, com mais indagações 

do que respostas. Um ano em que o jovem padre, recém-ordenado, tinha diante de si 

um destino ainda desconhecido. Alguns relatos dão conta de que ele dizia que sua 

primeira intenção era, após passar um período no Crato, retornar para Fortaleza e 

lecionar no Seminário da Prainha”. (BRAGA, 2007, p. 75). 

 

No final de 1871, o professor Semeão Correia de Macedo convidou Padre Cicero 

para celebrar a missa de Natal na capela onde ele lecionava, próximo ao Crato, 

chamado Juazeiro. Celebrar a missa do Galo e dar alguma assistência religiosa aos 

habitantes do lugarejo não destoava muito dos serviços que o padre neófito fez ao 

longo daquele ano de 1871. Como aquela comunidade estava sem capelão, 
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entretanto, foi-lhe solicitado que começasse a celebrar missas aos domingos e dias 

santos, dando assistência religiosa ao povo. Padre Cícero aceitou o convite e logo 

lhe foi solicitado que assumisse em definitivo aquela capelania e passasse a residir 

no povoado. (MAGALHÂES, 2012, p. 13)  

 

Em 1872, Pe. Cícero foi nomeado capelão da Capela de Nossa Senhora das Dores, no 

Juazeiro. (MAGALHÂES, 2012, p. 14) Foi neste ano que Pe. Cícero sonhou com coração de 

Jesus. Neste sonho Jesus ordena que Pe. Cícero olhasse para os nordestinos que tanto sofriam, 

e os pastoreasse.  

 

O sonho de Padre Cicero, que o fez decidir-se ficar em Juazeiro, faz parte do quadro 

místico-religioso desta época. As devoções ao coração de Jesus datam do século X e 

XI. No século X e XVII, Margarida (freira francesa da Ordem da Visitação) teve uma 

aparição de Cristo em 1673, na qual Jesus lhe ordenava uma devoção pública de 

“amor expiatório”, a Ele, sob a forma de seu “coração de carne”. “Veja o coração que 

tanto amou os homens... em vez de gratidão, recebo da maior parte só ingratidão”. 

(DELLA CAVA, 1985, p. 47). 

 

Pe. Cícero sempre foi um homem estudioso, dedicava tempo para leitura de biografias de 

santos. Depois de sessenta e dois anos como padre em Juazeiro do Norte, Pe. Cícero faleceu. 

A região parou para o sepultamento de “Padim”, uma enorme multidão de fiéis 

acompanharam o enterro daquele que transformou o cenário religioso do Vale do Cariri  e 

nordeste brasileiro. 

 

Padre Cicero havia dedicado parte de sua vida à leitura da vida dos santos, como 

João Maria Batista Vianney, o Cura d’Ars, São João Bosco e São Francisco. No dia 

20 de julho de 1934, Padre Cicero faleceu. Foi uma espécie de “dia de juízo” para os 

romeiros. No dia 21, cerca de 60.000 pessoas acompanharam o seu sepultamento. 

Juazeiro, no entanto, permanece vivo seguindo os conselhos do “padrinho”. 

(MAGALHÂES, 2012, p. 14) 

 

1.3.1 A instalação do catolicismo de Pe. Cícero 

 

É importante compreender o método pedagógico utilizado por Pe. Cícero frente ao seu povo 

em Juazeiro. Ele conseguia envolver as pessoas, reduzindo o veneno das dores causadas pela 

injustiça social e pela seca que as assolavam. Conseguia reverter à situação através da 

reeducação da mente pelo pensamento positivo. Utilizava todas as suas forças para defender o 

seu povo, tornando a sua identidade como imaginário do salvador do nordestino. 

 



29 

 

A seca castigava e a pobreza era geral. O interior era o que mais sofria, sem assistência 

pública, o abandono e descaso dos governantes, incluindo a igreja, que vivia uma fase crítica 

de identidade nas últimas décadas do império. O nordestino era visto como uma pessoa 

condenada ao castigo das secas, da falta de higiene e de moralidade. 

 

“Um aglomerado de casa de taipa; convergindo para uma capela dedicada a Nossa 

Senhora das Dores, erigida pelo primeiro capelão – Padre Pedro Ribeiro de Carvalho; 

frequentada por pessoas, somente com os rudimentos da fé e viciadas, aos sábados e 

domingos, aos sambas e forrós que se prolongavam pela noite inteira; atraindo 

cambiteiros e moradores dos sítios, dependentes de cachaça dos alambiques 

espalhados em toda região, com promiscuidade, até às portas da bagaceira moral. 

Formação religiosa fragmentada e reduzida a uma catequese desencarnada da vida; 

influencia da ingerência política do coronelismo nordestino”. (BARRETO, 2002, p. 

24). 

 

Juazeiro tornou-se o lugar de transformação e a Capela de Nossa Senhora das Dores o lugar 

de alívio dos sofrimentos. 

 

Padre Cícero não era contrário à punição pública de pecadores. Proibiu as danças, fez 

com que os homens parassem de beber e obrigou as prostitutas a confessarem os seus 

pecados, fazendo penitência pública e emendando suas vidas. Relativamente em 

pouco tempo, diz-se que juazeiro retornou a ordem, graças ao trabalho de capelão (...) 

começou ele a recrutar desde o início, as mulheres solteiras do povoado para uma 

irmandade que estaria sob sua autoridade direta. Outras de posição social e 

inteligência mais modesta entregavam-se simplesmente, a uma vida de piedade e 

oração, ao ensino ocasional do catecismo e a uma participação exuberante nos 

serviços anuais da Semana Santa e nos atos do Natal, o que, sob a orientação do Padre 

Cícero, se destinava à edificação dos habitantes, inculcando-lhes fervor a igreja e as 

suas doutrinas. (DELLA CAVA, 1985, pp. 37-38). 

 

Através de seu trabalho, Pe. Cícero conseguiu fazer com que as pessoas deixassem seus 

antigos vícios e pecados, ficando mais próximos da religião e de uma vida pautada no 

trabalho e oração. 

Esta transformação partia da introdução do imaginário de um homem desiludido com as 

sucessivas secas e afeito às “desordens imorais” em um homem renovado, capaz de sanar os 

males do mundo, através de práticas litúrgicas inculcadas por homens “santos” que se 

entregavam ao compromisso com os mais pobres, que sem muitas preocupações acabavam 

afrontando a autoridade da igreja e mobilizando as pessoas para a construção de açudes, casas 

de caridades, e que, por sua vez sugeriam uma crença sobre o fim do mundo. Enfim, Pe. 

Cícero assume uma afirmação de identidade, que ao mesmo tempo estaria investida de uma 

roupagem nova e de novos significados, criados e fomentados pelo imaginário da redenção.  
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1.3.2 O legado e “dogmas” de Pe. Cícero 

 

Na busca de compreender o comportamento, pensamento e costumes oriundos da 

religiosidade em torno do catolicismo popular em Juazeiro. Precisamos entender as 

representações imaginárias que surgem do coletivo. Segundo Baczko Bronislaw: 

 

“através dos seus imaginários sociais, uma coletividade designa a sua identidade; 

elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição de papéis sociais; 

exprime e impõe crenças comuns; constrói uma espécie de ‘bom comportamento’, 

designadamente através da instalação de modelos formadores tais como o do ‘chefe’, 

o ‘bom súdito’, o ‘guerreiro corajoso’, etc..”. (BRONISLAW, 1985, p. 309). 

 

É o que se pode constatar em Juazeiro do Norte. Pe. Cícero passou a ser visto como 

conselheiro supremo, o patriarca, o Pai bondoso e acolhedor, capaz de perdoar o infiel e de 

conduzi-lo do mundo do pecado ao mundo da santidade, através de conselhos e trabalho. Ele 

transforma um espaço católico romanizado desacreditado em um lugar de catolicismo 

acolhedor, esperançoso e reorientado. 

 

“Pe. Cícero recuperaria o lugarejo, trazendo de volta à igreja os elementos desordeiros, 

beneficiando, segundo ele, a sociedade”. (SOUZA, 2005, p. 3) Esta nova confiança 

transformava esses em submissos, ao ponto de qualquer um que desejasse um trabalho 

necessitar da aprovação de “Padim”. 

 

 Interessante que o espaço em Juazeiro sofre a transformação quando um “milagre” acontece. 

“A hóstia consagrada por Pe. Cícero teria se transformado em sangue (sangue de Cristo) na 

boca de Maria” (SOUZA, 2005, p. 3). A ação sobrenatural, vista como divina, cria um 

imaginário em torno de Pe. Cícero. As pessoas o enxergam como alguém que pode lidar com 

divino em favor do sofredor. 

“Ao receber a comunhão a beata Maria de Araújo caiu por terra por uma razão 

inexplicada. No mesmo momento a hóstia caiu-lhe da boca e ficou no chão. Ora, a 

hóstia estava tingida de sangue. O esmo fato repetiu-se todas as quartas e sextas-

feiras da quaresma e depois disso a partir do domingo da paixão até o dia da ascensão 

voltou a ocorrer 47 vezes. Na mente de padre Cícero e de todos os assistentes não 

havia dúvida: o sangue aparecido na hóstia, e que manchava os panos sobre os quais 

se depositava a hóstia, era o próprio sangue de Cristo”. (COMBLIN, 1991, p. 12). 

 

Este “milagre” da transformação da hóstia consagrada por Pe. Cícero em sangue de Cristo vai 

caracterizar a base imaginária da população devota.  
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O sangue representaria o segundo sacrifício (redenção) de Cristo à humanidade, 

assemelhando-se ao próprio sofrimento do nordestino. Era a única oportunidade de 

salvação, pois o juízo final, segundo esta visão apocalíptica, estava próximo, 

entrando em colisão direta com a posição romanizada da igreja oficial. Pe. Cícero, 

dentro desse imaginário em construção, seria o representante autorizado por Cristo, 

capaz de operar as transformações que se faziam necessárias, convocando a todos a 

uma atitude de obediência e fidelidade à sua palavra, antes que Cristo viesse e 

fizesse o julgamento final. Tal evento, no entanto, caminhou de tal forma que as 

implicações religiosas se alastraram pelos segmentos da vida política, social e 

econômica daquela região, criando-se um grande imaginário social em torno do 

milagre.  (SOUZA, 2005, p. 3) 

 

 

A igreja oficial reage com censura ao imaginário social criado em torno de Pe. Cícero. Ela 

“pede a suspensão de ordens do Pe. Cícero, cessação das romarias e transferência de Maria de 

Araújo para a casa de caridade de Crato” (SOUZA, 2005, p. 3). Porém, tal reação não 

conseguiu afastar os fiéis do imaginário recém construído.  

 

O povo romeiro, contudo, não se desvinculou das promessas da segunda redenção e 

da fidelidade a Pe. Cícero. A Igreja oficial, para eles, desde os tempos de Mestre 

Ibiapina10, não tinha respaldo doutrinário, o que valia era que Cristo se manifestou e 

fez daquele povo o povo escolhido, em marcha, assim como eles (romeiros), à 

conquista da salvação. Pe. Cícero e Maria de Araújo e Juazeiro eram a verdade 

imaginada e personificada desta nova realidade. (SOUZA, 2005, p. 3). 

  

O milagre deu acesso para o povo ao sagrado. Os fiéis se viam como alvo da ação 

sobrenatural do sagrado às mazelas sofridas pelo nordestino. Esta nova “fé” colidia com a 

romanização que era posta pela Igreja Oficial.   

 

“A “Nova Religião” oferecia aos crentes o alívio dos sofrimentos terrenos, onde não 

se venerava um santo poderoso, mas apenas uma pequena urna de vidro dentro da 

qual se encontravam hóstias e panos manchados pelo precioso sangue de Cristo. Sua 

veneração tinha prioridade sobre as práticas litúrgicas regulares do catolicismo e 

significava a opção clara de um povo por uma fé que respondia à sua angústia 

cotidiana”. (SOUZA, 2005, p. 4). 

 

 

                                                 
10 O Padre José Maria Ibiapina foi o principal responsável pela ponte entre a igreja Católica e a religiosidade que 

se formava alheio à instituição. Ele exerceu grande influência nas décadas de 1860 e 1870 no Vale do Cariri. 

“O trabalho realizado por Ibiapina no Cariri, realmente, foi algo extraordinário: fundou uma congregação de 

mulheres. Talvez a primeira do Nordeste, a qual, a despeito de sua ilegalidade canônica, constituiria um 

precedente importante na tentativa das futuras gerações eclesiásticas do Cariri para estabelecerem ordens 

religiosas genuinamente brasileiras. Com suas casas de caridade, difundiu no interior, as primeiras instituições 

educadoras para mulheres. Por fim, reuniu pobres e ricos no trabalho em comum pela glória de Deus e pelo 

progresso material do homem. O exemplo de Ibiapina seria lembrado pelos habitantes do Cariri, no entanto, a 

hierarquia eclesiástica e igualmente devota não teve boa acolhida, tendo sido, na realidade por ela contestada”. 

(DELLA CAVA, 1985, p.31). 
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Como um sinal de juízo divino e alerta sobre o fim do mundo, o milagre da hóstia serviu 

também de recrutamento para muitos devotos. Entre estes, surgem às beatas, mulheres que 

abandonam o seu cotidiano, a fim de dedicarem somente ao imaginário religioso. Para 

algumas destas beatas tornou-se o meio único de sobrevivência em meio às circunstâncias 

locais. Interessante notar que atribuíram às beatas o “poder” de promover o perdão de Cristo, 

o que resultava em milagres de cura para os enfermos. 

 

 A cura operada, os êxtases e os transes revelavam a “sobrenatureza” da beata e 

confirmavam a sua palavra apocalíptica, reforçando um imaginário social sustentado 

“na produção de visões futuras, designadamente na projeção das angústias, 

esperanças e sonhos coletivos sobre o futuro”. (BRONISLAW, 1985. p. 312). 

 

 

Com o crescimento em número de devotos em torno do imaginário, o social foi sendo 

transformado, ao ponto em que se fez necessário a organização do movimento. Nascem as 

irmandades objetivando chamar atenção de Roma para a pessoa de Pe. Cícero. Juazeiro, 

agora, era vista pelos fiéis como a cidade da ação divina.  A “Nova Jerusalém” era o local 

onde o nordestino encontrava paz e consolo. Tratava-se de uma cidade, na visão dos fiéis, 

onde havia justiça e proteção dos ataques dos poderosos.  

 

Mas o movimento precisava organizar-se. José Lobo orientaria os moradores, 

tornando-os instrumentos viáveis em prol do Pe. Cícero, através das irmandades e a 

Legião da Cruz11  - mecanismo utilizado para ganhar prestígio diante de Roma e 

para reintegrar Pe. Cícero às ordens eclesiais. Com a organização Juazeiro cresceu. 

Criou-se a imagem de uma cidade nova. A “Nova Jerusalém”, a cidadela dos 

peregrinos, onde era possível almejar uma vida melhor e feliz. Para os antagonistas, 

ao contrário, representava a cidadela do sectarismo e do fanatismo. A nova 

Jerusalém era o lugar onde os “náufragos da vida” podiam refugiar-se e encontrar 

paz, a nova paz tão almejada, que se faz traduzir no próprio significado do nome 

Jerusalém: a cidade das pazes, onde todos eram recebidos, abençoados e marcados 

pela imposição protetora das mãos do Patriarca Padim Ciço, capaz de tornar o corpo 

impenetrável e a alma firme no propósito. Esta paz também revelava um sentimento 

de justiça combativa, em torno da qual poderia se sobrepujar as injustiças sociais. 

Essa imagem de justiça combativa não se alicerçava no enfrentamento direto às 

forças políticas, mas no desejo de controlar o meio adverso através do trabalho 

proporcionado pelo Patriarca. Por isso, Juazeiro era considerado o lugar da 

tranquilidade, do trabalho, da riqueza e da fé, o ponto de encontro onde Deus 

depositou a salvação do mundo no momento em que Cristo derramou o seu sangue 

em 01 de março de 1889. Assim, com as peregrinações sucessivas, Juazeiro viveu 

um momento de expansão demográfica, incremento econômico e, posteriormente, de 

emancipação, devido fundamentalmente ao seu imaginário religioso, impulsionador 

das transformações sociais, políticas e econômicas. (SOUZA, 2005, p. 5). 

 

                                                 
11 A Legião da Cruz era um movimento da Igreja que tinha como objetivo angariar fundos para a recuperação do 

Estado Papal. 
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Durante este processo de transformação do social pelo imaginário religioso a região é 

assolada pela seca. Contudo, Juazeiro em nada era abalada, o que reforçava a crença em torno 

de uma cidade “abençoada” por Cristo. Pe. Cícero tornara-se o administrador da cidade, tudo 

e todos eram administrados através de sua orientação. Nada se fazia sem a orientação de Pe. 

Cícero. 

 

Diante desse fluxo migratório, ocorrem, concomitantemente, as sucessivas secas que 

acabam com mais de um terço da população do Ceará. Contudo, Juazeiro 

permanecia em pé, inabalável, como sinal de sua virtuosidade e crença em Cristo e 

em Pe. Cícero, o único centro abundante em mão-de-obra. E era Pe. Cícero quem a 

controlava. Ninguém aceitaria emprego sem antes consultá-lo. Todos no vale tinham 

uma lealdade fervorosa e os programas de obras públicas só progrediam com a força 

de trabalho fornecida pelo Padre. Desta maneira, a imagem de Pe. Cícero como 

santo milagreiro estaria associada não somente à cura corporal, mas, neste momento, 

associada ao desenvolvimento de uma coletividade. A economia de Juazeiro também 

crescia em torno desta religiosidade (indústrias artesanais - utensílios domésticos, 

imagens, rosários – e, posteriormente, casas financiadoras). A força representativo-

simbólica de Pe. Cícero sobre a população e o imaginário unificador desta mesma 

população fez com que Juazeiro se tornasse um polo de incremento agrícola, 

industrial (artesanato), financeiro e urbano-modernista. (SOUZA, 2005, p. 6)  

 

 

Pe. Cícero era um líder carismático, que sabia conduzir as massas sem ser seduzidos pelos 

jogos políticos. Ele se posicionava de maneira a ter “voz” entre as oligarquias e ao mesmo 

tempo ficar focado em cuidar do povo. Pe. Cícero foi o agente transformador dos costumes e 

valores da região. Ele ensinava seus povos sobre justiça, trabalho e fé, como forma de vida 

correta. 

