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RESUMO 

Este trabalho estuda uma crise vivida pela Igreja Metodista na segunda metade da década de 
sessenta. Influenciado pelo ambiente político da ditadura militar, o metodismo brasileiro foi 
campo de um embate entre as alas liberais e conservadoras da denominação. Palco deste 
embate foi a Faculdade de Teologia e o II Concílio Geral Extraordinário, em 1968, além de 
uma série de eventos que a ele se seguiram durante os anos de 1969 e 1970. A pesquisa 
problematiza os fundamentos teológicos e ideológicos que fundamentaram as atitudes das alas 
conservadoras do metodismo neste conflito, um aspecto pouco considerado pela historiografia 
sobre o tema. A principal suspeita é a de que as posturas conservadoras decorreram de uma 
tradição centenária, trazida pelos missionários norte-americanos, quando da implantação do 
Protestantismo no Brasil. Esta tradição transformou-se numa espécie de Ethos do 
protestantismo brasileiro, entre o final do século XIX e meados do XX. A postura dos 
conservadores configura-se, assim, numa reação ao Ethos ameaçado por novos atores do 
campo religioso e pelas demandas da sociedade em conflito.  
Palavras Chave: 1. Protestantismo 2. Igreja Metodista 3. Década de sessenta 4. Conservadorismo 5. 
Crise. 
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ABSTRACT 

 

This work studies the crisis experienced by the Methodist Church of Brazil in the second half 
of the 1960's.  Influenced by the political environment of the military dictatorship, Brazilian 
Methodism was a space of collision between liberal and conservative groups of the 
denomination.   The principle space of this collision was the School of Theology and the II 
Extraordinary General Council, in 1968, as well as a series of events that followed during the 
years 1969 and 1970.  The research raises questions regarding the theological and ideological 
foundations that provided the bases for the attitudes of the conservative groups of Methodism 
in this conflict, which is an aspect rarely considered by historical studies regarding the 
theme. The principle suspicion is that the conservative positions originated from a centuries 
old tradition, brought by North American missionaries during the implantation of 
Protestantism in Brazil.  This tradition was transformed into an Ethos of Brazilian 
Protestantism between the end of the XIX and the middle of the XX century.  The 
conservative position was configured, as such, in reaction to the Ethos threatened by new 
actors in the religious field and by the demands of a society in conflict. 
 
Key- Words:  1. Protestantism 2.  Methodist Church 3.  Decade of the sixties   4. 
Conservatism   5.  Crisis.       
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INTRODUÇÃO 

Já se passaram 20 anos, e 68 continua a ser uma obra aberta, para citar 
uma categoria então na moda... 

 

                                                                                                     Zuenir Ventura 

 

Meu interesse pela crise ocorrida no Metodismo brasileiro, durante a década de 

sessenta, já é de certa forma antigo. Ele data do período da minha adolescência, nos anos 

oitenta. Na comunidade metodista da qual eu fazia parte, ouvia histórias a respeito dos fatos 

ocorridos na denominação durante o regime militar: o fechamento da Faculdade de 

Teologia, a presença de agentes do governo na Igreja, as “reuniões comunistas” que 

aconteciam numa das salas do casarão em que a congregação se reunia... Tudo isso tinha um 

tom de história misteriosa e cheia de ação. 

Em 1995, iniciei o curso livre de Teologia na Faculdade de Teologia da Igreja 

Metodista Livre. O interesse pela Igreja Metodista da década de sessenta me acompanhou e 

este foi o tema de meu trabalho de conclusão de curso; um trabalho simples, feito sem a 

mínima metodologia de pesquisa histórica. Porém nele já estavam presentes as sementes do 

que se transformaria nesta dissertação de mestrado. 

Em 2001, iniciei meus estudos, agora em nível de graduação acadêmica, na Faculdade 

de Teologia da Igreja Metodista, em São Bernardo do Campo. O interesse pelo Metodismo 

brasileiro durante os Anos de Chumbo me acompanhou. O fato de estar agora no local exato 

onde ocorreu o ápice da crise no ano de 1968, aguçou ainda mais este interesse. Um melhor 
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acesso à documentação permitiu que o meu antigo trabalho feito na Faculdade Metodista 

Livre fosse ampliado, aprofundado e transformado no trabalho de conclusão do curso de 

graduação em Teologia, no ano de 2005. 