“quem tiver roubado não roube mais; quem tiver matado, não mate mais; quem tiver 

sido desonesto, largue o mau caminho... Volte ao trabalho e reze o terço de Nossa 

Senhora todos os dias.” (DELLA CAVA 1985, p. 218). 

 

Mas, era a sua arte de congregar as massas e de se colocar em posição de 

neutralidade diante das porfias políticas que as oligarquias locais se fizeram 

próximas, no intuito de ganhar prestígio diante da população e de concentrar este 

imaginário em seu poder, haja vista que o “imaginário social é uma peça efetiva e 

eficaz do dispositivo de controle da vida coletiva e, em especial, do exercício da 

autoridade e do poder”. . (SOUZA, 2005, p. 7) 

 

Quando McLain chega a Juazeiro do Norte em 1936, ele encontra um cenário construído ao 

longo de muitos anos, influências, crenças e histórias. O espaço e lugar, já bem instituído e 

ocupado, uma cultura e religiosidade bem definida, uma sociedade formada. Contudo, o 

diferente consegue abrir espaço e conquistar o território nas “brechas” deixadas pela ausência 

do “santo padre” e distanciamento da igreja oficial. Em outras palavras, o desejo do povo por 
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“assistência divina” por meio de Pe. Cícero, o que se findou com a morte do padre, e a falta 

de identificação da igreja romana oficial, criou um “terreno” frutífero para a inserção do 

movimento Batista Regular no Vale do Cariri. 

No próximo capítulo veremos as personagens que chegaram e foram inseridas no cenário 

construído até aqui. O movimento Batista Regular, a agência missionária e o missionário 

Edward McLain.  
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2 OS BATISTAS REGULARES 

 

Em nosso primeiro capítulo explicitamos a respeito do espaço e lugar da inserção Batista 

Regular no Brasil. Montamos o cenário construído em Juazeiro do Norte e região, quando o 

missionário Edward McLain chega neste local. Falamos sobre os costumes e crenças do povo 

da região, principalmente da religiosidade que existia em torno da imagem de Padre Cícero. 

Agora, explicitaremos àquele que chega, o estrangeiro. Perceberemos como no decorrer da 

história, o missionário conseguiu desembarcar no Vale do Cariri. Para isso, olharemos para a 

origem dos batistas regulares, a agência que influenciou e tornou possível o envio do 

missionário. E por último, a pessoa do missionário, quem ele era, sua formação, seus desejos, 

as barreiras e anseios de Edward McLain. 

 

2.1 Origem dos Batistas Regulares 

 

 Desde sua fundação, os Batistas lutam por uma liberdade. A luta por liberdade acontece em 

um cenário de aprisionamento, este pode ser de expressão, de crença, de pensamento, de 

vontades e de espaço. Logo, os Batistas resultam de momentos aprisionadores, onde a 

liberdade religiosa torna-se o sentido de sua existência. Este “sentimento” é a marca do 

movimento batista desde sua fundação, que o torna um movimento libertador por um lado, 

mas separatista por outro, já que prega a liberdade de cada indivíduo. Também perceberemos 

que o desejo de liberdade faz com que o movimento tenha como missão pulverizar suas ideias 

libertadoras, seja de ordem política ou religiosa, transformando lugares e espaços. Assim, os 

batistas, de forma geral, sonham com homens livres de qualquer tipo de opressão.   

 

Como dissemos, os batistas em geral são frutos de uma luta pela liberdade. Eles se auto 

intitulam como os defensores dos princípios e das práticas dogmatizadas na Bíblia cristã. 

Provavelmente, os batistas surgiram na Inglaterra, no século XVII, entre “estratos pobres da 

sociedade inglesa” (AZEVEDO, 2004, p.75), em uma guerra civil, filha de uma compreensão 

pré-moderna de liberdades públicas. Como salienta Pinheiro: 

 

Uma nova era caracterizada pela troca de dinastias: Tudors por Stuarts. Mudanças no 

pensamento contemporâneo: Renascimento. Ampla difusão das Escrituras Sagradas. 

Crescimento comercial. Ação puritana contra a igreja oficial. Atitude de repúdio às 

influências do clero na autoridade monárquica em nome de Deus. Oposição ao 

totalitarismo oligárquico da igreja. Igreja Anglicana dividida. (PINHEIRO,SANTOS, 

2013, p.378). 
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Como resultado dessas transformações, as instituições religiosas da época experimentaram 

rupturas e novas adaptações, provocando o surgimento de novos grupos confessionais. 

 

Podemos dizer que os batistas historicamente surgem do separatismo inglês provocado por 

Henrique VIII12, quando resolveu romper com a Igreja Católica Romana, muito mais por 

motivos políticos, do que motivos religiosos. Por causa do controle de muitas propriedades 

por parte da Igreja Romana e os impostos papais enviados para Roma, o que prejudicava os 

interesses do reino inglês. Assim, o rei promove uma reforma religiosa de caráter política. O 

rei Henrique VIII trabalhou para o surgimento da igreja Anglicana, da qual surgiram dois 

grupos dissidentes, os puritanos e os separatistas, e um sentimento nacionalista.  

 

Henrique libertou a igreja do papado e colocou-a sob o controle real como uma igreja 

estatal. Por sua expressa vontade, ficou estabelecido que, após a sua morte, seu filho, 

Eduardo, reinaria, Eduardo seria seguido por Maria, filha de Catarina de Aragão, e a 

Maria por Elizabeth, filha de Ana Bolena. Quando finalmente Henrique morreu, a 

igreja inglesa era uma igreja nacional dirigida pelo rei, mas católica romana na 

doutrina. (CAIRNS, 1995, p.269).  

 

Porém, a ação “libertadora” do rei em criar uma igreja estatal, também trouxe aprisionamento 

para os contrários. 

 

Os puritanos almejavam purificar a igreja da Inglaterra dos seus “pecados”. Eles aceitavam as 

doutrinas da igreja Anglicana, mas não toleravam a luxúria e relaxamento dos costumes. 

Impuseram um cristianismo rígido, que a corte inglesa, pelo seu jeito mais descomprometido , 

não podia suportar. 

 

Eles desejavam “purificar” a Igreja da Inglaterra de todos os vestígios do que eles 

acreditavam ser os restos da corrupção que sobrevivera da conexão romana. Muitos 

deles se refugiaram no continente durante o reinado de Maria a ali tiveram contatos 

íntimos com os protestantes. (LATOURETTE, 2006, p.1101). 

 

Os puritanos assumiram divisões o que abriu espaço para os primeiros batistas. Cairns nos 

apresenta o seguinte quadro a respeito das subdivisões a que passou o puritanismo: 

                                                 
12 Henrique VIII, rei de 1509 a 1547, era um soberano elegante, generoso, forte, culto, conhecedor de teologia e 

bom músico; falava latim, francês e espanhol tão bem quanto o inglês. Gostava de caça, arco e tênis, esportes 

que o ajudaram a se tornar mais popular do que seu parcimonioso pai, Henrique VII. Henrique VIII e Catarina de 

Aragão tiveram uma filha, que mais tarde reinaria como Maria Tudor. (CAIRNS, 1995, p.267). 
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Figura 1: As Ramificações do Puritanismo 

 

Os separatistas, assim como os puritanos, não concordavam com o jeito “mundano” da igreja 

inglesa, logo, desejavam igrejas independentes do Estado e livres para cultuar. O escritor 

Walker transcreve o pensamento separatista de Browne: 

 

“De acordo com Browne, a única igreja é o agrupamento local de crentes com Cristo 

por experiência, unidos a Ele e uns aos outros por um pacto voluntário. Igreja assim 

tem Cristo como sua cabeça imediata, e é governada por oficiais e leis por Ele 

designadas. Cada uma é autônoma e escolhe um pastor, um mestre, anciãos, diáconos 

e viúvas, conforme determina o Novo Testamento; mas cada membro é responsável 

pelo bem-estar do todo. Nenhuma igreja tem autoridade sobre a outra, mas todas se 

devem auxiliar fraternalmente”. (WALKER, 2015, p.642). 

 

Não havendo êxito no desejo de liberdade, eles migraram para Amsterdã, na Holanda. 

Liderados por John Smyth13, em 1609, quando sofreram forte influência dos anabatistas e 

fundaram a primeira igreja batista. Smyth desejava uma igreja fiel aos princípios do Novo 

Testamento e achava que a igreja oficial estava degenerada. Rejeitava o batismo infantil e 

defendia o batismo somente de crentes confessos.  

 

Dessa maneira foi organizada, em Amsterdã, em 1609, uma igreja batista de língua 

inglesa, que é considerada a primeira igreja batista [...]. Não que tivessem esse nome. 

Mas porque adotou a prática que é característica batista: o batismo após a profissão de 

fé como condição para a entrada na igreja. (PEREIRA, 1994, p.68).  

 

Em 1611, Thomas Helwys e mais dez companheiros que faziam parte do grupo batizado por 

Smith, retornou à Inglaterra e fundou a primeira igreja batista em solo inglês. Este grupo ficou 

conhecido como Batistas Gerais, devido a sua doutrina arminiana, que sustentava uma 

                                                 
13 John Smyth é chamado de se-batista, pelo fato de no início da igreja em Amsterdã, ter batizado a si mesmo. 

(BATISTA, 2014, p.31). 
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expiação geral para todos os homens. Estes batistas demonstraram uma enorme paixão pela 

liberdade através de seus líderes, que advogavam explicitamente a completa liberdade 

religiosa.  

Em 1616, surgem os batistas Particulares, liderados por Henry Jacob que deixou a igreja 

Anglicana. Depois de alguns anos, ele foi para Virgínia, nos Estados Unidos. Eles foram 

denominados Particulares por serem calvinistas em sua doutrina, também chamados “batistas 

calvinistas”, aceitando a expiação limitada somente para os eleitos. 

 

Esta igreja toma forma e começa a crescer na Inglaterra. Seus princípios são solidificados 

conforme cresce o número de membros em suas igrejas. Sua voz de liberdade ecoa cada vez 

mais forte no país. Percebemos esta expansão e solidificação nas palavras do escritor Batista: 

 

“É esta igreja que agora inicia a linhagem das igrejas batistas que começam a 

crescer na Inglaterra. Em 1626 onze igrejas semelhantes a estas podiam ser 

contadas no país. Já em 1644, quando o número de igrejas chegava a quarenta e 

sete, surgiu “a chamada ‘London Confession’, a primeira declaração batista 

formal”, “preparada por sete congregações batistas, em Londres” e, pode-se 

dizer, o primeiro escrito oficial onde seu conteúdo apontava para o que seria 

posteriormente organizado como “Princípios Batistas”. O número de pessoas que 

se associou a essas igrejas a partir dessa época obteve um acréscimo considerável 

na Inglaterra e o discurso de liberdade não apenas na condição religiosa, mas 

também econômica e política, norteava este crescimento”.  (BATISTA, 2014, 

p.32). 

 

O desejo de liberdade religiosa trouxe muitas perseguições ao novo grupo. Contudo, eles 

tiveram grande relevância na religião e política da Inglaterra. Porém, sua influência em solo 

americano atingirá níveis ainda mais altos. 

 

Quando os puritanos migraram para o Novo Mundo, a América, dando sua contribuição para 

o surgimento dos Estados Unidos, não tinham inicialmente um intuito missionário, mas em 

pouco tempo esse grupo iniciou a sua evangelização dos povos locais e mais tarde começaram 

a perceber que poderiam expandir suas convicções ao restante do mundo, assim 

empreendendo um grande projeto missionário no século XIX. Um grande exemplo foi 

William Carey14 em 1792, foi o grande missionário batista que fundou uma entidade 

                                                 
14 William Carey (1761-1834), um sapateiro e mais trade pregador batista, que revelaria ser pessoa de notável 

talento para línguas e botânica tanto quanto possuidor de inextinguível dedicação missionária. O resultado em 

forma escrita de seu pensamento sobre missões foi sua Investigação Sobre a Obrigação dos Cristãos de 

Empregarem Meios para a Conversão dos Pagãos, de 1972. Este livro e um sermão de Carey sobre Isaías 54.2 

levaram à organização da Sociedade Batista para a Propagação do Evangelho entre os Pagãos. Carey foi seu 
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denominada de Sociedade Batista Particular para a Propagação do Evangelho entre os Pagãos, 

depois chamada de Sociedade Missionária (LANDIM, 2011, p.61). 

 

O século XIX foi o momento de expansão das missões protestantes. Landim afirma: 

 

Na Nova Inglaterra surgiram às agências missionárias recrutando novos protestantes 

para saírem a pregar o evangelho: Sociedade de Investigação do Assunto de Missões, e 

em 1810 à fundação da Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras. 

Muitos missionários protestantes imigraram neste momento para residirem em outros 

países. Realmente este século foi o mais proeminente para as missões protestantes pelo 

mundo. (LANDIM, 2011, p.61). 

 

Foi neste período que também houve um aumento de denominações protestantes, um tipo de 

subdivisão das igrejas da reforma que iniciou em 1517. Em 1812, os dois grupos de batistas 

(gerais e particulares) se uniram, mas somente vinte anos mais tarde esta união foi realmente 

consumada. Já em 1889, Charles H. Spurgeon, sendo opositor dessa união, retirou-se 

juntamente com outros que não concordavam com essa situação, e os batistas se separam 

novamente.  

 

O desejo por uma liberdade religiosa confundiu os batistas, ao ponto de dividi-los por 

acreditar que cada grupo deveria seguir suas convicções. 

 

A paixão batista pela liberdade é uma das principais razões pelas quais há tanta 

diversidade na vida batista. Os batistas divergem, e suas diferenças são 

frequentemente amplas e profundas. Mas isso sempre foi assim. Já no princípio da 

vida batista, na Inglaterra do século XVII, por exemplo, os batistas surgiram como 

dois grupos teológicos separados e bastante distintos, chamados Batistas Gerais e 

Batistas Particulares (SHURDEN, 2005, p.18). 

 

Devido a sua crença de liberdade religiosa, os batistas foram severamente perseguidos em 

todas as colônias na Nova Inglaterra. Tais perseguições incluíam prisões, multas, açoites ou 

deportação. A insistência batista na liberdade de consciência, separação completa do Estado e 

a rejeição do batismo infantil, causavam cada vez mais perseguições aos batistas (SILVA, 

2005, p.11.).  

Os batistas cresceram e se desenvolveram junto às classes menos favorecidas, inclusive entre 

os negros escravos do Sul dos Estados Unidos (LATOURETTE, 2006, p. 1688). Fatores 

como o regime escravista, as grandes plantações e a exploração dos índios ofuscaram o fervor 

                                                                                                                                                         
primeiro missionário e suas cartas da Índia foram poderoso estímulo para outros empreendimentos missionários. 

(WALKER, 2015, p.721). 
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religioso do protestantismo nas colônias americanas. Porém, em 1734, surge um movimento 

chamado “Grande Avivamento”, iniciado por Jonathan Edwards, um pastor 

congregacionalista. Sua pregação influenciou os estados de Massachusetts e Connecticut.  

 

O Grande Despertamento chegou a Nova Inglaterra quando um reavivamento notável 

varreu a cidade de Northampton, Massachusetts, em 1734-35. Chamou muita atenção, 

especialmente quando seu líder, Jonathan Edwards (1703-1758), pastor em 

Northampton, descreveu-o num clássico reavivalsta – Narrativa fiel da surpreendente 

obra de Deus convertendo muitas centenas de almas... (1737). (WALKER, 2015, 

p.714).  

 

Quatro anos depois, George Whitefield15 promoveu o “avivamento” em outros estados. Por 

causa do espírito do “grande avivamento” os batistas e metodistas passaram a ser os mais 

numerosos nas treze colônias americanas. Possivelmente, esse movimento contribuiu para a 

criação de um sentimento de liberdade, fazendo com que as treze colônias impulsionassem os 

seus delegados a decidirem, em meio as mudanças políticas na Europa e nos interesses 

políticos da burguesia, a proclamar a independência dos Estados Unidos da coroa britânica, 

em 4 de julho de 1776. 

 

Entretanto, àqueles que não aderiram ao Grande Avivamento foram denominados “velhas 

luzes”, entre eles se encontram os batistas particulares (calvinistas) e congregacionais. Tal 

separação serviu para difusão do arminianismo na Nova Inglaterra, característica dos batistas 

gerais ou “Novas Luzes”. 

 

Formaram-se igrejas congregacionais separadas. Em protesto, as “Velhas Luzes”, sob 

a liderança do pastor da Primeira Igreja Batista de Boston, Charles Chauncy (1705-

1787), atacou as “Novas Luzes”, que viam nos reavivamentos uma obra de Deus. 

(WALKER, 2015, p.714). 

 

O tema sobre a escravatura também contribuiu para a divisão dos batistas. Os batistas do sul a 

favor da escravidão, não entraram em acordo com os batistas do norte, que eram a favor da 

abolição. Criou-se um cisma, separando mais uma vez os batistas. 

A postura dos batistas sobre a questão da escravatura pareceu ambígua, porque 

inicialmente não expulsaram de seu meio as pessoas que insistiam em ter escravos, 

porém, paradoxalmente, sustentavam posturas abolicionistas. (SILVA, 2005, p.13). 

 

                                                 
15 George Whitefield, então no auge de seu entusiasmo juvenil. Por toda parte multidões se amontoavam para 

ouvi-lo; seus sermões provocavam desmaios e gritaria. [...] Whitefield frequentemente considerava como não 

convertido aqueles que não concordavam com ele, e alguns que foram influenciados por ele tornaram-se ainda 

mais censuradores e impiedosos. (WALKER, 2015, p.714). 
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Assim, percebemos que a luta pela liberdade trazia separações, criando limites que os 

aprisionava novamente. 

 

Em 1814, criou-se a Convenção Geral Missionária da Denominação Batista dos Estados 

Unidos do Norte (Convenção Trienal) (SILVA, 2005, p.13.) que objetivava fazer missões 

estrangeiras. Em 1845, a Convenção Trienal mudou seu nome para União Missionária dos 

Batistas Americanos. Porém, em 1857, os batistas negaram o envio de missionários 

recomendados pela Convenção da Geórgia, que era a favor da escravidão. Então, os batistas 

de Geórgia e do resto do Sul se reuniram em Augusta, Geórgia, formando a Convenção 

Batista do Sul ( SILVA, 2005, p.13.).  Assim, os batistas, mais uma vez, foram divididos entre 

Norte e Sul. 

 

A Convenção Batista do Norte fora impactada pelo legado do escopo doutrinário 

fundamentalista do século XX, que lutava com a modernidade apresentada ao mundo no 

início deste século. Temos o testemunho de Robert Delney a respeito, transcrito por Silva: 

 

A Convenção do Norte em 1922 precisava de uma declaração doutrinária. O 

materialismo, racionalismo, pietismo, criticismo da Bíblia e o evolucionismo foram 

ideias que penetraram na Convenção. Em 1925 muitos batistas não aceitaram essas 

ideias e tentaram modificar o quadro que ameaçava os fundamentos da fé cristã. 

Depois de muitos debates, colocamos em votação a proposta para expulsar os liberais 

de nosso meio e perdemos de 740 a 560 votos. Então saímos da Convenção e 

organizamos uma nova associação. (SILVA, 2005, p.14). 

 

Esta nova associação recebeu o nome de Associação Geral de Igrejas Batistas Regulares16. 

Assim, “o nome regular apareceu no contexto histórico como sinônimo de conservador em 

suas doutrinas e práticas” (LIMA, 1997, p.27). 

 

Ficou notório até aqui, que o desejo dos batistas em obter liberdade religiosa moldou o 

movimento, ao passo que dividiu-o em vários grupos. Ainda explicitaremos sobre os Batistas 

Regulares em solo brasileiro e a Igreja Batista Regular brasileira. Porém, faremos um recorte 

da inserção batista regular no Brasil em local, tempo e missionário, ou seja, Juazeiro do Norte 

em 1936 até 1950, através do trabalho do missionário Edward McLain. Pois argumentamos 

serem estes os primórdios dos batistas regulares no Brasil. 

 

                                                 
16 A formação da Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares aconteceu na Igreja Batista de Belden Avenue, 

Chicago, com a presença de 34 representantes de oito estados. (SILVA, 2005, p.15). 
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2.2 Agência Missionária  

 

Interessante que a inserção do movimento batista regular no Brasil não aconteceu pelo 

trabalho de uma agência missionária batista regular. Na realidade, como veremos mais a 

frente, a inserção batista regular no Brasil aconteceu sem um bom e detalhado planejamento 

missionário. As duas agências missionária responsáveis pela chegada do movimento batista 

regular no Brasil não eram batistas regulares. A Missão Baptist Mid-Missions e a Missão 

ABWE (Association of Baptists for Word Evangelism) tinham o reconhecimento das igrejas 

Batistas Regulares dos Estados Unidos como compatíveis de mesma ordem e fé. Sendo assim, 

eram consideradas agências idôneas que tinham a confiança das igrejas Batistas Regulares 

(LIMA, 1997, p.29). 

 

Os Batistas Regulares do Brasil têm uma herança histórica advinda dos Batistas Regulares dos 

Estados Unidos. Porém, não existe uma ligação institucional, tratando-se apenas de uma 

relação espiritual, histórica, denominacional, mas não de origem administrativa. 

 

O trabalho da Batist Mid-Missions no Brasil começou em 1935. Na época da chegada 

dos primeiros missionários ao país, não havia nenhuma organização que unisse as 

várias regiões nas quais os trabalho foi iniciado. (SMITH, 2010, p.237). 

 

Como veremos ao estudar o missionário McLain, na inserção batista regular no Brasil, em sua 

origem, não havia uma estratégia planejada ou mesmo um modelo a ser seguido. 

Simplesmente, àqueles que se sentiam “tocados” pelo Senhor, rumavam ao local desejado e 

ensinavam sua doutrina. 

 

Vamos nos concentrar na agência missionária que trouxe o primeiro missionário batista 

regular ao Brasil. A Baptist Mid-Missions, fundada em 1920, na Primeira Igreja Batista de 

Elyria, Ohio. 

 

Esta missão nasceu em 15 de outubro de 1920, quando o Rev. William C. Haas 

convocou um grupo de pastores e leigos para uma reunião na Primeira Igreja Batista 

de Elyria, Ohio. (LIMA, 1997, p.29). 

 

O fundador, William C. Haas, aos 38 de idade, pastor batista em Michigan, e sua esposa, 

Genevieve, seguiram o “chamado” de Deus para a África. Chegando ao Quênia no início de 

1912, os Haases e seis outros missionários viajaram para o centro da África para evangelizar 
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os zandes. Ele filiou-se a uma agência missionária interdenominacional, a African Inland 

Mission, deixando o pastoreio de sua igreja em Ohio. 

Contudo, esta não foi sua primeira tentativa de evangelizar os africanos. Ele buscou apoio 

primeiramente com a Convenção Batista do Norte, mas não obteve sucesso devido ao 

desinteresse da instituição em obra missionária fora do Estado Americano. Por esse motivo, 

Haas recorreu a uma agência fora dos batistas. 

 

W. C. Haas foi não apenas um homem de grande erudição bíblica, mas também de 

grande visão e interesse na obra missionária no estrangeiro. Sua primeira tentativa 

para ir ao campo missionário com o apoio da Convenção Batista do Norte fracassou. 

Aquela denominação não tinha interesse em enviar obreiros ao exterior com a 

específica incumbência de pregar o Evangelho. Em 1911, ele deixou o pastorado de 

uma Igreja Batista em Ohio para ingressar na “African Inland Mission”, uma agência 

interdenominacional. (LIMA, 1997, p.29). 

 

Interessante notar que o desejo do missionário em evangelizar na África era o foco. Não 

contava com um planejamento especifico para sua inserção em terras africanas. Sua 

experiência com esta agência não foi muito boa. Então, 1916, ele retornou aos Estados 

Unidos, convicto que retornaria a África de forma independente, apoiado pelas igrejas e 

amigos em comum. 

 

Em 1917, ele retornou sozinho ao Congo Belga17, mas foi detido por não estar associado a 

uma organização que o respaldasse juridicamente18. Devido a este fato, Haas decide fundar 

sua própria agência missionária. Em 1920, nasce a General Council of Cooperating Baptist 

Missions of North America. Em 1953, alteraram o nome para Baptist Mid-Missions.  

 

Haas consegue, em 1920, dirigir-se para a República Centro-Africana. Local onde 

permaneceria até sua morte, em 1º de junho de 1924, em Bangassou, onde foi sepultado. 

 

Como vimos até aqui, a agência responsável pela inserção batista regular no Brasil, nasce por 

causa das necessidades que surgiram na jornada de Haas a outro continente. Como peculiar à 

Missão, em seu início os missionários eram enviados sem um planejamento missiológico 

claro ou bem explicitado. A agência auxiliava o missionário com o apoio financeiro19, 

                                                 
17 Atualmente a República do Congo. 
18 Haas “deixou sua família e voltou sozinho ao Congo Belga. Mas foi detido dois anos em Brazzaville por não 

apresentar credenciais de uma organização que o representasse juridicamente perante o Governo”. (LIMA, 1997, 

p.29). 
19 Recolhia as ofertas entre as igrejas participantes e envia aos missionários no campo. 
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jurídico20 e “espiritual”. O missionário era guiado pelo desejo de pregar o evangelho aos 

povos “escravos” pelo pecado. 

 

A agência Baptist Mid-Missions, a princípio, nasceu alicerçada em dois propósitos: Primeiro, 

evangelizar as pessoas “sem Cristo” pelo mundo. Segundo, influenciar as igrejas batistas 

americanas a apoiarem seu trabalho de evangelização pelo mundo21. 

 

A Baptist Mid-Missions até os dias de hoje tem como valores a autoridade bíblica, alcance 

global, paixão por Deus, integridade, centralidade da igreja local, interdependência, fé e 

oração,  como registrado em seu site: 

 

Estas declarações de valores são as crenças alicerce sobre o qual antecede os 

ministérios que nós construímos. Eles definem quem somos como uma organização e 

o que queremos ser. Eles são muito mais do que meras frases para os nossos 

missionários e funcionários. Juntos, abraçá-los como o padrão para a nossa conduta 

uns com os outros, com os nossos parceiros de ministério, e com o mundo das pessoas 

a quem servimos. Autoridade bíblica: Ministério é impulsionada pela inspirada, 

inerrante Palavra de Deus. Alcance global: Deus quer que cada pessoa ouça o plano 

bíblico da salvação e para ser discipulado para cumprir os mandamentos do Senhor. 

Paixão por Deus: O serviço missionário exige devoção zelosa e inquestionável 

obediência à Divindade. Integridade: Impactos todas as facetas da vida missionária e 

ministério. A centralidade da Igreja local: A igreja local é o cerne do plano de Deus 

para o nosso ministério. Interdependência: A liderança de serviço resulta em trabalho 

em equipe vertical e horizontal. Fé: Confiando em Deus em todos os aspectos do seu 

trabalho. Oração: Comunicação fiel com Deus liga o esforço humano com poder 

divino. (MID-MISSIONS, 2014). 
 

A missão Baptist Mid-Missions rapidamente cresceu em números de missionários e países 

alvos de seu trabalho. No Brasil, o crescimento criou a necessidade de um centro 

administrativo para direcionar os trabalhos em diferentes regiões da nação. Em 1950, a 

agência promove uma conferência na cidade de Manaus a fim de realizarem um planejamento 

estratégico para os missionários que aqui aportavam. O Dr. Arthur Fetzer e sua esposa 

dirigiram esta conferência, orientando os missionários no processo de organização. A área de 

                                                 
20 Cada país é diferente e tem suas próprias leis. Vistos permanentes eram concedidos sem muita burocracia ou 

resistência. As coisas começaram a ficar mais complicadas no final da década de 1970. Hoje quando um 

missionário quer vir ao Brasil, eu, como presidente da missão, tenho que fazer uma carta garantindo o sustento 

dele e que ele não vai trabalhar entre os índios sem permissão do INCRA. [...] Depois de um ano, ele tem que 

renovar o visto e novamente eu tenho que emitir uma declaração explicando por que ele é necessário. Só depois 

da renovação de um ano é que ele pode solicitar o visto permanente, onde mais uma vez ele tem que ter o apoio 

da missão. Temos que garantir que o salário do missionário vem de fora e que não traz um ônus para o Brasil e 

que ele não irá trabalhar no país. Temos que também garantir que questões de saúde vão ser custeados por nós e 

que o regresso dele é da nossa conta. Sem estas garantias e o nosso convite, ele não entra para trabalhar como 

missionário.( SWEDBERG, 2016). 
21 Disponível em: <http://www.bmm.org/about/our-mission>. Acesso em: 10 de jan. 2016. 
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atuação no Brasil foi divida em três polos: norte, nordeste e sul. Também redigiu um estatuto 

para agência e decidiram realizar conferências bianuais. 

 

“Como a missão cresceu, houve, definitivamente, uma sociedade de coordenar todos 

os esforços do trabalho no campo. Com esse propósito em mente, foi realizada, então 

no mês de outubro de 1950, em Manaus, a Primeira Conferência Nacional de Campo. 

O doutor e a senhora Arthur Fetzer participaram dessa primeira conferência, 

orientando os missionários no processo de organização. O campo nacional foi dividido 

em três regiões: norte, nordeste e sul. Um estatuto foi estabelecido e, até 1967, 

conferências bianuais eram realizadas para comunhão, alimentação espiritual 

fornecida por pastores vindos dos Estados Unidos, e também para tratamento dos 

negócios da Missão, a qual foi registrada para fins de reconhecimento pelo governo 

brasileiro”. (SMITH, 2010, p. 237). 

 

A agência missionária foi de extrema importância para a inserção do Batista Regular no 

Brasil, pois, possibilitou e direcionou o missionário Edward McLain vir para o Brasil. O 

“espírito” desbravador da missão, encontrado no coração do seu fundador – William Haas, 

conciliou com o “chamado” pioneiro e aventureiro do primeiro missionário batista regular no 

Brasil. Sem muitas informações ou planejamento, ambos, Missão e missionário fizeram um 

casamento bem sucedido, o qual deu muitos frutos – igrejas, seminário, escola, e muitas vidas 

“transformadas”. O “conceito libertador batista”22 impulsionava estes a buscarem novas 

batalhas libertadoras de homens e mulheres da escravidão deste mundo e do pecado.    

 

2.3 O Missionário 

 

Concernente à historiografia local sobre as práticas religiosas no Cariri, sabemos que o 

primeiro missionário Batista Regular que chegou a cidade de Juazeiro do Norte foi o senhor 

Edward McLain (1902-1975), no dia 11 de setembro de 1936. Porém, transcreveremos quem 

foi  Edward McLain, sua criação, sua formação, seus sonhos, e sua jornada até o Brasil. 

 

Edward Guy McLain nasceu em junho de 1902, em Cassapolis, Michigan. O terceiro de seis 

filhos, cinco meninos e uma menina. Aos trezes anos, McLain, devido à pregação de um 

                                                 
22 Cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, que ele pecou e, portanto, incorreu não somente a morte 

física, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus, e que todos os seres humanos nascem com 

uma natureza pecaminosa e que são pecadores em pensamento, palavra e ação (Gênesis 1: 26-27; 3: 1-6; 

Romanos 5:12, 19; 3: 10-13; Tito 1: 15-16). Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo morreu como o 

sacrifício substitutivo por todos os homens. A expiação de sangue Ele fez era ilimitada no seu potencial. Limita-

se apenas na sua aplicação, de forma eficaz salvar aqueles que são trazidos pelo Espírito Santo para o 

arrependimento ea fé (Isaías 53: 4-11; II Coríntios 5: 14-21; I João 2: 1-2; II Pedro 2: 1; I Timóteo 4:10; João 3: 

5-8; 16: 8-13). (MID-MISSIONS, 2014) 
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evangelista que visitava a cidade, converte-se ao protestantismo, ingressando em uma igreja 

batista local. 

 

“Guy McLain, aos trezes anos de idade, estendeu-se no alto de um antigo teatro lotado 

em Cassopolis, Michigan, quando um evangelista disse-lhe que Jesus queria entrar em 

sua casa (coração) para ficar. Guy respondeu e mais tarde ingressou na Igreja Batista”. 

(MCLAIN, 1999).   

 

Seu avô materno havia sido um pregador batista itinerante, que trabalhava como carpinteiro 

durante a semana e pregava em determinado circuito aos finais de semana. Os pais de 

McLain, os Srs. Edward e Emma Merriman McLain foram professores de escolas no norte de 

Indiana (MCLAIN, 1999). Edward (filho) era proprietário de uma mercearia junto com seu 

irmão, mais tarde, trabalhou como vendedor de medicamentos de casa em casa. Os quinze 

anos, McLain foi para Mishawaka, Indiana, onde vivia com o seu primo Paul Gonzer. Ele 

conheceu e fez amizade com Paul Metzer. Aos 19 anos (1921), McLain, influenciado por 

Metzer, ingressa no Moody Bible Institute, em Chicago (SMITH, 2010, p. 120). No mesmo 

ano, McLain teve um encontro com o missionário Haas, do qual saiu encorajado a fazer a 

obra missionária na África. (LIMA, 1997, p. 38). 

 

A vida do missionário McLain sempre foi cercada por dificuldades e desafios, mas que 

serviam para mostrar a determinação e caráter de McLain. Seus estudos no Instituto tiveram 

que ser interrompido e ele enviado ao deserto de Mojave, nos Estados Unidos, para se 

recuperar de uma tuberculose. Ele deveria concluir seus estudos em 1925, por isso, foi aceito 

para ingressar na Baptist Mid-Missions, em 1924. Mas somente em 1931, pôde retornar a seus 

estudos no Moody Institute e conclui-los dois anos mais tarde ( (LIMA, 1997, p. 38).  

 

Restabelecido e formado, inscreveu-se novamente na Baptist Mid-Missions. E influenciado 

por seu pastor, Preston Cross, que relatou sobre a obra missionária que estava sendo feita no 

interior da Venezuela, McLain aninou-se por missões na América do Sul.  

 

A Venezuela era o campo existente da missão naquele continente (LIMA, 1997, p. 39), assim, 

em 1935, ele partiu para a América, chegando em janeiro do mesmo ano em Trinidad, nas 

Antilhas, onde permaneceu até outubro.  Na Venezuela explodiu uma revolução, não 

permitindo a entrada do missionário americano. O presidente da Baptist Mid-Mission 

aconselhou McLain retornar para os Estados Unidos, mas o “espírito” aventureiro de McLain 
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e seu desejo de pregar o evangelho na América do Sul não permitiram. Ele buscou, ainda em 

Trinidad, os consulados de países sul-americanos, para ver a disponibilidade de seu trabalho 

em seus países. Foi onde o Brasil tornou-se o local alvo de sua jornada missionária. 

 

“Eduardo, durante um ano, trabalhou com o povo de Trinidad, mas houve problemas 

em seu trabalho. A Mid-Missions o aconselhou a voltar aos Estados Unidos ou ir para 

outra localidade. Ainda com a América do Sul em mente, ele visou vários consulados 

em busca de uma porta aberta. O cônsul colombiano pareceu-lhe não mostrar muito 

interesse, mas o cônsul brasileiro estava interessado em homens jovens para ajudar a 

desenvolver o seu país”. (SMITH, 2010, p. 120). 

 

Em 30 de dezembro de 1935, McLain chega ao Brasil. Ele desembarca no rio de Janeiro23, 

onde fica apenas duas semanas, depois segue para Salvador – BA. Na capital baiana, um 

missionário da Convenção Batista do Sul soube de sua chegada e lhe ofereceu um quarto na 

escola em que era diretor. Foi neste período que McLain aproveitou para estudar o português 

e entender o jeito de ser do povo nordestino.  

 

Pressionado pela missão para que iniciasse sua obra em alguma cidade, McLain pensava para 

onde Deus desejava que ele fosse. Foi quando, em conversa com um missionário escocês, Mr. 