A questão que levou à elaboração desta dissertação é fruto das leituras realizadas para 

a elaboração destes trabalhos de conclusão de curso. Elas fizeram- me perceber que a 

totalidade dos trabalhos consultados se preocupava em levantar os fundamentos teológicos e 

ideológicos das alas liberais do Metodismo, que foram vitimadas no conflito. Porém, nada 

era dito as alas conservadoras da denominação. O que motivou atitudes como o fechamento 

da Faculdade de Teologia e a aproximação de representantes deste conservadorismo aos 

órgãos de repressão da ditadura militar? Creio que esta é uma pergunta importante, pois 

permite uma visão mais completa dos eventos ocorridos no Metodismo brasileiro do 

período. 

Portanto, mesmo arriscando-se a formular uma nova pergunta, este trabalho não é 

inédito sobre o tema na historiografia metodista.   

Dentre os textos a que tive acesso, o de Reynaldo Ferreira Leão Neto, de 1982,1 é o 

mais antigo: A Igreja Metodista do Brasil nos Anos Sessenta: Uma Abordagem Histórica2. 

Esta monografia é pequena, mas bastante completa, com amplo uso de fontes primárias. O 

objetivo de seu autor é prover subsíd ios históricos para a análise dos fatos daquela época. 

Porém, é com Leão Neto que se inicia a tradição de desinteresse da historiografia metodista 

pela análise das posturas conservadoras na década de sessenta. 

Um pouco mais recente é o trabalho de José Mário Getimane: Contribuição à História 

da Igreja Metodista no Brasil: A Faculdade de Teologia3, de 1986. Esta extensa dissertação 

de mestrado dedica seus terceiro e quarto capítulos à análise dos fatos ocorridos na Igreja e 

na Faculdade de Teologia, na década de sessenta. O objetivo do autor é promover um 

resgate da memória da Faculdade de Teologia. Porém, Getimane só leva em consideração o 

ponto de vista das alas liberais no conflito. 

                                                                 
1 Em História, costuma-se dizer que os silêncios falam. Numa procura por material específico sobre este período     

da história da Igreja Metodista para a elaboração deste trabalho, pude confirmar a frase anterior. Não existe 
(pelo menos não percebi) nenhum trabalho sobre o tema que seja anterior a 1980. Isso me levou a constatar 
que a pesquisa histórica sobre a década de sessenta na Igreja acompanhou a lenta abertura política no País. 

2 LEÃO NETO, Reynaldo Ferreira. A Igreja Metodista nos Anos Sessenta: Uma Abordagem Histórica. 1982. 
61f. Monografia (Graduação em Teologia)- Curso de Bacharel em Teologia, Faculdade de Teologia da Igreja 
Metodista, São Bernardo do Campo, 1982. 

3 GETIMANE, José Mário. Contribuição à História da Igreja Metodista no Brasil : a Faculdade de Teologia. 
1986. 535f. Dissertação (Mestrado em História)- Curso de Pós- Graduação em História, Pontifícia 
Universidade Católica, São Paulo, 1986.  
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Entre estas duas obras e o restante dos trabalhos escritos sobre o tema existe um 

espaço de quase dez anos.  

O período 1997-1998 parece ter sido marcante para a pesquisa histórica da Igreja 

Metodista nos anos sessenta. Talvez isso se deva à proximidade do aniversário de trinta 

anos do fechamento da Faculdade de Teologia. Neste biênio, foram escritas duas teses de 

doutorado e uma monografia. 

 O trabalho de Zuleica de Castro Coimbra Mesquita, A crise da Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista em 1968 à Luz do Pensamento de Edgar Morin é de 1997. O 

objetivo da autora nesta tese é tratar a crise à luz da teoria da complexidade do pensador 

francês Edgar Morin. Porém, a tendência de ouvir somente a voz liberal continua. Com 

relação ao ponto de vista conservador no conflito, Mesquita diz até ter tentado ouvir seus 

representantes, mas estes se negaram a falar4.  

A tese de Jorge Hamilton Sampaio, Sobre Sonhos e Pesadelos da Juventude Metodista 

Brasileira nos anos sessenta, é do ano de 19985. Esta pesquisa pretende oferecer uma 

contribuição para a análise histórica da juventude metodista daquele período. Como as 

posturas liberais foram assumidas por boa parte desta juventude na época, é a elas que o 

autor se dedica. 