Duncan, ele tomou sua decisão pelo Vale do Cariri, mas especificamente, Juazeiro do Norte – 

CE. 

 

“No final de uma tarde de junho, sentado na praia, observando os barcos de pesca, 

Eduardo encontrava-se conversando com um amigo escocês, também missionário, Mr. 

Duncan. ‘A Missão escreveu que minhas igrejas estão ansiosas para que eu comece a 

obra’, disse ele a Duncan. ‘Eu gostaria de ir para o interior, mas não sei onde’. 

[Duncan respondeu] ‘Se o Senhor possibilitar o meu retorno ao Brasil’, disse Duncan, 

que estava prestes a embarcar para Inglaterra, ‘...eu gostaria de estabelecer o 

testemunho do evangelho no Vale do Cariri, na região sul do Ceará’”. (SMITH, 2010, 

p. 120). 

 

Segundo o pastor Jaime A. Lima, o escocês Duncan disse: “Se eu fosse jovem, começando 

um trabalho no Brasil, iria para o Vale do Cariri. Há algumas cidades grandes lá, e não existe 

um trabalho evangélico. Seria muito difícil porque o povo é muito fanático pelo Pe. Cícero”. 

(LIMA, 1997, p. 39). Edward McLain se apropriou das palavras de Duncan, como que uma 

                                                 
23 “[McLain] não conhecia ninguém na cidade, e nem sequer sabia uma palavra em português. Ele andou pelas 

ruas até encontrar alguém que o conduzisse até a instituição YMCA (em português, ACM – Associação Cristã de 

Moços). Depois de obter orientações, ele pesquisou as oportunidades para um trabalho missionário e descobriu 

que várias missões estavam trabalhando no sul do Brasil, mas, ao norte, ele poderia edificar sem se estabelecer 

sobre fundamento alheio. Imediatamente ele pegou um barco e foi para São Salvador, no Estado da Bahia”. 

(SMITH, 2010, p. 120). 
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profecia vinda diretamente de Deus. Ele ainda pesquisou outros lugares, mas seu coração já 

estava “fisgado” pelo desejo de iniciar sua obra no Vale do Cariri. 

 

No dia 25 de agosto de 1936, McLain embarcou em um navio com destino a Recife. De 

Recife, ele seguiu de trem para Campina Grande – PB. Depois seguiu de caminhão até a 

cidade de Patos. Em Patos residia um missionário inglês que havia estudado com McLain, no 

Moody Bible Institute, o Rev. Briault. McLain ficou hospedado duas semanas na casa deste 

missionário. O conselho de Briault desencorajava McLain a prosseguir para Juazeiro. Dizia 

ele: “Você vai sair em um caixão ou será executado (apedrejado) fora da cidade” (MCLAIN, 

1999). Mais uma vez, o “espírito” desbravador e aventureiro não lhe permitiu mudar seus 

planos de pregar o evangelho em Juazeiro do Norte. 

 

McLain, depois de sua estadia na casa do Rev. Briault, foi até Pombal, onde embarcou no 

trem que seguia para Juazeiro do Norte. Interessante que em sua viagem para Juazeiro do 

Norte, sem saber, o missionário começou a construir os meios para tornar possível a inserção 

dos Batistas Regulares. McLain fez amizades com pessoas influentes da cidade. Smith narra 

como aconteceu uma destas amizades. 

 

“Na viagem de trem, ele conheceu uma viúva oriunda de uma família rica que 

controlava, em grande medida, os bancos de Juazeiro do Norte. Quando ela soube das 

intenções de Eduardo, disse: ‘Bem, vai dar tudo certo para que você entre e visite a 

cidade, mas não deixe que ninguém saiba que você é protestante. Nós não temos 

protestantes em nossa cidade, e eles não são bem-vindos. Você está propenso a se 

meter em sérios apuros’. Como Paulo a caminho de Jerusalém, Guy pôde responder: 

‘Não me importo...’. A estação de trem era bem longe de Juazeiro do Norte, e só havia 

um táxi à disposição, quando Eduardo chegou. Depois de contratar esse táxi, ele viu a 

senhora que conhecera no trem e se ofereceu para levá-la até seu destino. Assim, 

quando Eduardo chegou a Juazeiro do Norte, ele já estava em contato direto com uma 

das famílias mais ricas, cultas e influentes da cidade. Eles tomaram providências para 

que ele ficasse em um hotel na praça”.  (SMITH, 2010, p. 121). 

 

No dia 11 de setembro de 1936, McLain chega em Juazeiro do Norte. Quando o senhor 

Edward McLain chegou a Juazeiro do Norte, o Pe. Cícero já havia morrido (20 de Julho de 

1934), mas seus seguidores guardavam seus ensinamentos e praticavam-nos cotidianamente. 

Mesmo sem conhecimento geográfico e social da região, e sabendo que os protestantes não 

eram bem recebidos na cidade, o senhor Edward adentrou Juazeiro do Norte e chegando à 

cidade foi assim recepcionado: 
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Quando o vigário da cidade, Pe. Orlando, soube que havia um missionário hospedado 

em Juazeiro, ficou enfurecido. Dirigiu-se a pensão acompanhado de 300 pessoas para 

convencer o proprietário a expulsá-lo. Disse ao missionário, que ele era o pastor da 

cidade e não havia lugar para outro. Sugeriu-lhe que se retirasse em poucos dias. 

(LIMA, 1997, p. 40). 

 

A ameaça do pároco não desanimou o senhor McLain que se instalou na cidade de Juazeiro 

do Norte, na pensão de um presbiteriano conhecido como “Chico Bode”24. O proprietário foi 

a segunda amizade de McLain em Juazeiro. Está nova amizade lhe proporcionou muito mais 

que um local para se hospedar, o “Chico Bode” deu proteção ao missionário. Quando Pe. 

Orlando tentou intimidar McLain na pensão, “Chico Bode” se posicionou contra o pároco:  

 

“o dono da pensão interferiu e disse que o missionário era seu hóspede e que ele 

ficaria na cidade o tempo que quisesse. Travou-se o seguinte diálogo: ‘Monsenhor, eu 

já cheguei até sua Igreja para dizer como o senhor deveria conduzir as coisas lá?’ 

perguntou o dono da pensão. ‘Não’, admitiu o padre. ‘Então, o senhor cuide de sua 

bodega e eu cuido da minha’. Fim da conversa”. (LIMA, 1997, p. 40). 

 

O senhor McLain foi ocupando território, demarcando espaço, fazendo amizades e tornando-

se conhecido em Juazeiro do Norte. Falaremos sobre sua estratégia e barreiras no próximo 

capítulo. Por hora, vimos o quanto Edward McLain foi determinado a cumprir seu propósito 

de vida, estipulado ainda quando adolescente em Cassopolis, Michigan. A Sra. Inez McLain 

transcreve o perfil de seu marido, em uma de suas cartas. Para ela, Edward McLain: 

 

“Um pode não ajudar, mas encontrar um paralelo entre a história de Guy McLain e 

Zaqueu em Lucas 19.1-10. Guy, como Zaqueu, era de pequena estatura e persistente 

em caráter. Como Zaqueu, que estava determinado a ver Jesus, Guy correu à frente 

das multidões. Zaqueu correu até um sicômoro para obter a melhor vista, 

desconsiderando o ódio e a posição da multidão que o excluía por ser chefe dos 

cobradores de impostos daqueles dias. Jesus se ofereceu para Zaqueu, pedindo que 

descesse e fosse com ele, porque ele estava indo para ficar em sua casa. Zaqueu 

respondeu o chamado de Jesus. Guy McLain, aos trezes anos de idade, estendeu-se no 

alto de um antigo teatro lotado em Cassopolis, Michigan, quando um evangelista 

disse-lhe que Jesus queria entrar em sua casa (coração) para ficar. Guy respondeu e 

mais tarde ingressou na Igreja Batista”. (McLain, 1999). 

     

  

Edward McLain casou-se com Inez Hills25, em 21 de junho de 1941, no civil, e no dia 20 de 

julho realizaram o ofício religioso. Ele ficou casado por 35 anos, até que em 1976, acometido 

                                                 
24 “Um “estrangeiro” que alegava ser um presbiteriano, mas que nem era cristão de fato, era o proprietário do 

hotel. Seu nome era Francisco, mas as pessoas o chamavam de “bode”, o apelido pelo qual elas batizavam os 

não-católicos. A atitude anticatólica do proprietário do hotel fê-lo receber, de boa vontade, esse missionário 

americano”. (SMITH, 2010, p. 122). 
25 Inez Hills se formou em 1940, no Johnson City Baptist Bible Seminary. Ela e Florence Sutter chegaram em 

Juazeiro do Norte em 1941 para reforçar o trabalho ( (LIMA, 1997, p. 41). 
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pelo câncer, faleceu26. McLain teve dois filhos: Phillip Edward McLain (nascido em 1943), e 

Jonathan Guy McLain27 (nascido em 1948). 

 

A pessoa do missionário teve tanta influência na história de Juazeiro do Norte, que a 

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte prestou uma homenagem a Edward Guy Mc Lain, 

nomeando uma das ruas da cidade, entre os Bairros de Santa Teresa e Triângulo. É a rua que 

limita ao Leste o Shopping Cariri, com início na Rua Noêmia da Cruz Landim (Santa Teresa), 

sentido Norte/Sul, término na Rua Pedro Duda (Bairro Triângulo) (CASEMIRO, 2012). 

 

Assim, os princípios batistas, desde sua origem, em ver o homem livre para cultuar, e livre da 

escravidão do pecado, forjaram uma missão batista. Esta missão influenciou um jovem 

missionário a seguir para América do Sul. E esse missionário iniciou o trabalho batista regular 

em solo brasileiro. Trabalho que cresceu, solidificou e se institucionalizou, fundando diversas 

igrejas, seminários e escolas no Brasil. Em nosso próximo capítulo apresentaremos o 

desenvolvimento desta institucionalização.  

  

                                                 
26 Edward Guy McLain faleceu em Greenville, Wayne County, Estado do Missouri, em 15 de Agosto de 1976.  
27 Jonathan Guy McLain é pastor da Igreja Batista Regular no Alto Branco, em Campina Grande, PB. 
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3 A INSTUCIONALIZAÇÃO DOS BATISTAS REGULARES NO VALE DO 

CARIRI 

 

Nada acontece por acaso, com a inserção batista regular em Juazeiro não foi diferente. Como 

vimos no capítulo um, o cenário foi aos poucos formado até a chegada do missionário Edward 

McLian (1936). “Remontamos” a história do nordestino, e em especial do carirense, de como 

chegaram a ser considerados “fanáticos” pela crença em torno de Padre Cícero. Apresentamos 

a política que governava a região, voltando desde os tempos de colonização e distribuição de 

terras no nordeste. Entendemos o surgimento das personagens nordestinas como os coronéis, 

cangaceiros, ordens religiosas, beatos e Padre Cícero. Verificamos como se formou a 

religiosidade do nordestino, frente à miséria e seca; o desinteresse do clero e governantes e o 

cuidado e orientação de Padre Cícero. Olhamos para o discurso da igreja oficial nas décadas 

30 e 40, período de implantação do trabalho batista regular. 

 

No capítulo dois, olhamos para os princípios batistas, desde sua origem, de lutar por 

liberdade. Verificamos como através do sr. Haas nasceu uma missão batista, mas não batista 

regular. Ficou notório a influência desta missão em um jovem missionário que seguiu para 

América do Sul. E foi esse jovem missionário que iniciou o trabalho batista regular em solo 

brasileiro. O trabalho se institucionalizou e frutificou, fundando diversas igrejas, seminários e 

escolas no nordeste brasileiro28.  

 

Contudo, este estudo, da inserção dos batistas regulares em “terra de Padim”, nos direciona 

para alguns questionamentos: como iniciou este trabalho? Qual o método ou tática utilizada 

pelo missionário batista? Acreditamos que a resposta é um método ou tática semelhante, no 

que se refere ao relacional, ao de Padre Cícero, quando este chegou a Juazeiro do Norte.  

Quais foram os elementos batistas regulares que responderam à demanda local, e quais os 

elementos batistas regulares que criaram barreiras para responder à demanda local. 

 

A suspeita é de que o missionário McLain aproveitou-se da lacuna deixada pela morte de 

Padre Cícero, enquanto a igreja católica romana não preenchia tal espaço. O missionário 

                                                 
28 Os nossos primeiros dois missionários chegaram em 1935. Um em Manaus, onde começou a atuar, e o outro, 

solteiro, no Rio. Este (Eduardo Guy McClain) logo foi para Salvador, onde ele aprendeu português. Lá ele 

conheceu um escocês e perguntou: qual é a cidade mais católica do Brasil? A resposta foi Juazeiro do Norte. Ele 

foi para lá e começou o trabalho no nordeste. (SWEDBERG, 2016). 
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McLain agiu de forma semelhante ao Padre Cícero quando chegou ao ainda povoado de 

Juazeiro do Norte? Isto comprovaria o anseio do nordestino por um líder que oferece consolo 

para suas mazelas e esperança para o futuro. Acreditamos que o cenário político-religioso 

ajudou na inserção da prática batista, direcionada aos pobres e sofredores, através de atitudes 

semelhantes às do Padre Cícero quando vivo, ainda que, McLain teve como suas primeiras 

amizades pessoas de influência econômica na cidade. Enfim, olharemos a partir de agora para 

o trabalho de institucionalização dos Batistas Regulares no Brasil. 

 

3.1 Início do trabalho  

 

Depois de sua chegada à Juazeiro do Norte, sua hospedagem na pensão do “Chico Bode”, 

McLain recebeu as “boas vindas” do Padre Olinda e seus trezentos fiéis. McLain finalmente 

inicia seu trabalho na América do Sul.   

 

Devemos salientar que antes da chegada do missionário McLain em Juazeiro do Norte, outros 

dois acatólicos29 passaram pela cidade. Primeiro, um vendedor de Bíblias, primo de Padre 

Cícero.  

 

“Contava-se que um primo do Pe. Cícero aparecera na cidade para vender Bíblias. 

Pediu permissão para o padre para fazer o trabalho de colportagem. Foi prontamente 

atendido. Mas na manhã seguinte o padre falou ao povo: ‘Há um crente visitando a 

nossa cidade. Quer vender Bíblias. Quem desejar pode comprar. Por mim, eu não 

quero nenhuma em minha casa’. Quem iria comprar Bíblias depois dessa maliciosa 

insinuação?”. (LIMA, 1997, p. 41).  

 

 

O segundo foi um missionário pentecostal chamado Virgílio Smith, que residia na cidade de 

Crato. Neste caso, o missionário foi obrigado a buscar proteção policial para a realização de 

determinado evento religioso evangélico, mas depois do evento, o missionário aparentemente 

não teve mais condições para voltar em Juazeiro do Norte para realização de eventos 

religiosos. 

 

“Antes de Edward houve um pregador que chegou a realizar um culto na cidade de 

Juazeiro, Virgílio Smith, missionário de credo pentecostal que residia na cidade do 

Crato. O culto foi realizado com a presença de quarenta policiais para garantir a 

                                                 
29 Acatólicos era a forma como os eruditos e clero romano nomeavam àqueles que não eram católicos. Existe 

uma diferença de acatólicos e hereges. Segundo Simões, “era considerado herege aquele que, depois de haver 

recebido o batismo, conservando o nome de cristão, negasse pertinazmente ou pusesse em dúvida alguma das 

verdades que hão de ser cridas com fé divina e católica”. (SIMÕES, 2013, p. 121).  
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proteção do missionário que não pode realizar novamente o mesmo feito em outras 

vezes, nem fixou nenhum trabalho evangélico na cidade.” (LANDIM, 2011, p. 80). 

 

Também se encontrava na cidade, quando da chegada de McLain, uma senhora chamada 

Séfora Rocha. Ela residia em Juazeiro, casou-se e mudou para Manaus com seu marido para 

trabalhar na exploração da borracha no Amazonas. Lá se converteu numa igreja presbiteriana 

de Manaus. Depois do falecimento do seu marido, ela retornou para Juazeiro do Norte. 

(LIMA, 1997, p. 41). 

 

Assim, o jovem missionário Edward McLain não tinha muitas pessoas com um credo 

semelhante o seu. Praticamente, ele era o único com um discurso de cunho protestante. 

McLain estava sozinho, em uma terra onde ainda estava aprendendo seus costumes e 

tradições. 

 

Edward McLain não tinha ninguém para recebê-lo com festividade, talvez por ser 

estrangeiro pôde atrair alguma atenção das pessoas que ali estavam, era um 

desconhecido, e em pouco tempo, seria uma pessoa que incomodaria as autoridades 

eclesiásticas da região caririense. (LANDIM, 2011, p. 72). 

  

O missionário McLain tinha como propósito libertar as pessoas de Juazeiro do Norte do 

“cativeiro do catolicismo”, mais especificamente do catolicismo popular em torno da imagem 

de Pe. Cícero.  Para ele, Juazeiro se torna um local estratégico para a inserção dos seus 

conceitos batistas regulares. Logo, a solidão só era mais uma barreira que deveria ser vencida. 

Quanto mais rápido ele ingressasse nesta nova cultura, mais rápido poderia conseguir 

transformar opositores em semelhantes e aliados. Landim expressa de forma um tanto 

laudatória como a motivação da implantação de uma batista em Juazeiro concedeu-lhe forças 

para vencer o isolamento. 

 

“A solidão poderia ter sido mais uma desculpa para deixar o missionário abatido e 

colocá-lo na estrada de volta a sua terra. Mas não deu desculpas. Talvez em oração 

silenciosa, tenha-se apresentado diante do seu Deus como um ―forasteiro‖ que 

precisa da graça celestial para romper com o medo e o temor diante do desconhecido. 