Também de 1998 é a monografia de Marcello José Pimenta Fraga A Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista e a Crise de 1968: o Contexto Teológico6. A proposta do autor 

é analisar a crise dentro da Dialética Hegeliana 7. A análise das posturas conservadoras é 

mais uma vez esquecida. 

Percebendo esta lacuna, decidi contribuir com a historiografia sobre este tema, com 

uma investigação da postura dos conservadores no âmbito deste conflito. Ainda sem grande 

respaldo em fontes especializadas, parti da suspeita de que as posturas assumidas pelas alas 

conservadoras do Metodismo estariam fundamentadas em uma tradição centenária. Seria a 

tradição trazida pelos missionários norte-americanos no séc. XIX. Aceita no Brasil como 

absoluta, ela teria moldado a mentalidade do Protestantismo brasileiro até meados do séc. 

                                                                 
4 Cf. MESQUITA, Zuleica de Castro Coimbra. A Crise da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em 1968 

à luz do Pensamento de Edgar Morin. 1997. 246 f. Tese (Doutorado em Educação)- Curso de Pós- 
Graduação em Educação, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 1997, pág. 04 

5 Cf. SAMPAIO, Jorge Hamilton. Sobre Sonhos e Pesadelos da Juventude Metodista Brasileira nos Anos 60. 
1998. 257 f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião)- Curso de Pós- Graduação em Ciências da Religião, 
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 1998. 

6 Cf. FRAGA, Marcello José Pimenta. A Faculdade de Teologia da Igreja Metodista e a Crise de 1968: O 
Contexto Teológico. 1998.130f. Monografia (Graduação em Teologia)- Curso de Bacharel em Teologia, 
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 1998. 

7 A Dialética Hegeliana trata de uma síntese de opostos. 
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XX. Tratar-se- ia então da defesa de uma identidade herdada. Foi com esta questão e com 

esta desconfiança em mente que cheguei ao mestrado.  

Em agosto de 2007, realizei meu Exame de Qualificação. Tema aprovado, pude então 

partir para descobrir os (muitos) prazeres e as (muitas, infelizmente!) angústias da pesquisa 

histórica. 

A elaboração dos dois primeiros capítulos desta dissertação foi bastante tranqüila. Ela 

se resumiu ao levantamento do contexto histórico e social no qual a crise metodista se 

desenrolou. Porém, esta tranqüilidade não seria duradoura. 

Foi na preparação do terceiro capítulo que pude perceber a complexidade que envolve 

a tarefa da pesquisa histórica. Ela fez-me ver que trabalhar com História é por vezes tocar 

em memórias nem sempre tão agradáveis. Meu objetivo com este capítulo era levantar a voz 

do conservadorismo metodista do período em estudo. Isso permitiria uma melhor percepção 

da fundamentação de suas atitudes. Porém, por uma questão de didática, deveria escolher 

um personagem para representá- la. No caso, o personagem escolhido foi o bispo Nathanael 

Innocêncio do Nascimento. Líder do Esquema8 e provável antigo membro do Partido 

Integralista, o reverendo Nathanael é uma das personalidades mais interessantes da história 

do Metodismo no Brasil. E também uma das menos pesquisadas. Logo eu descobriria o 

porquê. 

Em busca de informações sobre o referido bispo, procurei estabelecer contato com 

pessoas próximas a ele e também com membros de seu círculo familiar. A receptividade foi 

bastante baixa e a busca de informações, praticamente infrutífera. A seleção de 

documentação sobre ele no Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia também se revelou 

insuficiente. Certos silêncios preferem continuar sendo comodamente mantidos.  

Porém, o tempo estava passando e se fazia necessária uma mudança de rumos. Era 

preciso buscar uma nova porta de acesso para a mentalidade conservadora metodista da 

década de sessenta. 

E foi quase por acaso que esta nova porta se abriu. Ainda em busca de material sobre 

o reverendo Nathanael Innocêncio do Nascimento, entrei em contato com o professor José 

Carlos Barbosa, responsável pelo arquivo do CEPEME (Centro de Estudos e Pesquisas 

sobre Metodismo e Educação) vinculado à Universidade Metodista de Piracicaba. Em uma 

de nossas conversas telefônicas, o professor José Carlos disse: 

                                                                 
8 Ver Capítulo III. 
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“Porque você está procurando material sobre o reverendo Nathanael, se 
existe tão pouca documentação? Nós temos aqui os diários do bispo Isaías 
Sucasas, que era tão conservador quanto ele...” 

Iniciou-se então a minha relação com uma documentação riquíssima e pouco 

explorada. Nas páginas do diário, a mentalidade conservadora do reverendo Isaías 

Fernandes Sucasas é exposta de forma crua e sincera. Os diários acabaram me levando aos 

arquivos do DOPS de São Paulo, às organizações de combate à ditadura e aos porões do 

regime militar. 

 Porém, a pesquisa histórica não se resumiu à narrativa dos fatos e à análise de 

documentação. Necessário se fazia também buscar um referencial teórico que 

fundamentasse meus argumentos. Em princípio, pensei na obra de Michel de Certeau, 

porém esta não se revelou suficiente. Então, nas leituras feitas para a realização deste 

trabalho, me deparei com o pensamento do teólogo brasileiro Rubem Alves. Mais 

especificamente com sua obra Religião e Repressão. Com sua rara leitura da mentalidade do 

Protestantismo Conservador brasileiro, ela me propiciou a fundamentação teórica 

necessária. 

Este trabalho tem como título Herdeiros de uma tradição: uma investigação dos 

fundamentos teológico- ideológicos do conservadorismo metodista na crise da década de 

sessenta. Ele está dividido em quatro capítulos. Estes quatro capítulos estão divididos em 

subitens e são encerrados por um item especial (Síntese e Encaminhamentos) que resume os 

conteúdos e estabelece a ligação com o capítulo seguinte. 

O Primeiro Capítulo provê o leitor de um breve panorama das principais questões que 

ocupavam a pauta social, cultural e política do mundo e do Brasil na década de sessenta, a 

título de contextualização do tema desta pesquisa. 

O Segundo Capítulo é dedicado ao contexto religioso nacional e internacional do 

período. São abordados o universo católico- romano (Concílio Vaticano II, Medellín) e suas 

conseqüências, o universo protestante (Movimento Ecumênico, Confederação Evangélica 

do Brasil) e as suas conseqüências para a Igreja Metodista nos primeiros cinco anos da 

década. 

O Terceiro Capítulo é dedicado ao Metodismo conservador e a uma síntese dos 

principais fatos ocorridos na denominação durante a crise da segunda metade da década de 

sessenta. Defino como conservadores aqueles metodistas que, em maior ou menor grau, 

mantinham a tradição herdada dos missionários norte-americanos. 
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O Quarto Capítulo trata da investigação teológica e ideológica das posturas do 

conservadorismo metodista e de sua análise à luz do pensamento do teólogo Rubem Alves. 

A metodologia por mim utilizada foi basicamente a análise de documentação. Ela 

envolveu a pesquisa de documentos e bibliografia. 

Importante auxílio foi obtido na Biblioteca da Faculdade de Teologia. Ali, pude 

levantar alguma bibliografia e publicações da época. Entre os itens relacionados ao primeiro 

grupo pude encontrar as já citadas monografias, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. Este material já me era conhecido, porém sua releitura permitiu um contato 

renovado com o tema. Com relação ao segundo grupo de ma teriais, lá podem ser 

encontradas coleções quase completas do Expositor Cristão (órgão oficial de informação da 

Igreja Metodista desde o final do séc. XIX) e da revista Cruz de Malta (principal órgão 

informativo da juventude metodista entre a década de vinte e o final dos anos sessenta). 

Estes duas publicações são essenciais para a compreensão do contexto eclesiástico 

metodista no período.  

Para a elaboração do panorama social, político e religioso do Brasil e do mundo na 

década de sessenta, contei com o auxílio de enciclopédias e coleções. 

Uma importante fonte de documentação primária (em alguns casos, praticamente 

inédita) pôde ser encontrada em arquivos. 

No período da realização deste trabalho, o Arquivo Histórico da Faculdade de 

Teologia estava em fase de reorganização. Por isso, alguns documentos utilizados para a 

elaboração dos TCC’s que deram origem a este trabalho não puderam ser reencontrados. 