Naquela hora, só podia falar mesmo com Deus, pois as pessoas com quem tinha 

intimidade estavam do outro lado do Oceano Atlântico. Superar a solidão era mais um 

desafio a ser enfrentado, fazer novos amigos e ingressar na cultural local era a chave 

para poder atravessar a cidade e a região do Cariri desafiando os lugares sagrados do 

catolicismo, as tradições religiosas que nunca antes tinham sido ameaçadas. Na 

situação de Edward era mais fácil conseguir inimigos e continuar sozinho ou até 

mesmo desistir, arrumar as malas e ir para outro lugar menos religioso. Nem mesmo a 

solidão, uma inimiga psicologicamente perigosa, conseguira tirar Edward de seu foco 

principal, ele iria permanecer o tempo que fosse necessário em Juazeiro, e ver naquela 

cidade uma Igreja Batista implantada. A presença da solidão nos primeiros dias da 
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estada de Edward em Juazeiro do Norte foi aos poucos sendo substituída por novas 

amizades”. (LANDIM, 2011, p. 73). 

 

Podemos dizer que McLain enfrentou muitas dificuldades, mas o seu “espírito” persistente e 

desbravador foi fundamental para o início do seu trabalho em Juazeiro do Norte. Juazeiro, 

como nós já explicitamos no primeiro capítulo, era uma cidade de acentuada religiosidade. A 

população de Juazeiro acreditava que sua cidade poderia ser comparada com a cidade de 

Jerusalém, em Israel: 

[...] o povo transformou Joaseiro (sic) em Terra Santa. A Serra do Catolé foi 

rebatizada como Serra do Horto e era identificada com o Jardim das Oliveiras onde 

Cícero, assim como tinha sido com Cristo, suportava o seu martírio. Paralelamente, o 

caminho íngreme talhado na pedra, ligando a aldeia ao Horto, tornou-se conhecido 

como Caminho do Calvário [...] até o riacho de inverno, Salgadinho, que corre do 

Horto para os alagados a oeste de Joaseiro (sic), foi apelidado de Rio Jordão. 

(DELLA CAVA, 1976, p.119). 

 

 

A fama da cidade e dos devotos de Padre Cícero se fazia conhecida pelo nordeste brasileiro. 

Juazeiro se tornara referencial de religiosidade para a nação. McLain, já em sua chegada 

“começa a perceber quão grande seriam seus desafios e um deles seria enfrentar a identidade 

religiosa do povo carirense, marcada pelo forte catolicismo popular em torno da figura de 

Padre Cícero”. (LANDIM, 2011, p. 71). 

 

Restou a McLain a fazer amigos, seu principal ponto de encontro com os moradores da cidade 

foi a praça. Ele buscava aos poucos conhecer e ser conhecido, para assim, iniciar seu trabalho 

de evangelização. O Sr. Smith relata que McLain “fez contatos com pessoas. Fez visitas a 

elas; contou-lhes fatos interessantes sobre os Estados Unidos e aprendeu com elas a língua e 

os costumes locais. Ele observava e esperava, confiando no Senhor para abrir caminhos para 

um testemunho positivo”. (SMITH, 2010, p. 122). 

 

Edward McLain pacientemente foi se instalando na cidade, aos poucos foi conquistando a 

confiança e respeito do povo. Para isso, um fato foi marcante para a solidificação da confiança 

do povo em McLain. Um rapaz diagnosticado com febre tifoide hospedou-se na mesma 

pensão que McLain. O comum seria o missionário procurar outro espaço para ficar, para que 

não fosse infectado com a doença do rapaz. Mas McLain decidiu ficar e ainda ajudar o 

médico no cuidado com o rapaz. Foi então que olhos do povo da cidade começaram a 

enxergar McLain de forma diferente. 
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“... um jovem que estava com febre tifoide foi levado para o hotel. Todos achavam 

que Guy deveria sair, não querendo pegar a doença temida. Mas ele permaneceu e 

ajudou o médico a cuidar do rapaz doente. As pessoas da cidade começaram a ter 

respeito por esse estrangeiro”. (SMITH, 2010, p. 122). 

 

Neste episódio, além do respeito do povo, McLain também conseguiu mais um amigo 

influente, o médico que cuidou do rapaz na pensão. O missionário ainda morava na pensão do 

“Chico Bode”, quando as eleições se aproximavam. Em Juazeiro existiam dois principais 

partidos políticos. Um partido fazia da religiosidade do povo em torno de Padre Cícero sua 

campanha eleitoral. Já o outro partido, ainda que seus partidários fossem católicos, eles 

desejavam implantar um novo estilo de governo, erradicando os partidários religiosos de Pe. 

Cícero. O médico era o candidato a prefeito pelo primeiro partido. Assim, tendo uma casa 

para alugar, o fez como ato provocativo aos que o julgavam “fanático de Padre Cícero”. A 

locação para um americano na casa do médico trazia um ar de progresso aos cidadãos de 

Juazeiro. Foi assim que McLain conseguiu um local para iniciar seu trabalho. 

 

“Uma guerra política travou-se na cidade a respeito do culto ao falecido Padre Cícero. 

O médico que Eduardo tinha auxiliado estava completamente envolvido em tal 

guerra. Ele havia comprado uma casa para montar seu consultório e salas de espera, 

mas ainda não tinha se mudado para lá. De repente, ele resolveu que seria uma boa 

jogada política e também uma provocação aos seus inimigos, se ele alugasse sua casa 

para o missionário americano. Assim, Eduardo obteve uma casa na qual poderia dar 

início ao seu ministério”. (SMITH, 2010, p. 122). 

 

A esposa de McLain também nos traz mais informações a respeito à locação do imóvel: 

 

“Guy estava morando na pensão quando se aproximava o dia da eleição. Havia dois 

principais partidos. Um explorava o fanatismo dos seguidores do Padre que havia 

morrido dois anos antes da chegada de Guy. O outro formado pelo clero mais recente 

da cidade que queria erradicar o partido de Cícero. [...] O médico local estava 

concorrendo para prefeito como candidato do partido de Cícero. Ele não conseguia 

pensar em nenhuma maneira melhor de ‘obter os cabras sacerdotes’ do que alugar sua 

casa, onde ele tinha vivido e tinha seu escritório, para o ‘protestante’ americano. Foi 

aqui que os primeiros cultos batistas foram realizados”. (MCLAIN, 1999). 

 

Como já dissemos, o missionário foi construindo um laço de amizades com pessoas influentes 

da cidade, o que tornou possível sua inserção na sociedade. Ainda assim, o início do trabalho 

realmente não foi fácil. Até mesmo o simples fornecimento de leite e água para o missionário 

tornou-se uma batalha entre o clero e o prefeito da época. 

 

“Morar em Juazeiro nem sempre foi fácil para Eduardo. O padre disse aos 

fornecedores de leite e de água potável para não venderem ao estrangeiro. A entrada 

deles no céu seria colocada em risco, ou até mesmo negada, caso vendessem seus 
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produtos para o missionário. O prefeito, no outro lado do debate político, disse que as 

pessoas vendessem leite, pão e água para esse americano, senão, elas iriam perder 

todas as suas licenças. O que era mais importante para as pessoas – o céu ou as suas 

licenças para vender? A resposta ficou logo evidente quando mais água, pão e leite 

foram oferecidos a Eduardo, mais do que ele poderia comprar! O prefeito ofereceu 

um banquete e convidou Eduardo como seu convidado de honra”. (SMITH, 2010, p. 

123). 

 

Mais uma vez percebemos que o início do trabalho de Edward McLain foi construído entre as 

“brechas” não preenchidas por aqueles que direcionavam a cidade. A disputa pelo poder entre 

o “antigo” e “novo” clero deixava o povo confuso, fazendo com que alguns preferissem um 

partido e outros escolhessem o partido contrário. 

  

Com a morte do Padre Cícero, líder religioso e político, em 20 de julho de 1934, 

Juazeiro do Norte e toda região do Cariri tornou-se um dos maiores centros de 

peregrinação católica do Brasil, especialmente da região Nordeste. O catolicismo 

praticado pelo Pe. Cícero fora o tipo de catolicismo popular que se difere de um 

catolicismo romanizado ou oficial em suas práticas e crenças. (LANDIM, 2011, p. 23) 

 

 

Está divisão abriu campo para inserção batista, fato que jamais poderia acontecer quando 

Padre Cícero ainda era vivo. A cidade não podia mais contar com a direção de Padre Cícero, 

seus sucessores brigavam para preencher sua ausência, mas na verdade, o cenário era propicio 

para o surgimento de uma nova via, alguém, que como Padre Cícero, passasse confiança ao 

povo, este foi McLain.  

 

Os fieis estavam preocupados com a resolução de problemas do cotidiano. [...] 

Pensava-se que o Padre Cícero poderia realizar curas e aliviar os sofrimentos do 

viver. A religiosidade se fazia como tática de sobrevivência. [...] Para a Igreja, os 

devotos de Juazeiro eram ‗fanáticos ignorantes‘, que desobedeciam às ordens do 

bispo e inventavam crenças sem fundamentação na doutrina católica. [...] Os devotos 

que, todos os dias, ocupam as ruas de Juazeiro acabam escolhendo outros lugares para 

as práticas de devoção: a casa do Padre Cícero, a Matriz de Nossa Senhora das Dores 

e as paredes da Igreja do Horto, isto é, o templo que ficara inconcluso em face das 

proibições de dom Joaquim. (RAMOS, 2004, p. 351-52). 

 

Acreditamos que a “batalha” travada na região do Cariri entre católicos e protestantes foi 

consequência de uma história cultural, que não pode ser contada apenas de forma linear. As 

autoridades políticas e religiosas, na chegada de McLain, estavam divididas. Assim, muito 

mais que um “estrangeiro” chegando em solo católico, a micro-história nos traz “novos” 

questionamentos sobre a história da inserção batista. A “força” do trabalho batista pode ser 

resultado de um campo “preparado” por Padre Cícero, muito mais do que qualquer outra ação. 
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Acreditamos que McLain, inconsciente ou conscientemente se aproveitou desta “lacuna” para 

tomar espaço e solidificar seu trabalho. 

 

3.2 A estratégia  

O missionário McLain rapidamente percebeu qual deveria ser sua estratégia para ser inserido 

e realizar seu trabalho missionário no Vale do Cariri. 

 

O pressuposto batista utilizado por McLain era de que uma vida piedosa, altruísta e honesta 

faria dele um referencial para o povo. Para McLain, o bem-estar social do povo dependia do 

seu estado relacional com o sagrado, o pecado era a força motriz para todo tipo de dor e 

sofrimento do carirense. Logo, McLain apregoava um discurso, confirmado com seu 

testemunho, de pureza e moralidade para resolução dos problemas da vida. 

 

“No caso das identidades dos batistas, estes chegam com táticas enunciativas que 

legitimam a ‘intervenção’ para aqueles que fogem ao padrão bíblico. Mediante vários 

discursos de cunho puritano, os Batistas criam sustentação legal e moral para uma 

atuação sistemática, de modo a colocar em prática o seu projeto ‘pedagógico’ e 

‘regenerador’ das vidas. A tônica era ‘regenerar a sociedade’ caririense através da 

adoção de práticas vistas e ditas como puras, santas e dignas moralmente. Ao ser fiel a 

tais princípios doutrinários, o protestante estava tomando o ‘remédio’ para os males, 

fortificando tanto o seu corpo quanto o seu espírito. Em outras palavras, esse conjunto 

de discursos coloca a pureza ao lado da virtude e do bem-estar social, ou seja, era 

identificada como um instrumento eficaz que impediria a proliferação da doença do 

‘pecado’ que ameaçava a sociedade do Cariri. Ao aceitar ser membro da seara 

protestante, o convertido tornava-se um ‘eleito de Deus’: ‘Mas vós sois a geração 

eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as 

virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz’ (I Pe. 2:9)”. 

(LANDIM, 2011, p. 21). 

 

Como vimos, sem planejar, Edward McLain fez amizades com pessoas influentes na cidade. 

Porém, seu alvo era o povo, as pessoas “escravas” pela religiosidade em torno da imagem de 

Pe. Cícero. Assim, uma forma de se aproximar e fazer contato com os moradores da cidade 

foi frequentar a praça da cidade e lugares onde havia grupos de pessoas reunidas conversando.  

 

“Na praça da cidade, McLain fez contatos com as pessoas. Fez visitas a elas; contou-

lhes fatos interessantes sobre os Estados Unidos e aprendeu com elas a língua e os 

costumes locais. Ele observava e esperava, confiando no Senhor para abrir caminhos 

para um testemunho positivo”. (SMITH, 2010, p. 122). 

 

MClain também aproveitou-se de sua língua materna e criou grupos para ensinar-lhes o 

idioma inglês. Mais uma vez, percebemos que não foi algo planejado pelo missionário, mas as 
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circunstancias foram dirigindo os passos do missionário. A mulher de família importante, que 

McLain conheceu quando estava no trem a caminho para Juazeiro do Norte, pediu para que 

ele ensinasse suas duas filhas. 

“Demorou um pouco antes de o missionário poder iniciar cultos, mas, quando as 

pessoas souberam que havia um americano na cidade, eles começaram a pedir aulas 

de inglês. Mesmo a senhora que tinha montado o mesmo trem queria que ele 

ensinasse suas duas filhas. Ela realmente achava que ele seria um ‘bom partido’ para 

uma de suas meninas se ela pudesse convertê-lo!”.(MCLAIN,1999). 

 

McLain percebeu que precisaria de pessoas influentes ao seu lado, então uma de suas 

estratégias foi se aproximar dos “homens de negócios” da cidade. Sua esposa escreveu: “os 

homens de negócios gostavam de passar o tempo nas lojas de café, então o nosso ‘herói’ se 

juntou a eles”. (MCLAIN, 1999). Ela relata que desde que ele começou tal aproximação o 

grupo de alunos cresceu para 60 pessoas30.  

 

As aulas de inglês também foram o “abrir portas” para um grupo de trabalhadores de uma 

empresa americana instalada na região. Segundo Jaime A. Lima, os primeiros convertidos ao 

protestantismo por meio do trabalho de McLain, foram “seus estudantes [de inglês] que 

trabalhavam na empresa americana de beneficiamento de algodão de Houston, Texas, 

chamada Anderson & Clayton” (LIMA, 1997, p. 42).  

 

Aos poucos, McLain construía uma imagem de benfeitor, que se preocupava com o povo, 

podendo ajuda-los a terem um futuro melhor. Interessante, como já vimos no capítulo um, 

Padre Cícero orientava a população, principalmente os mais jovens, a buscarem um oficio que 

lhe renderia sustento. De forma semelhante, McLain, ao ensinar o inglês, traz a esperança de 

uma qualificação profissional melhor para as pessoas. Ambos fizeram uso da esperança de 

uma vida melhor através de uma qualificação profissional. E com isso, aproximava pessoas 

para perto de si, tornando-se uma espécie de guru para esse povo. 

 

Logo a estratégia era de aproximar-se, tornar-se conhecido, para ganhar a confiança. Então, 

quando isso acontecia, ele apresentava sua crença no Deus “verdadeiro”. Foi assim que 

aconteceu a primeira conversão, fruto do trabalho de McLain, em Juazeiro do Norte. Pedro 

Mitoso, trabalhador da Anderson & Clayton, foi um dos alunos da turma de inglês que 

McLain ensinava. Pedro, como todo morador da região, desconfiava um pouco do “gringo” 

                                                 
30 Carta da Esposa do missionário, Inez Mclain em 1999.  
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que ali chegara. Mas, devido às aulas de inglês, duas vezes por semana, Pedro “frequentava” a 

casa de McLain. Estrategicamente, o missionário deixava sua Bíblia na sala de estar, bem à 

vista dos jovens que chegariam. Certa vez, Pedro foi o primeiro a chegar, o missionário estava 

nos fundos da casa, então, Pedro pegou a Bíblia em sua mão e começou a folheá-la.  

Interrogando a McLain o que seria aquele livro, ele abriu a oportunidade para a pregação. 

 

Para fazer contatos, McLain começou a dar aulas de inglês para os funcionários de 

Anderson & Clayton Cotton Company, uma empresa do Texas, em Juazeiro do Norte. 

Pedro Mitoso estava entre os seis ou setes jovens que vinham à casa de Eduardo duas 

ou três noites por semana. Ele era um católico interessado na Loja Maçônica, no 

Comunismo e em aprender inglês. Certa noite, Eduardo deixou sua Bíblia sobre a 

mesa da sala de estar no momento em que os jovens estavam para chegar. Ele, então, 

foi para os fundos da casa e aguardava. Pedro Mitoso foi o primeiro a chegar; ele viu 

o livro, pegou-o e começou a folheá-lo, curioso quanto ao seu conteúdo. Quando 

Eduardo apareceu, Pedro perguntou: “Que livro é esse, afinal?” “É um de meus livros 

de estudo”, respondeu Eduardo. “Bem, e o que você aprende com ele?” “Aprendo 

sobre Deus, sobre a Criação e o homem; aprendo sobre de onde vim e por que estou 

aqui. Também aprendo sobre para onde vou”. Pedro pediu a Bíblia emprestada e 

começou a ler e a listar perguntas que tinha certeza de que iriam “colocar o 

missionário debaixo da mesa”. Mas a Palavra de Deus era poderosa demais para ele. 

Pedro convidou Eduardo para sua casa, onde muitas vezes conversaram até tarde da 

noite. [...] Certa manhã, por volta de uma hora ou uma e meia, Pedro ajoelhou-se na 

varanda de tijolos de sua casa e aceitou a Cristo como seu Salvador”. (SMITH, 2010, 

p. 123). 

 

A estratégia estava montada, McLain tinha que fazer amizades e conquistar a confiança do 

povo. Ele tinha facilidade em construir novas amizades, mesmo pertencendo a uma cultura 

onde as pessoas zelam pela distância nos relacionamentos e pela “frieza” na comunicação 

interpessoal. McLain superou esta diferença e tornou-se acessível às pessoas. 

 

“Era perceptível essa diferença entre as relações pessoais aqui no Brasil e as relações 

pessoais dos Estados Unidos. Edward encontra pessoas que se cumprimentavam 

calorosamente e afetuosamente, que paravam para conversar umas com as outras, 

pessoas sorridentes e alegres. Houve assim, um aprendizado dos gestos e dos modos 

de viver por parte do missionário. Se Edward queria circular pela cidade e fazer 

amigos, algo necessário para cumprir seu propósito, teve que se superar e aprender os 

gestos mais simples: a cumprimentar as pessoas, dar um simples sorriso do jeito 

brasileiro, entrar me uma casa para tomar café, convidar os novos amigos a fazer uma 

refeição na sua casa. Gestos simples, mas que quebrariam a tensão entre o forasteiro 

protestante e os nativos que tanto o estranhavam”. (LANDIM, 2011, p. 73). 