Eles continuam citados nesta dissertação, sendo indicados como pertencentes a meu arquivo 

pessoal, pois ainda possuía cópias parciais. No caso dos documentos que puderam ser 

encontrados na pesquisa atual, as pastas e envelopes são indicados na bibliografia. Mesmo 

assim, o Arquivo Histórico continua sendo uma fonte essencial para a pesquisa de 

documentação sobre a Igreja Metodista na década de sessenta. 

Porém, como já foi dito, a fonte primária mais importante (e até certo ponto, inédita) 

foi encontrada nos arquivos do CEPEME, ligado à Universidade Metodista de Piracicaba: 

os diários do bispo Isaías Fernandes Sucasas. Mas o trabalho com esta fonte requereu alguns 

cuidados.  

Fruto do surgimento da idéia de individualidade no séc. XVIII, o diário é um 

documento histórico bastante específico. Diz a historiadora Angela de Castro Gomes: 
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Existe um certo consenso, na literatura que trata da escrita de si, segundo o 
qual sua prática dataria, grosso modo, do século XVIII quando indivíduos 
“comuns” passaram a produzir, deliberadamente, uma memória de si.9 

E por ser uma escrita de si, o trabalho com diários requer um cuidado especial. 

Principalmente quando se trata de uma documentação recente como as anotações do 

reverendo Sucasas. O diário é uma exposição, por vezes tremendamente franca, de opiniões 

não apenas relativas a fatos como também a pessoas. Pessoas estas que por vezes não 

gostariam de ser expostas. Isso me levou a manter em sigilo o nome de certos personagens 

presentes em suas páginas. 

 Esses diários acabaram me levando, como também já foi dito, a outra importante 

fonte de documentação primária e inédita: os arquivos do DOPS de São Paulo. Ali, pode-se 

ter contato com os documentos originais dos interrogatórios do senhor Anivaldo Padilha e 

dos jovens Celso e Fernando10. 

Os contatos estabelecidos também serviram para o levantamento de documentação 

inédita. Com o senhor João Wesley Dornellas, do Rio de Janeiro, pude conseguir cópias do 

jornal Alvorada, o órgão informativo da juventude da Igreja Metodista em Vila Isabel no 

período em estudo. Com o senhor Anivaldo Padilha foi possível conseguir alguns 

documentos importantes: uma cópia do exemplar do jornal Unidade enviado ao DOPS e 

uma cópia da resposta ao seu requerimento de informações à ABIN (Agência Brasileira de 

Inteligência) 11.  

Quanto à questão da periodização, considerarei como primeira metade da década de 

sessenta o período compreendido entre 1960 e 1964. Ele será chamado neste trabalho de 

Período de Engajamento. A segunda metade da década de sessenta compreenderá o período 

entre 1965 e 1970. Ela será chamada de Período da Reação Conservadora. As razões para 

estes cortes vêm a seguir. 

No período 1960-64, embalada por todo um contexto advindo da década de cinqüenta, 

a Igreja Metodista optou por assumir uma postura mais engajada na realidade social do 

Brasil. Essa postura foi influenciada por fatores sociais e teológicos. Os fatores sociais 

foram os resultados da política do Desenvolvimentismo: inchaço das cidades, aumento da 

miséria e seus males. Os fatores religiosos foram a atuação do Conselho Mundial de Igrejas, 

da Confederação Evangélica do Brasil e o trabalho do missionário presbiteriano Richard 

                                                                 
9 Cf. GOMES, Angela de Castro. Escrita de si, escrita da História. Revista de História da Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro, n° 09, pág. 98, abril de 2006. 
10 Ver Capítulo III. 
11 Antigo S.N. I. (Serviço Nacional de Informações), órgão da ditadura militar. 
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Shaull. Essa nova postura foi adotada por alguns setores da Igreja, principalmente por sua 

juventude. Mas, em 1964 ocorreu o Golpe Civil e Militar. Ele acabou trazendo 

conseqüências para o País e para a Igreja Metodista. 

As conseqüências do Golpe Militar seriam vistas na Igreja a partir do ano de 1965. 

Nesse ano, representantes de um grupo de tendências conservadoras, o Esquema, chegaram 

ao poder na Igreja. A partir daí, iniciou-se um período de conflitos entre a liderança 

metodista e os portadores dos ideais da primeira metade da década. Este conflito chegou ao 

seu ápice em 1968, com a crise da Faculdade de Teologia e os eventos que a ela se seguiram 

em 1969 e 1970. Ele chegou a seu fim com o X Concílio Geral da Igreja e  com a tomada de 

consciência, por parte das comunidades locais, da realidade da ditadura militar. A partir daí, 

iniciou-se um lento período de reconstrução. 
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CAPÍTULO I OS ANOS SESSENTA NO MUNDO E NO 

BRASIL: UM PERÍODO DE RUPTURAS 

Agora é o tempo para erguer nossa nação das areias movediças da injustiça 
racial para a pedra sólida da fraternidade. Agora é o tempo para fazer da 
justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. 

Martin Luther King 

 

O objetivo deste capítulo será prover o leitor de um breve panorama social, político e 

cultural da década de sessenta. Ele será dividido em dois sub itens : Contexto Internacional e 

Contexto Nacional. 

No primeiro subitem serão abordados os fatos que compuseram o ambiente 

internacional dos anos sessenta. Especial atenção será dada, aqui, ao Maio de 68 francês, à 

polarização político - ideológica do mundo devido à Guerra Fria, ao conflito no Vietnã, à 

luta pelos Direitos Civis, e à Revolução Cubana. Nos campos comportamental e cultural, 

serão abordados o Movimento Hippie, o surgimento da pop art e suas influências nas artes 

plásticas, música, cinema e literatura. 

No segundo subitem do primeiro capítulo, serão abordados os fatos que marcaram o 

ambiente nacional dos anos sessenta. Especial atenção será dada às conseqüências da 

política do Nacional - desenvolvimentismo, às movimentações que levaram ao Golpe Civil 
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e Militar de 1964, à radicalização da ditadura em 196812 e ao panorama artístico e cultural 

brasileiro do período. 

1.1 Contexto Internacional: do Maio de 68 francês à Pop Art 

 

A década de sessenta foi um período de rupturas. De contestação. E esse clima 

envolveu os quatro cantos do planeta. Assim definiu Daniel Cohn Bendit, líder da Revolta 

de Maio de 1968 na França: 

Em 1968 o planeta todo pegou fogo. Foi como se uma palavra de ordem 
universal tivesse sido dada. Em Paris, Roma, Berlim ou Turim, a calçada e o 
paralelepípedo tornaram-se símbolos de uma geração revoltada13. 

No mundo comunista, ao contrário do que se pensava, o alvo do protesto dos jovens 

não era o Comunismo em si, mas sim o autoritarismo dos regimes dos países da Cortina de 

Ferro14. Os movimentos juvenis dos anos sessenta geralmente se iniciavam como uma 

contestação da cultura e criticavam a universidade. Em Berkeley15, Estados Unidos, os 

estudantes denunciavam que a ciência estava a serviço do poder. Na Polônia, desejavam a 

livre-expressão.  No Japão, a aliança militar com os Estados Unidos era criticada. Na 

Alemanha, o alvo era a Guerra do Vietnã.  Mas a questão deixava de ser cultural e se 

tornava política quando os estudantes realizavam passeatas e se confrontavam com a 

polícia. A partir daí, o alvo dos protestos se centrava no autoritarismo, na violência da 

polícia e na repressão. 

Essa década foi especialmente marcante em três países: a França, os Estados Unidos e 

Cuba.  

A França foi sacudida pelas manifestações do que ficou conhecido posteriormente 

como Maio de 68. O que começou como um simples protesto contra o fechamento de uma 

faculdade acabou se transformando num movimento nacional que abalou um dos governos 

mais sólidos da Europa. No dia 3 de maio, policiais foram recebidos com barricadas e 

pedras, ao tentarem retirar do pátio da Sorbonne16, um grupo de quatrocentos estudantes que 

protestavam contra o fechamento da Faculdade de Nanterre. No dia 6, dez mil estudantes 
                                                                 
12 Utilizo aqui este recorte devido ao fato de que ele corresponde também à evolução da crise instalada na Igreja 

Metodista brasileira no período. Para mais detalhes, ver capítulo II. 
13 Cf. BENDIT, Daniel Cohn. Nós que amávamos tanto a Revolução: Vinte anos depois. São Paulo: Brasiliense, 