 

O missionário saiu-se muito bem, pois aos poucos, as pessoas foram se aproximando e 

aderindo a sua fé. Mas McLain tinha sonhos ainda maiores. Ele deseja converter todo o 

nordeste para fé protestante. Sendo assim, uma estratégia foi sendo construída em sua mente, 

até que se tornasse uma convicção. McLain acreditava que Juazeiro do Norte era uma cidade 

estratégica para se conquistar todo o nordeste brasileiro. Pois muitos vinham para Juazeiro do 
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Norte por causa de sua religiosidade inspirada em Padre Cícero, então, se “converte-se” a 

cidade, muitos que vinham à cidade também seriam “convertidos”. 

 

Nossa visão: Que Joazeiro (sic), um dos centros financeiros do Brasil, pode se tornar 

o centro evangelista desta vasta região. Nós interiorizamos aquela promessa ‗Fiel é 

aquele que nos chamou qual também o fará‘. Irmãos, orem com toda força por nós. 

(MCLAIN, Edward G. Uma Voz do Brasil. Agosto 1939, Ohio, The Ohio 

Independent Baptist, p. 13). 

 

O professor Landim mostra as pretensões do missionário batista, mesmo não sendo muito 

conhecido na região do Cariri: 

 

“Portanto, o propósito estava muito bem definido na mente do missionário. Era um 

propósito muito pretencioso da parte de um estrangeiro desconhecido, fazer de 

Juazeiro do Norte, até então batizada como “terra do Pe. Cícero”, de um catolicismo 

popular muito forte e arraigado, um centro evangelista protestante”. (LANDIM, 2011, 

p. 74). 

 

Percebemos que a história da inserção batista regular no Brasil deve ser vista bem de perto. 

Como um missionário americano que desejava ir para Venezuela, muda seus planos e sonhos? 

Agora seu propósito é de transformar uma das cidades mais enraizadas no catolicismo popular 

em torno de Pe. Cícero, em um polo protestante que exportará a fé protestante para todo o 

nordeste. Como isso foi possível? Se olharmos de forma macro para história não 

conseguiremos as respostas, mas quando olhamos pelo micro, a história vista de forma bem 

particular, percebemos como foi possível o propósito de McLain ser alcançado. O dia a dia de 

Juazeiro do Norte na década de 30 nos traz repostas ao fenômeno de como um protestante 

conseguiu êxito num ambiente tão catequizado por Padre Cícero. 

 

O espaço deixado pela ausência31 de Padre Cícero, possibilitou o diferente, que em muito era 

semelhante ao Padre. 

 Contudo, a estratégia do missionário batista não foi aceita sem reações ou mesmo 

perseguições ao que estava sendo ensinados ao povo carirense.  

 

                                                 
31 “Quando Edward McLAin chegou a Juazeiro do Norte havia passado apenas dois anos da morte do fundador 

da cidade. Os seus habitantes estavam naquele momento saudoso daquele que os acolhia e aconselhava-os.” 

(LANDIM, 2011, p. 76). 
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3.3 As perseguições 

A estratégia de McLain se desenvolvia. Ele a cada dia conseguia mais amizades, era ouvido e 

as primeiras conversões aconteceram32. Isto não agradou ao clero romano, que reagiu à 

presença do missionário batista. 

 

Em uma carta de McLain para a Mid-Missions, percebemos o sentimento causado nas 

autoridades católicas por causa do envolvimento do “estrangeiro” no rebanho de Juazeiro. 

 

“No dia 07 de maio de 1940, Eduardo McLain escreveu uma carta para o Dr. Robert 

Ketcham (o Senhor Batista Regular nos EUA) e lhe contou das bênçãos que ele estava 

recebendo e as perseguições que estava enfrentando. Em março de 1940, um juiz de 

Juazeiro vendeu uma casa para Eduardo para que a igreja pudesse ter um lugar 

próprio para se reunir. Eduardo escreveu: ‘este processo tem dado a todos nós uma 

satisfação profunda, mostrando nos como o Senhor tem aberto uma porta após a outra 

para nós. Mas se nós temos sidos abençoados, os nossos inimigos têm sido 

enfurecidos contra nós’”. (SMITH, 2012, p. 9). 

 

   

Não poderia ser diferente, quando um grupo se sente ameaçado, ele reage. A reação católica 

foi de desmoralizar e temorizar os batistas.  Nesta altura, mais missionários batistas tinham 

chegado no Vale do Cariri. A presença de um americano protestante estava ficando mais fácil 

de ser percebida. Jaime A. Lima nos mostra em poucas linhas um relato da chegada de 

“apoio” ao missionário McLain no Brasil. 

 

“Os missionários Edward e Da. Elizabete trouxeram para Juazeiro, em 1940, o Pr. 

Marcionilo Francisco de Carvalho, com sua família, Da. Regina e 4 filhos menores. 

Visavam a evangelização. Seu sustento era mantido pelos missionários. Homem 

dedicado e de vasta experiência, Pr. Marcionilo prestou grande auxílio na obra. 

Porém, ficou apenas um ano. Em fevereiro de 1940, Sr. George e Da. Bertha Knutson 

desembarcaram em Fortaleza com destino a Juazeiro. [...] O casal começou seu 

trabalho  Batista Regular no Crato em agosto de 1941. Realizavam classes bíblicas 

para crianças, e cultos de evangelização na casa de Aminadab Arruda. Em março de 

1941 chegavam duas jovens missionárias para reforçar o trabalho em Juazeiro: Inez 

Hills e Florence Sutter. Ambas haviam se formado em 1940 no ‘Johnson City Baptist 

Bible Seminary’. [...] Jim Reay Willson chegou no Brasil em abril de 1941. Foi o 

último missionário a chegar até o fim da 2ª Guerra Mundial”. (LIMA, 1997, p. 41). 

 

Sabemos que o primeiro culto evangélico em Juazeiro aconteceu em 28 de fevereiro de 1940, 

na casa de Elizabeth Mills. O Pr. Marcionilo foi responsável de trazer a mensagem bíblica. 

Lima diz que enquanto, o Pr. Marcionilo pregava um padre veio à porta para interrompê-lo. 

(LIMA, 1997, p. 43).  

                                                 
32 Falaremos a respeito das primeiras conversões mais à frente, por hora, basta-nos saber que aconteceram.  
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De 1936 a 1940, muitas pessoas tinham aderido à crença do missionário batista. Contudo, este 

que abandonavam a fé católica, tinham um preço a pagar. Houve inúmeros momentos de 

perseguição e até agressão. O Pe. Orlando fazia todo esforço para defender seu rebanho do 

ataque dos protestantes, McLain e seus “companheiros”. O desejo do padre era de que seus 

“inimigos” fossem expulsos da cidade. Pe. Orlando chegou ao ponto de divulgar os nomes e 

endereços dos missionários pelo alto-falante. Ele incitava a invasão e destruição de suas casas. 

(LIMA, 1997, p. 44). Conta-se que o padre juntou o povo na praça central. Deu os nomes de 

novo e incentivou a violência para com os protestantes.  

 

“Sr. Edward relata que, no dia 21de abril de 1940, os padres divulgaram os nomes e 

endereços das casas dos missionários pelo alto-falante. Elas seriam invadidas pelo 

povo, e teriam seus pertences destruídos. Uma semana depois, o padre ajuntou o povo 

na praça central. Deu os nomes de novo e insuflou a multidão a usar de violência 

contra os missionários”. (LIMA, 1997, p. 44). 

 

Ainda segundo Lima, o povo como um todo não se deixou levar por tais discursos, e não 

agiram como proposto pelo padre Orlando. Isto não significa que foi fácil à realização de 

cultos em Juazeiro e arredores. Os católicos utilizaram de todos os meios para afugentar os 

pregadores batistas. Abertamente, os sacerdotes pregavam contra a permanência do diferente 

em “seus territórios”.  

 

Sim, amados filhos é preciso dizer-vos, e vós já o sabeis, que êsses ministros 

evangélicos, como eles se chamam não são enviados de Deus; falta-lhes a autoridade 

para pregar, para guiar o povo, são perigosos inimigos da nossa Fé, da Santa Religião 

e Santa Madre Igreja. Consequentemente, não podeis, por curiosidade tomar parte em 

seus ofícios, assistindo ao seu culto, o que envolveria uma adesão implícita à seita 

heterodoxa. Também não vos é permitido aceitar as bíblias e livros outros de 

propaganda que eles andam a espalhar por qualquer preço; importa-vos, pois, rejeita-

los ou queima-los. (Livro de Tombo de Barbalha, Circular de janeiro de 1959)”. 

(LANDIM, 2011, p. 48). 

 

O trabalho de institucionalizar o movimento batista regular em Juazeiro do Norte, como 

propósito do missionário McLain, não estava sendo fácil. A cada passo que dava em direção 

ao seu propósito, mais perseguições apareciam. Muitos sermões pregados nas missas, 

visivelmente atacavam a “seita protestante”. A estratégia também era de desacreditar os 

protestantes. 

 

“Calvino, um dos cabeças dos protestantes, para provar sua missão, tinha pago a um 

homem que se fingisse morto, afim de ressuscitar depois. Porém quando chegou com 

os amigos, já a justiça divina havia castigado esse seu cúmplice; o fingido defunto 
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estava realmente morto. Lutero outro chefe, quando lhe perguntavam pela prova de 

sua missão divina, respondia “é a um asno”. Portanto, só os encarregados por Jesus 

Cristo, tem o direito de ensinar sua religião”. (LOPES,02-03-1952, p.03).   

 

O descrédito lançado sobre McLain e os seus era uma estratégia de não permitir que o povo 

ouvisse o diferente. Como já dissemos, a região sofria com a falta de um ícone, desde a morte 

de Padre Cícero, para orienta-los em como viver. O missionário batista trazia um referencial, 

ele estava ocupando, ainda que pequeno, o espaço “perdido” pelo catolicismo popular em 

torno de Pe. Cícero. Logo, o ataque católico deveria destruir, por todos os lados, a estratégia 

batista. A julgar pelas fontes disponíveis, um dos questionamentos da pregação dos padres 

colocavam em dúvida alguns dos princípios fundamentais da reforma protestante: a livre 

interpretação da Bíblia e a salvação somente pela fé, como se pode inferir da citação a seguir.  

 

“Desengane se todo católico: a religião protestante é cômoda para viver, porque cada 

um entende a Bíblia como quer, conforme as suas paixões; e assim, pode luxar 

divertir-se, namorar, amancebar se, comer carne no dia de abstinência, jogar, 

dansar(sic), etc.; não é preciso a penitencia, a oração, o jejum, a confissão, a 

frequência do sacramento, e boas obras; basta só a fé; e assim, esta religião é cômoda 

para viver, mas para morrer! Para morrer é o diabo”. (LANDIM, 2011, p.50 apud 

LOPES, 02-03-1952, p.3).  

 

 

Outro tema que aparece nas fontes que registram a reação dos padres locais à presença 

protestante é a legitimidade de sua existência, pois careceriam de unidade institucional, o que 

denunciaria seu caráter meramente profano: 

 

“O protestantismo, em suas excitações, vacilações e mudanças de suas seitas, 

constitui sua sentença de morte, como a imutabilidade da Igreja Católica é a prova de 

sua divindade e infalibilidade. O protestantis(sic) mudando, mostra que não é divino; 

é uma seita puramente humana, que se reconhece seu fundador e organizador, um 

homem viciado; nele não há Santos nem verdadeiros milagres; por isso devem 

desaparecer do meio de nós e voltar para os abismos donde saiu”. (LANDIM, 2011, 

p.50 apud LOPES, 02-03-1952, p.4).  

  

 

Diante da diversidade dos grupos protestantes, o discurso católico romano local realçava a 

unicidade da Igreja Católico Romana, como prova de seu caráter único e exclusivo com 

herdeira da igreja de Cristo: 

 

“A religião católica é a única que tem a doutrina de Jesus Cristo, e por isto temos a 

certeza infalível de que ela é a única religião verdadeira, o único caminho certo e 

seguro para a felicidade e salvação eterna. Portanto, é um grande erro julgar que todas 

as religiões são boas e iguais”. (LANDIM, 2011, p.50 apud LOPES, 02-03-1952, p.3).  

.   
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Como “fundadores” da religião cristã no Cariri, os católicos sentiam-se no direito de 

marginalizar o outro, de desterritorializá-lo, de torna-los estrangeiros. (LANDIM, 2011, p. 

52). 

 

Todos os tipos de perseguições eram promovidos aos “intrusos” protestantes, que cada vez 

mais estavam tomando espaço. O povo era incitado a imitar bodes, jogar tomates, ou mesmo 

jogar areia ao ar para atrapalhar a pregação do missionário americano. (LIMA, 1997, p. 45).  

 

O Pr. Smith em seu livro Perseguições no Cariri, apresenta um trecho da carta de Edward 

McLain que narra uma suposta tentativa de assassinato: 

 

“A Virgem Maria manda fanático matar o missionário33”  

“Em maio de 1947, um pouco antes de sair de casa para realizar um culto ao ar livre 

numa das praças da cidade, um crente veio e informou Eduardo McLain de que uma 

pessoa estava na rua em frente da casa com um facão na sua mão e ele estava 

proclamando para todos que ele mataria naquela noite o missionário por começar uma 

religião nova naquela parte do estado. Eduardo avisou o chefe de polícia e o homem 

foi detido para ser questionado. Na delegacia, este fanático contou como ele era um 

filho de Maria e como a virgem Maria o tinha mandado para proteger o povo contra 

nossa nova doutrina falsa. Eduardo disse mais: ‘Anos atrás, enfrentei cenas assim 

várias vezes, mas eu pensei que depois de onze anos, os fanáticos mudariam suas 

táticas’” (SMITH, 2012, p. 12). 

 

Ainda segundo o Pr. Smith, as perseguições e perturbações em Juazeiro do Norte se 

estenderam até 195534. 

 

As perseguições foram terríveis e dolorosas para os missionários batistas. Porém, quando 

olhamos por um ângulo mais próximo percebemos que as perseguições trabalharam para 

solidificação do trabalho batista regular no Vale do Cariri. As perseguições trouxeram entre 

outras coisas, visibilidade para o movimento, pois se tornaram o assunto em toda cidade. 

Quando os missionários pregavam eram vistos, depois que pregavam, eram mencionados nos 

grupos e igrejas católicas. 

 

A persistência e testemunho sempre pacifista, frente aos ataques, serviram para convencer 

alguns sobre a idoneidade dos missionários. 

 

                                                 
33 Manchete escrita para tal carta de Edward McLain. 
34 (SMITH, 2012, p. 12) 
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“Numa ocasião, uns católicos fanáticos estavam tentando matar Eduardo Mclain. 

Durante aquela época, a polícia estava tentando proteger os missionários e dissuadir 

os fanáticos de tentar matar os protestantes. Um jovem policial, talvez crente, 

entendendo quão perigosa a situação estava e como o missionário estava realmente 

correndo risco de morte, ofereceu emprestar seu revólver para Eduardo McLain. 

Eduardo explicou como ele não podia matar alguém, mesmo em auto-defesa. O 

soldado disse: ‘então eu vou ficar aqui na sua casa hoje à noite com o senhor, e eu 

lutarei e defenderei o senhor, caso seja necessário’”. (SMITH, 2012, p. 11). 

 

Outro ponto que veio com a perseguição e trabalho para institucionalização do movimento 

batista regular no nordeste foi à autenticação dos “convertidos”. A escolha pelo 

protestantismo não poderia ser uma escola simplesmente emocional. Havia um preço a ser 

pago quando a pessoa se posicionava a favor da crença batista. Isto fazia com que o grupo 

crescesse com pessoas decididas a seguirem até o fim com suas “novas convicções”. Assim, a 

cada perseguição, mais perto ficava a institucionalização batista regular. 

 

3.4 As primeiras igrejas 

 

O processo de institucionalização de um movimento religioso é notado quando o mesmo 

ocupa e solidifica-se em determinado local. No caso do movimento batista regular no Vale do 

Cariri, isto aconteceu quando nasceram as primeiras instituições religiosas. A escola batista, o 

seminário, mas principalmente, quando surgiram as igrejas batistas regulares. 

 

Devemos observar que as primeiras igrejas batistas regulares não foram as cearenses. Na 

realidade entre o próprio movimento se discute a respeito de qual foi à primeira igreja batista 

regular no Brasil. Duas igrejas assumem esta posição de primeira igreja batista regular no 

Brasil, a igreja de Mipibu (RN) e a igreja de Cachoeirinha (AM). 

 

Em 1938, o pastor Carl Mattews e sua esposa Adelaide, retornando dos Estados Unidos, 

formaram residência em São José de Mipibu – RN. Em 1939, o Pr. Matthews organizou a 

Igreja Batista de São José de Mipibu, a nova igreja não tinha o nome Regular. A igreja 

recebeu o nome de Igreja Batista Independente, somente em 1944, quando o Pr. Matthews e 

sua esposa Adelaide foram aceitos pela missão Association Of Baptist For Word Evangelism 

(ABWE), a igreja foi renomeada como Igreja Batista Regular35. Assim alguns colocam a data 

de 1944, como a data de fundação.  

                                                 
35 “A igreja Batista de São José do Mipibu foi organizada no dia 30 de setembro de 1939. Na ocasião, recebeu o 

nome de Igreja Batista Independente, e não Batista Regular. Somente em 1944, quando o casal Adelaide e Carl 
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Em 1943, foi organizada a Igreja Batista Cachoeirinha, Manaus – AM. Para alguns, sendo a 

primeira igreja batista regular, pois desde sua fundação foi organizada como Regular36.  

Assim, apesar do primeiro missionário batista regular ter se direcionado para o Vale do Cariri 

– CE, não foi o Ceará a ter a primeira igreja batista regular.  