1987, pág. 10. 
14 Cf. PAES, Maria Helena Simões. A Década de Sessenta: Rebeldia, Contestação e Repressão Política. São 

Paulo: Ática, 1995, pp. 27-30. (Série Princípios). 
15 O movimento estudantil na Universidade de Berkeley foi o primeiro da década, no ano de 1964. 
16 Cf. A Crise, desde o começo. A Folha de São Paulo, São Paulo, 31 de maio de 1968. 1º Caderno, pág. 2.  
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enfrentaram três mil policiais nas ruas de Paris, numa das manifestações mais violentas 

desde a Segunda Guerra Mundial. No dia 7, uma passeata de mais de quarenta mil pessoas 

terminou num novo choque com a polícia, deixando mais de seiscentos feridos. Nanterre 

acabou sendo reaberta no dia 9. No dia 10, os operários franceses aderiram às manifestações 

e convocaram uma greve geral para o dia 13. O motivo da greve geral foi a violência da 

polícia contra os estudantes. A França começou a entrar em caos. No dia 15, já se falava 

numa Segunda Revolução Francesa, pois os operários ocuparam as fábricas. No dia 17 a 

empresa de Rádio e Televisão Francesa (RTF) parou. Em seguida pararam a Air France, o 

aeroporto internacional de Orly, e o Banco Central. No dia 24, o presidente da República, 

General De Gaulle17 afirmou num discurso que renunciaria se a sociedade francesa não lhe 

desse amplos poderes para resolver a crise. No dia 25, já havia dez milhões de trabalhadores 

em greve. No dia 28, o ministro da educação se demitiu. Naquele dia, os estudantes se 

manifestaram em Paris, exigindo o fim da V República. Apesar de ter solucionado a crise, 

De Gaulle saiu dela desgastado e renunciou em 1969. 

Nos Estados Unidos, a situação não era menos complicada. Nos anos 60, aquele país 

viveu um período de profunda conturbação. No âmbito externo , acontecia o auge da Guerra 

Fria. No âmbito interno, os Estados Unidos se dividiam entre as manifestações contra a 

Guerra do Vietnã (1964- 1975) e a luta dos negros pelos Direitos Civis. 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as diferenças entre comunistas e capitalistas 

se acentuaram. Até então, a luta para derrotar Adolf Hitler tinha feito com que as 

divergências fossem tomadas como algo menor. Só que, ao fim do conflito, Estados Unidos 

e União Soviética (os principais vencedores) passaram a lutar pelo controle do mundo. Os 

Estados Unidos exerceriam sua influência sobre o chamado “Mundo Livre” (as nações do 

Ocidente), de orientação capitalista. À União Soviética caberia o controle das nações do 

Leste Europeu por ela libertadas no final da Segunda Guerra Mundial.  Ali, o sistema 

econômico imposto foi o Comunismo. Winston Churchill18 se referia a esta divisão imposta 

à Europa usando o termo “Cortina de Ferro”. 

À divisão ideológica seguiu-se a corrida armamentista. Quatro anos após o 

lançamento da primeira bomba atômica americana em Hiroshima, a URSS produziu seu 

primeiro artefato nuclear. No ano de 1953, os Estados Unidos lançaram sua primeira bomba 

de hidrogênio (“Bomba H”). Nove meses depois, foram seguidos pelos soviéticos. Apesar 

de nunca mais terem sido usados como armas bélicas, os artefatos atômicos passaram a ser 

                                                                 
17 General Charles de Gaulle (1890- 1970). Presidente da França de 1958 a 1969. 
18 Primeiro- ministro britânico (1874- 1965). 
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utilizados como instrumento de ameaça nos conflitos surgidos entre as duas superpotências. 

Este confronto acabou ficando conhecido como Guerra Fria. 

A peculiaridade da Guerra Fria é a de que, em termos objetivos, não existia 
perigo iminente de guerra mundial. Mais do que isso: apesar da retórica 
apocalíptica de ambos os lados, mas, sobretudo do lado americano, os 
governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças 
no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder 
desigual, mas não contestado em sua essência.19 

Porém, a partir do início dos anos cinqüenta, este “equilíbrio” se alterou. O 

Comunismo começou a sair de suas fronteiras européias20 e a se espalhar por outros rincões 

do planeta. Entre eles estavam a Ásia em início de descolonização e a América Latina. 