 

O missionário Edward McLain foi o pioneiro, como já vimos até aqui. Ele foi o homem que 

abriu o caminho para muitos outros depois dele. Na memória da denominação, esta fato 

carrega uma dimensão transcendente. Como diz Jaime A. Lima: “Houve um homem enviado 

por Deus...” (Jo.1.6) “O Sr. Edward McLain (1902- 1975) foi preparado por Deus para ser 

missionário no Brasil”. (LIMA, 1997, p. 38).  

 

A primeira igreja batista regular no Vale do Cariri, fruto do trabalho do McLain, foi 

formalmente fundada em 22 de julho de 1947, um bom tempo depois do início do trabalho em 

Juazeiro do Norte. 

Acreditamos que a prática e forma de pensar dos missionários batistas regulares que aqui 

chegavam foi o motivo da demora em instituir uma igreja batista regular cearense. Os 

missionários não se tornavam membros das igrejas por eles organizadas; eles também não 

organizavam uma igreja se tivesse poucos membros; e deixavam nas mãos dos recém-

convertidos a responsabilidade de constituírem-se como igreja. Esta visão de formação de 

igrejas fez com que o movimento demorasse mais em se institucionalizar como uma igreja 

batista regular brasileira. O movimento em seu início era um grupo de missionários que 

promovia reuniões em casas ou praças públicas a fim de ensinar o evangelho. 

 

Os batistas regulares muito retardaram na organização das igrejas locais, haja vista a 

quantidade de congregações que ainda não se constituíram em igrejas em que pese as 

suas reais possibilidades para isso. Essa prática foi sem dúvida herdada dos 

missionários que implantaram as primeiras igrejas do Brasil, e ainda persiste. Que 

prática foi? (1) os missionários não se tornam membros das igrejas por eles 

organizadas. Sendo membros de igrejas em seu país de origem, não achavam 

aconselhável adotar este procedimento. Bem que as igrejas do Brasil quisessem 

recebe-los como membros fundadores, sem qualquer discriminação. (2) Os 

missionários também não queriam organizar igrejas com poucos membros, porque 

                                                                                                                                                         
Matthews ingressou na Association of Baptist for Word Evangelism (ABWE), a igreja recebeu o nome de Batista 

Regular”. (SILVA, 2005, p. 17). 
36 “A Igreja Batista de Cachoeirinha (bairro onde fica), começou numa casa alugada pelos missionários na Rua 

Itacoatiara, 423, com conferências em fevereiro de 1941. O Rev. Stull era o principal responsável, e se tornou 

seu primeiro pastor. Serviu 10 anos (1943-1953). Essa igreja é uma das maiores do movimento no Brasil”. 

(LIMA, 1997, p. 34). 
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isso as inviabilizaria pela falta de estrutura administrativa ou de auto sustento. (3) 

Deixavam com os próprios crentes a decisão de constituírem as congregações em 

igrejas em respeito ao compromisso da própria autonomia”. (LIMA, 1997, p. 52). 

  

Em outras palavras, existia um bom número de pessoas que “seguiram” a fé protestante 

apregoada por McLain e os seus companheiros de missão37. Mas o fato é que este número não 

se transformou rapidamente em igrejas organizadas.  

 

Assim, a primeira igreja batista regular no Ceará foi a igreja de Juazeiro do Norte. Fundada 

em 22 de julho de 1947,38 seu primeiro pastor foi o missionário Edward McLain, mas por 

pouco tempo, logo o Pr. Jim Willson substituiu-o. A igreja iniciou seus cultos na casa da Rua 

Cruzeiro, 238, mais tarde mudou-se para o templo na Rua São Paulo. Tornou-se uma das 

maiores igrejas batistas regulares do Ceará. Seu primeiro pastor brasileiro foi Antônio Ângelo 

de Araújo (1952-1956)39.  

 

A igreja Batista Regular de Mucuripe, Fortaleza, foi organizada em 10 de junho 194840. 

Também em 1948, mas agora no mês de julho, foi organizada a Igreja Batista Regular do 

Crato. O missionário Jim Willson foi o responsável pela fundação e também o primeiro 

pastor. Este trabalho tinha sido iniciado no de 1940, pelo Rev. George Knutson e sua esposa 

Da. Bertha.41 

 

A quarta igreja batista regular a ser organizada em terras cearenses foi a Igreja Batista Regular 

do Iguatu, em 28 de abril de 1951. Seu primeiro pastor foi o Pr. Luiz Gonzaga de Souza, 

formado pelo Instituto Bíblico de Juazeiro42.   

 

O Pr. Jaime nos oferece um quadro estatístico do desenvolvimento do trabalho batista regular 

no Ceará em suas primeiras décadas: 

 

Nos primeiros 20 anos de trabalho Batista Regular, apenas 6 igrejas foram 

organizadas e 8 congregações estabelecidas. O índice de crescimento era muito lento. 

                                                 
37 “De 1936 a 1940, um bom número de pessoas tinha sido ganho para Cristo”. (LIMA, 1997, p. 43). 
38 (LIMA, 1997, p. 53). 
39 Em anexo: o registro de compra do terreno pelo miss. McLain, e um relatório (ata) de 1976, relatando a 

fundação da igreja. 
40 “A igreja Batista Regular de Mucuripe, Fortaleza, era uma reorganização. A igreja já havia na década de 30 

sido trabalho da Convenção Batista Brasileira. Foi abandonado [...] Jim Willson cooperou com esse trabalho 

enquanto se preparava para vir ao interior”. (LIMA, 1997, p. 53). 
41 (LIMA, 1997, p. 53) 
42 Idem. 
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Dez anos depois, esse número duplicou. O mesmo aconteceu até 1966. Foi a década 

de maior ritmo de crescimento em número de igrejas e congregações no Estado do 

Ceará. Atualmente (1986), existem umas 35 igrejas e 17 congregações, com uma 

estimativa de 2.500 membros. (LIMA, 1997, p. 63). 

 

Percebemos que o movimento batista regular em seu início não era respaldado por um 

planejamento estratégico missiológico. Os missionários simplesmente “abriam” campos para 

a propagação de sua fé. Logo, a institucionalização do movimento, através de igrejas 

organizadas, aconteceu num ritmo bem lento, porém, consistente.  De qualquer forma, 

Juazeiro do Norte tornou-se o “reduto” dos batistas regulares do Estado do Ceará, isto muito 

por causa do fato de que foi no Vale do Cariri que nasceu o Instituto Bíblico de Juazeiro. 

 

3.5 O Seminário 

 

Um fato curioso aconteceu na institucionalização do movimento batista regular no Vale do 

Cariri. Antes de qualquer igreja ser organizada no Ceará, fundou-se o Instituto Bíblico de 

Juazeiro. Isto aconteceu porque os missionários perceberam a necessidade de mão de obra 

para servir aos que estavam se convertendo aos “ensinos batistas”. Os “novos convertidos” 

necessitavam de líderes, pessoas preparadas para direciona-los na nova jornada religiosa. 

Logo, o Instituto Bíblico de Juazeiro nasce devido à necessidade em ter homens e mulheres 

capazes para auxiliar a obra missionária batista. 

 

“Aqueles missionários pioneiros, que desfraldaram a bandeira do Evangelho de Jesus 

Cristo, preocuparam-se também com o treinamento de liderança para as igrejas. 

Afinal, todas as responsabilidades ministeriais recaíam sobre seus ombros. Assim, era 

básica a necessidade de um projeto educacional capaz de solucionar a carência de 

servos nacionais preparados para a obra”. (LIMA, 1997, p. 132). 

 

Como repetido no corpo desta pesquisa, o trabalho missionário batista regular que foi inserido 

no Brasil, e mais especificamente no Cariri, a priori não tinha nenhum planejamento 

missiológico em seus primórdios. Conforme a necessidade, dificuldades, perseguições ou 

oportunidades surgiam, os passos dos missionários eram direcionados. Fazendo dos 

missionários, pessoas oportunistas – no bom sentido, se valendo de espaços deixados ou 

abertos pelo agir daqueles que já estavam locados no Cariri. 

 

Sendo assim, os missionários tomam a decisão em conjunto, pois todos eles percebiam a 

necessidade de treinar os novos batistas. McLain e os missionários da Mid-Missions decidem 
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por um nome para executar o projeto de um instituto batista. O missionário Jim Willson foi o 

escolhido para tão grande desafio. 

 

“No fim de julho de 1945, os missionários da Mid-Missions do Cariri, Eduardo e Inez 

McLain, Mary Mills, George e Bertha Knutson, reuniram-se para decidir sobre a 

fundação de uma escola Bíblica”. “Os demais missionários acharam por bem escolher 

Jim Willson para levar a cabo o projeto. Por quê? Primeiro, suas condições de saúde 

para viagens constantes, como ele fazia a cavalo, agravavam cada vez mais a situação. 

Ele sofria de asma brônquica com intermitentes crises. Segundo, suas qualificações 

para essa tarefa. Era academicamente bem preparado, com ampla visão das 

necessidades do Campo Brasileiro”. (LIMA, 1997, p. 132). 

 

Então, em 1945, foi decido o projeto de um instituto bíblico batista. No dia 25 de fevereiro de 

1946, inaugurou-se o Instituto Bíblico de Juazeiro. Isto aconteceu no templo da congregação 

Batista de Juazeiro, na Rua Cruzeiro. A primeira turma de alunos era composta por sete 

pessoas43. Em 1949, três alunos completaram o curso44.  

 

Em seu início o Instituto não tinha sede própria. Ele utilizava o espaço da congregação em 

Juazeiro. Depois se mudou para uma casa alugada na Rua São José. Depois foi para a Rua 

Pedro (local onde é a Prefeitura atualmente), mudando-se mais uma vez para a Rua São Paulo, 

local onde ficou até 1963. (LIMA, 1997, p. 133). Este último local, conta o Pr. Jaime A. 

Lima, que o dinheiro para compra do terreno foi uma doação de um caminhoneiro americano 

que se reconciliou com a igreja, depois de um longo tempo “desviado”. Assim, quando este 

retornou ao convívio da igreja pagou todos os dízimos “atrasados”. A igreja então enviou 

como oferta para compra do terreno no Brasil45. 

 

Em 1948, o Instituto teve um grande reforço na qualidade de ensino, pois, foi neste ano que 

chegou o missionário Tomé Willson. Ele foi um dos grandes incentivadores do projeto de 

formação de pastores batistas brasileiros, além de um homem de nível acadêmico, o que 

ajudou na imagem dos batistas como pessoas estudiosas e de bom nível. 

 

“Neste ano[1948] entra em cena um novo missionário Tom Willson, conhecido por 

Pr. Tomé, irmão de Sr. Jim. Um homem de valor acadêmico inestimável. Veio dos 

Estados Unidos, com os títulos de Bacharel em Artes no campo da filosofia feito no 

                                                 
43 “Foram sete os primeiros alunos: Afonso Gomes de Alencar, Luiz Gonzaga de Souza, Albertina Rocha 

Brasileiro, Julita Rodrigues da Silva, Maria de Lourdes Souza (que saiu da escola após um mês), Doralice 

Gonçalvez de Almeida e Maria Bernardino de Souza”. (LIMA, 1997, p. 133) 
44 “os primeiros alunos formados em 1949 foram: Afonso Alencar, que havia sido transferido do Instituto Bíblico 

de Patos (PB), Albertina Brasileiro e Julita Rodrigues”. (LIMA, 1997, p. 133) 
45 (LIMA, 1997, p. 133) 
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Wheaton College, e de Mestre em Divindades concedido pelo Grand Rapids Bible 

Seminary. Pr. Tomé Willson ajudou a elaborar uma imagem diferentes para os 

Batistas na região. Com seu currículo repleto de títulos e um grande zelo acadêmico, 

foi solicitado por várias instituições para ajudar na área de ensino. A Faculdade de 

Filosofia do Crato, entidade da Diocese do Crato, pediu-lhe ajuda para conseguir que 

a mesma se tornasse uma entidade reconhecida pelo governo federal. Eram ações que 

vinham da parte da sociedade civil que contribuíam para desconstruir a imagem 

negativa dos protestantes, ao tempo em que novas elaborações eram tecidas”.  

(LANDIM, 2011, p. 123-124). 

 

 

Em 1954, os missionários compraram um novo terreno. Este espaço possibilitou a formação 

de um campus, com espaço suficiente para uma pista de pouso de aviões. As construções 

tiveram início em 1960, mas a conclusão aconteceu somente em 196346. Foi também o ano 

(1960) em que mudou o nome para Seminário Batista do Cariri. 

Em 1977, o Seminário teve seu primeiro diretor brasileiro. Foi o Pr. David de Lima Gino, 

pastor da igreja Batista do Iguatu – CE. 

 

 

Em 1985, o Seminário mais uma vez muda-se, agora para a cidade do Crato (10km de 

Juazeiro), para um Campus melhor estruturado, podendo oferecer melhores hospedagens para 

os seus alunos internos.  

 

O Seminário Batista do Cariri é uma prova da institucionalização do movimento Batista 

Regular no Ceará e no Brasil. Pois, definitivamente os batistas regulares se “alojaram” e 

criaram um “berço” de reprodução de pastores no Brasil. McLain conseguiu o que queria, não 

somente ingressar na cultura e religiosidade do nordestino, mas instalar uma instituição 

formadora de novos missionários, assim como McLain. Agora, Juazeiro do Norte, terra de 

“Padim Ciço” era celeiro de batistas regulares. Quem poderia imaginar tal fato? 

 

3.6 A Escola batista 

As circunstâncias levaram os missionários batistas regulares a buscarem solução para mais 

um problema gerado por causa dos “novos convertidos”. Os filhos daqueles que assumiam e 

se posicionavam ao lado dos protestantes estavam sendo alvo de perseguições. 

 

“os filhos dos crentes passavam por sérios embaraços e dificuldades com a 

discriminação que havia nas escolas, públicas ou privadas. Tais escolas sempre eram 

dirigidas por pessoas do fanatismo católico romano que queria obrigar as crianças a 

                                                 
46 (LIMA, 1997, p. 134) 
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participar das rezas, procissões, festas católicas, etc. Quando se recusavam a atender, 

ou eram ameaçados com a perda da vaga ou prejudicados com as notas do boletim”. 

(LIMA, 1997, p. 50). 

 

Já era um desejo de longa data, o missionário McLain fundar uma escola, mas a dificuldade 

em formar um corpo docente qualificado impedia sua realização. Contudo, mais uma vez, a 

situação inquietadora exigia uma resposta por parte daqueles que direcionavam um “novo 

rebanho”. Em 1945, McLain trouxe duas jovens senhoras de Fortaleza para lecionarem na 

escola47. Então em fevereiro de 1946, a Escola Primária inicia seu ano letivo.  

 

A escola nasce em razão dos problemas gerados aos filhos dos “convertidos”. Mas aos 

poucos, ela foi crescendo e tornando-se referência de educação a toda sociedade de Juazeiro 

do Norte. Em entrevista do Pr. Jaime Augusto ao pesquisador Landim, encontramos o 

seguinte relato: 

 

As perseguições foram se abrandando em virtude do instituto e da escola primaria 

fundada pelos americanos, a educação do povo foi aumentando, as pessoas foram 

percebendo que os missionários traziam também educação e com o tempo o respeito 

foi aumentando, tanto é que até os dias de hoje o Ginásio Batista, antiga escola 

primária foi um balde de água gelada nas perseguições de Juazeiro do Norte, porque 

ganhou uma projeção tão grande que os filhos de juízes, políticos, médicos e as 

pessoas ditas nobres de Juazeiro colocavam seus filhos para estudar naquela escola. O 

instituto e a escola primária foram fundamentais para diminuir a perseguição porque 

os missionários eram pessoas muito prestativas, simpáticas e isso contava contra 

aqueles padres que eram educadores carrancudos, os missionários eram acessíveis ao 

povo, falavam com as pessoas, atendiam as pessoas com muita atenção e educação. 

Essas coisas faziam a diferença e facilitaram muito a convivência e a permanência dos 

missionários aqui na região, de modo que, quando o clero quis estremecer mais as 

relações eles não conseguiram porque os missionários tinham o apoio de parte da 

população e esta era influente na região, o clero assim perdeu suas forças. 

(ENTREVISTA 01, apud LANDIM, 2011, p. 121). 

 

A institucionalização do movimento Batista Regular, com a inauguração da Escola Primária 

deu mais uma passo rumo sua consolidação. Os batistas regulares já não eram mais 

“estranhos” no seio Carirense, agora, eles faziam parte do cotidiano do povo. “Aliás, a Escola 

Primária Batista foi o embrião que deu origem ao Ginásio Batista do Cariri. Esta é uma escola 

de 1º grau entre as mais conceituadas de Juazeiro”. (LIMA, 1997, p. 50).  

 

 

A institucionalização do movimento Batista Regular no Brasil teve outros polos, mas a 

inserção batista em Juazeiro do Norte foi o “pontapé” inicial. O missionário Edward McLain 

                                                 
47 (LIMA, 1997, p. 50) 



72 

 

com um desejo no coração de “libertar” as pessoas da escravidão do “pecado”, foi até o 

interior do Ceará, para que dali se esparramasse por todo nordeste. 

As circunstâncias da época, da região e da cultura moldaram a estratégia dos primeiros 

batistas. Sem um planejamento antecipado, as oportunidades - entre elas a lacuna deixada no 

coração do povo carirense pela morte de Pe. Cícero, conduziram os missionários a um feito 

que trabalharia na formação religiosa de muitos brasileiros até nos dias atuais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O povo carirense, fiel ao legado de Padre Cícero, se via órfão de um ícone mediador entre eles 

e o divino, quando da chegada do primeiro missionário batista à região, em 1936. No cenário 

sócio religioso de Juazeiro do Norte, a religião era uma referência fundamental na visão de 

mundo de seus habitantes. Por ela passavam as soluções para as dificuldades da vida cotidiana 

e as esperanças por um mundo melhor. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana 

articulou-se para agrega-los aos seus “cuidados” institucionais, após a morte do Pe. Cícero, 

muitos se viram novamente “escravizados” pelo método amedrontador e ameaçador, comuns 

naqueles tempos dos coronéis e suas milícias. Assim, o missionário Batista Regular, ao 

apregoar um discurso libertador, até certo ponto semelhante ao de Pe. Cícero, quando do 

início de seu trabalho em Juazeiro do Norte (1872), ele ocupa o espaço deixado pelo padre, 

servindo de “escape” e esperança ao sertanejo que sofria com a ausência de uma liderança que 

o levasse à compreensão do plano divino. 

 

A religiosidade peculiar do carirense serviu ao mesmo tempo como desafio e esperança para o 

missionário que chegava num espaço já instituído. Desafio pelo fato de ser um povo 

conhecido, na época, por sua devoção em torno de Pe. Cícero; e esperança, ao olhar como 

ponto comum a religiosidade do povo, o que contribuía para que o devoto fosse desejoso em 

se aproximar daquilo que oferecesse certa religiosidade. 

 

A morte de Pe. Cícero, em 1934, fez com que os seus devotos ficassem “carentes” de uma 

pessoa que representasse o divino. A religiosidade era sustentada pela memória criada em 

torno de sua memória. O interesse da Igreja Romana em retomar o controle perdido sobre os 

fiéis carirense trouxe significado para alguns, mas não preencheu o sentimento de “falta” para 

outros. O discurso imperativo e dominador não se assemelhava ao de Pe. Cícero, que mesmo 

sendo convicto e enérgico, revelava interesse pelos problemas e sofrimentos do seu povo.  

 

Percebemos que na chegada do missionário batista em Juazeiro, a cidade estava dividida por 

questões políticas. Alguns buscavam seguir a religiosidade herdada de Pe. Cícero, já outros, 

aliados ao novo clero e com pensamentos “progressistas” combatiam as “superstições” do 

povo, desejando apagar – ou pelos menos redirecionar, a religiosidade vigente. 
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Assim, ao mesmo tempo em que o carirense mantinha suas práticas e costumes, ancorados na 

memória de Pe. Cícero, ele estava sendo “reprogramado” pelo novo clero. Isto causou uma 

carência, um espaço que não estava mais sendo preenchido em seus corações.  

 

“Os seus habitantes [de Juazeiro do Norte] estavam naquele momento saudosos 

daquele que os acolhia e aconselhava-os. Os hábitos e ritos religiosos deixados pelo 

Pe. Cícero eram praticados cotidianamente por seus seguidores”. (LANDIM, 2011, 

p. 76).  

 

Edward McLain encontra este cenário ao chegar a Juazeiro do Norte. Ele não tinha todas as 

informações sobre o espaço ao qual estava chegando. As informações que circulavam no país, 

e principalmente de fontes protestantes, foram as que construíram a princípio sua visão do 

Juazeiro do Norte. Porém, ao transitar e compartilhar sua vida com a do povo, ele conseguiu 

ter uma visão mais real do povo e sua religiosidade.  

 

A princípio, McLain fez amigos influentes, mesmo não sendo algo planejado. Sua amizade 

com uma moça de família influente, construída ainda em sua viagem de trem para Juazeiro, 

abriu algumas “portas” para sua inserção no local. Assim como sua amizade com o médico, 

candidato a prefeito, foi fundamental para conseguir alocar uma casa. Quando os padres 

tentaram impedir alguns comerciantes de comercializar com o missionário, foram estas 

amizades que interferiram e garantiram a venda de água, leite e alimentos a McLain. 

 

O fato de ser americano teve seu benefício. Algumas pessoas desejavam aprender inglês, 

outros queriam saber mais sobre os Estados Unidos da América, e ainda existiam aqueles que 

viam a amizade com um estrangeiro como um status. 

 

Mas quem foram os que aceitaram a inserção Batista Regular? E quem foram os opositores? 

De certa maneira estas respostas estão ligadas às oportunidades aproveitadas pelo missionário 

batista. Isto porque a princípio o povo do Vale do Cariri não aceitou a permanência de 

McLain em sua terra. Mas conforme as oportunidades de conhecer, de conversar e de 

interagirem com o missionário foram acontecendo, a aceitação da inserção foi crescendo. 

Logo, como já dissemos, os primeiros a aceitarem o estrangeiro não faziam parte do povo 

sofredor e alvo do domínio da Igreja Romana, pelo contrário, sua aceitação aconteceu entre 

àqueles com certa influência política na vida da cidade.  
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A Igreja Romana tentou, de todas as formas, impedir a inserção batista, mas estando em meio 

a uma luta particular contra a religiosidade popular em torno de Pe. Cícero, ela concedeu 

espaços ao missionário. 

 

Os devotos fiéis e comprometidos com o catolicismo eram instruídos a não concordarem e 

nem mesmo fazerem contato com o missionário. Muitos destes seguiram a recomendação do 

clero, alguns, inflamados pelos padres, até praticaram atos de violência contra os Batistas 

Regulares. Estes foram opositores que não aceitavam a inserção batista. 

 

Porém, houve muitos que se aproximaram, conheceram e aceitaram a presença batista. Alguns 

simplesmente toleraram, mas outros, até tomaram para si a crença do missionário. Aos 

poucos, Edward McLain foi construindo uma rede de amizades, o que tornou possível sua 

inserção e permanência em Juazeiro do Norte. 

 

Mas como isso aconteceu? Qual foi a tática utilizada por McLain? Acreditamos que o cenário 

montado na época foi singular para a inserção do novo. Talvez se a mesma tática fosse 

empregada em Juazeiro, em outra época, não obteria sucesso. Por isso, sugerimos que a 

lacuna deixada pela morte de Pe. Cícero foi providencial para a inserção batista. Isto porque o 

missionário McLain, mesmo sem ter ciência, em muito agiu como o padre em seu início de 

ministério. Assim como Pe. Cícero, McLain mostrou interesse pelo povo. A motivação era 

ajudar, embora isto também implicasse em fazer com que o povo abandonasse seus costumes 

e crenças católicas.  

 

Pe. Cícero transformou o povoado de Juazeiro, terra de baderneiros, bêbados e 

marginalizados, numa terra “santa”, que buscava a benção do sagrado para suas dores e 

mazelas próprias do nordeste. Para ele, a liberdade viria através de uma religiosidade prática e 

concisa. McLain, em sua pressuposição, entendia que o povo estava escravizado às 

“superstições” do catolicismo. Seu discurso era de que a mensagem bíblica protestante 

libertaria o povo, trazendo alivio e direção para o povo. 

 

Pe. Cícero ensinou o povo a ter um oficio que lhe fornecesse sustento, uma forma de educar o 

povo a viver. McLain buscou ensinar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente, 

ensinava inglês, instituiu uma escola primaria, incentivou a leitura (mesmo que fosse a 
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Bíblia). Neste ponto, tanto Cícero, como McLain, transmitiam ao povo um interesse genuíno. 

Algo que faltava nos tempos de início tanto de um como do outro. Eles encontraram um povo 

abandonado, ainda que no tempo de McLain vivia-se a religiosidade em torno de Pe. Cícero, 

ainda assim, o povo sentia a falta de cuidado por parte da Igreja Romana. 

 

McLain utilizou-se da tática de não revidar as perseguições e de mostrar-se sempre disposto a 

ajudar. Isto fez com que aos poucos aqueles que permitiam o contato, recebessem os cuidados 

que já há tanto a tempo não recebiam. 

 

Partindo deste ponto, McLain, com a chegada de outros missionários Batistas Regulares, foi 

conquistando espaço e institucionalizando sua crença, o que aos poucos se estendeu pelas 

cidades vizinhas. O trabalho foi desenvolvendo-se à medida que as oportunidades iam 

surgindo.  

 

A perseguição aos filhos daqueles que se associavam aos batistas fez com que surgisse uma 

escola para os mesmos, o que ajudou a cravar a inserção batista na região. A compra do 

terreno em um local afastado do centro permitiu construir o Instituo Bíblico Batista. Em 

suma, a ação e reação das personagens neste cenário sócio-religioso foi o grande “norte” da 

inserção batista. McLain, com sua “verdade” dificilmente teria conseguido se instalar e se 

manter, senão encontrasse um “terreno” preparado para recebê-lo. 

 

O trabalho de McLain fez do Cariri uma terra de novas crenças e de uma nova paisagem 

religiosa. Hoje, os Batistas Regulares fazem parte do cenário institucionalizado. Existem 

igrejas, escola e um seminário Batista Regular. Existe uma rua nomeada de Edward Guy 

McLain, em homenagem ao missionário. O Batista Regular não é mais um estranho ou 

estrangeiro, ele foi inserido na história e na cultura do povo do Cariri. 

 

A missão idealizada por McLain atingiu seu alvo, foi até ao interior do Ceará e instituiu 

morada, servindo de suporte de propagação para todo nordeste brasileiro. 
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ANEXO 1-2-3 retirado devido o tamanho da imagem favor entrar em contato com o autor 

prcarlosbacoccina@gmail.com  

ANEXO 3 – E-MAIL RECEBIDO DO PRESIDENTE DA MID-MISSIONS DO BRASIL, 

Mark A. Swedberg. 

E-mail recebido em 23/01/2016 23:29 

Pr. Carlos: 

 

Boa noite. Vamos lá. 

 

1. O estatuto está em anexo. 

 

 

2. Qual planejamento missiologico da Missão na década de 30 até 50, ou mesmo hoje? 

Nossa missão historicamente foi dirigida mais de baixo para cima do que cima para baixo. O 

que quero dizer com isto é que, historicamente, os missionários individuais tiveram mais 

independência para decidir onde iriam atuar e como iriam desenvolver seus ministérios. Os 

nossos primeiros dois missionários chegaram em 1935. Um em Manaus, onde começou a 

atuar, e o outro, solteiro, no Rio. Este (Eduardo Guy McClain) logo foi para Salvador, onde 

ele aprendeu português. Lá ele conheceu um escocês e perguntou: qual é a cidade mais 

católica do Brasil? A resposta foi Juazeiro do Norte. Ele foi para lá e começou o trabalho no 

nordeste. Não houve direção da sede nos EUA, nem alguma entidade que decidisse onde ele 

iria. 

 

Os missionários que chegaram depois, foram para dois polos principais: nordeste 

(principalmente Juazeiro do Norte e Fortaleza, se expandindo pelo Ceará e grande parte do 

nordeste) e o norte, começando em Manaus, mas indo para o interior do Amazonas, o Acre, o 

Pará, etc. Naturalmente se organizaram em grupos e desenvolveram planos locais. Disso 

saíram dois seminários (Manaus e Juazeiro) e várias igrejas locais. 

 

O Pastor Emanuel e Reva Woods foram os primeiros missionários da Baptist Mid-Missions a 

irem para o Sul. Chegaram em São Paulo em 1951 com a finalidade de trabalhar com judeus. 

Não sei quanto tempo demorou, mas isso abriu as porteiras para diversos outros missionários 

chegarem em São Paulo e começarem a trabalhar. Agora a missão estava espalhado por todo o 

mailto:prcarlosbacoccina@gmail.com


82 

 

Brasil e transporte era ainda muito difícil dentro do país. Então tiveram que mudar a 

organização da missão. 

 

Estou indo de memória aqui, mas acho que foi em 1970 que dividiram o Brasil em 3 regiões: 

Amazônica, Nordeste e Sul. Continuavam tendo uma reunião anual dos missionários, mas 

essa reunião não era mais obrigatório para todos os missionários. Era uma reunião 

representativa onde cada região enviava representantes para tratar dos assuntos da missão. As 

regiões, em contrapartida, começaram a ter reuniões anuais (o nordeste tinha duas reuniões 

por ano por um tempo) e essas reuniões eram obrigatórias. 

 

Então, a nível nacional a missão no Brasil se preocupava com questões de contabilidade, de 

representação diante do governo e todas as partes legais para a permanência dos missionários 

no Brasil. Por algum tempo eles sustentavam alguns ministérios (um programa de rádio, a 

Editora e algumas coisas mais). Eventualmente a parte legal e contábil ficou tão cara que 

consumiu todos os fundos e pararam de sustentar, a nível nacional, ministérios. 

 

Mas, foi justamente por isso que tinha as regiões. Com suas reuniões anuais e contribuições 

de missionários, as regiões puderam desenvolver projetos específicos e adaptados para a sua 

própria região. Muitas regiões compraram e administraram acampamentos — o Amazonas e o 

Nordeste fazem isto até hoje. O Sul sustenta e apóia a Editora Batista Regular, o Seminário 

Batista Regular do Sul e ajudou o Paulo Van Loh produzir um hinário: Voz de Melodia.  

 

No sul, especialmente, os missionários se organizaram em “stations” ou estações para 

desenvolverem trabalhos localizados em cidades específicos. Houve uma estação na região de 

Brasília e Goiânia, outra no Triângulo Mineiro, uma em São Paulo (incluíndo Sorocaba), uma 

em Curitiba, etc. Nestas estações, planos até mais específicos são desenvolvidos. Quem vai 

para qual estação ou região é determinado por recrutamento: tanto nos EUA, quanto de novos 

missionários que vêm ao Brasil. 

 

Em 2002 a 2003, a missão em Cleveland bolou um plano estratégico. Este plano estratégico 

evidenciou e consolidou um maior controle das atividades missionárias a partir da sede nos 

EUA. Também decretou que cada país e, no caso do Brasil, região, também desenvolvesse um 

plano estratégico. Então gastamos tempo em 2005 e 2006 fazendo isto por todo o Brasil. Aqui 
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no sul, pelo menos, pouco mudou, embora começamos a expandir para Santa Catarina e 

outras partes do Paraná. Parte do problema é que está cada vez mais difícil recrutar novos 

missionários ao Brasil. 

 

Acho que é isso. Tem mais que eu poderia dizer sobre alguns métodos de implantação de 

igrejas que foram desenvolvidos pelos nossos missionários e se tornaram comuns em diversos 

locais.  

 

Devo mencionar que cada região tem o poder de veto sobre qualquer missionário que quiser 

começar um ministério. Por exemplo, tivemos um casal que queria ir para uma certa cidade 

sozinho, mas sabíamos que eles necessitavam de comunhão com outros americanos. Então, a 

região vetou a ida deles para lá até terem alguém que pudesse estar na mesma cidade com 

eles. Também temos a política de que um missionário novo não pode começar a ministrar até 

completar sua aprendizagem de português e que no começo do seu ministério deve trabalhar 

sob a orientação de um missionário veterano. 

 

Tendo outra pergunta, é só fazer. 

 

3. Por que é necessário a associação para um missionário adentrar em alguns países? Qual a 

contribuição jurídica da missão aos missionários? 

 

Cada país é diferente e tem suas próprias leis. Quando eu e minha família chegamos ao Brasil 

em 1969, a coisa era muito simples e fácil. Vistos permanentes eram concedidos sem muita 

burocracia ou resistência. As coisas começaram a ficar mais complicadas no final da década 

de 1970. Hoje quando um missionário quer vir ao Brasil, eu, como presidente da missão, 

tenho que fazer uma carta garantindo o sustento dele e que ele não vai trabalhar entre os 

índios sem permissão do INCRA. E isso para ele conseguir um visto de um ano. Eu sei que a 

missão nos EUA tem que fazer algo parecido. Depois de um ano, ele tem que renovar o visto 

e novamente eu tenho que emitir uma declaração explicando por que ele é necessário. Só 

depois da renovação de um ano é que ele pode solicitar o visto permanente, onde mais uma 

vez ele tem que ter o apoio da missão. 
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Temos que garantir que o salário do missionário vem de fora e que não traz um ônus para o 

Brasil e que ele não irá trabalhar no país. Temos que também garantir que questões de saúde 

vão ser custeados por nós e que o regresso dele é da nossa conta.  

 

Sem estas garantias e o nosso convite, ele não entra para trabalhar como missionário. 

 

Além disso, uma vez que ele está aqui, a missão ajuda ele com questões contábeis e jurídicas. 

Antes a missão era usada mais. Tinha uma época em que todos os carros, casas e igrejas eram 

colocadas em nome da missão e toda a contabilidade destas coisas passava pela missão. Hoje 

é menos porque é difícil gerenciar construções e carros no Brasil inteiro a partir da nossa sede 

em Fortaleza, uma vez que o Brasil se informatizou e obriga que, por exemplo, qualquer 

construção feita no nome da missão passe pelo INSS de Fortaleza. Mesmo assim, para 

protejer as pessoas que enviam donativos para nós nos EUA, os terrenos são colocados em 

nome da missão até que a igreja estabeleça sua independência e autonomia. Quando isso 

acontece, o patrimônio é doado à igreja. 

 

A missão é necessária por outra razão: para ajudar missionários a se estabelecerem e se 

adaptarem ao Brasil. O americano chega aqui sem a mínima noção de como as coisas são 

feitas e sem poder falar português. Se deixamos eles sós, muitos tentam aprender português 

por conta ou com tutor ou coisa assim. E se não aprenderem português satisfatoriamente, não 

vão ter um ministério aqui e provavelmente não vão vingar. Sem falar da ajuda para ir na 

Polícia Federal e regularizar sua situação, locar ou comprar uma casa, mobiliar esta casa, 

retirar suas bagagens do porto (se mandaram um container) e comprar um automóvel. Então a 

missão ajuda o missionário a fazer tudo isso. Sem falar que providenciamos uma apoio e uma 

espécie de supervisão. Algumas missões não fazem isto e os missionários reportam 

diretamente a suas sedes nos EUA e isso causa muitos problemas: missionários da mesma 

missão brigados e a missão sem capacidade de resolver porque não tem ninguém no país para 

saber o que está acontecendo; missionários chegando no país sem estrutura ou apoio (e 

pedindo ajuda dos nossos missionários); missionários aventureiros ou preguiçosos ou 

mundanos que conseguem enganar suas missões por não ter ninguém de perto para ver o que 

estão fazendo. 

 

Bem, é isso. Espero que não demorei demais. 
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Um abraço, 

Mark 

 

 

Pr. Carlos: 

Dou permissão para utilizar todas as informações que mandei. A única coisa que não gostaria 

que o irmão anexasse ou publicasse é justamente o nosso estatuto. O resto você pode usar 

tranquilamente. 

Cordialmente, 

Mark 

On Feb 3, 2016, at 10:47 AM, Pr. Carlos Bacoccina <prcarlosbacoccina@gmail.com> wrote: 
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