Em 1949, os comunistas tomaram o poder na China, agora liderada por Mao Tsé-

tung.21 O “perigo comunista” começou a invadir áreas que não eram suas e isso forçou os 

Estados Unidos a tomar “medidas de contenção.” Foi no conflito do Vietnã22 que estas 

medidas foram tomadas de forma mais drástica. 

Como será visto adiante, a guerra do Vietnã teve sua origem em fatores externos, mas 

acabou trazendo conseqüências internas aos Estados Unidos. O conflito teve início no 

movimento de independência da antiga colônia francesa da Indochina no fim da Segunda 

Guerra. Em 1954, os franceses saíram da região e um armistício dividiu então o Vietnã em 

dois: o Vietnã do Norte, comunista, governado por Ho Chi Minh23, e o Vietnã do Sul, uma 

monarquia governada pelo imperador Bao Dai24. A guerra propriamente dita começou em 

1959, quando os vietcongs25 infiltrados no Vietnã do Sul intensificaram sua guerrilha para 

unificar o país. Os Estados Unidos a princípio se envolveram de forma tímida no conflito 

                                                                 
19 Cf. HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos: O Breve Século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995, pág. 224. 
20 É importante que se diga que, em princípio, esta “expansão” do Comunismo não teve qualquer influência 

soviética. Na época em questão, a URSS só tinha dois interesses. O primeiro era manter seu domínio sobre os 
países satélites do Leste Europeu.  O segundo era garantir uma coexistência pacífica com os Estados Unidos. 
As revoluções comunistas ocorridas fora da Europa foram então iniciativas locais. Porém, aos olhos da outra 
superpotência, os Estados Unidos, não eram nada mais do que o avanço do “perigo comunista” patrocinado 
pelos soviéticos. Cf. Hobsbawn, pág. 224. 

21 Líder Chinês (1893-1976). Nos anos sessenta, Mao voltou a se tornar notícia com sua Grande Revolução 
Cultural dos Proletários. Mais conhecido como Revolução Cultural, o movimento tinha como propósito 
afastar da China todas as influências “burguesas” representadas pelos intelectuais. Cf. Livro do Ano Barsa 
1967: Anuário Ilustrado dos principais acontecimentos ocorridos no mundo no ano de 1966.  São Paulo: 
Encyclopaedia Britannica, 1967, pp. 208-209. 

22 Apesar de ser mais conhecido, o conflito do Vietnã não foi o primeiro em que as tropas norte- americanas 
combateram diretamente o Comunismo na Ásia. O primeiro conflito se deu na Guerra da Coréia (1950-
1953).  

23 Revolucionário e líder vietnamita (1890-1969). 
24 Último imperador do Vietnã (1913-1997).  
25 Os vietcongs eram os membros da guerrilha comunista apoiada pelo Vietnã do Norte, que desejava reunificar o 

país. Cf. Livro do Ano Barsa 1967, pp. 198-200. 



23 
 
em 1961, enviando apenas assessores militares ao Vietnã do Sul. Mas esta participação foi 

se tornando cada vez mais intensa, até a intervenção militar em 1965. 

No final dos anos sessenta, o número de militares norte-americanos enviados para o 

sudeste asiático já passava de quinhentos mil. Os vietcongs que eram auxiliados pelo Vietnã 

do Norte, avançavam cada vez mais e forçavam os Estados Unidos a se envolver mais e 

mais na guerra. Esse envolvimento gerou protestos juvenis em todo o país, pois essa guerra 

era considerada moralmente inaceitável. Nos dez anos que durou, a Guerra do Vietnã (da 

qual os Estados Unidos saíram derrotados) matou sessenta mil norte-americanos e deixou 

trezentos mil feridos. A sociedade ficou traumatizada. 

A Guerra do Vietnã desmoralizou e dividiu a nação, em meio a cenas 
televisadas de motins e manifestações contra a guerra; destruiu um 
presidente americano; levou a uma derrota e retirada universalmente 
previstas após dez anos (1965-75)... e demonstrou o isolamento dos EUA. 
Pois nenhum de seus aliados europeus mandou sequer contingentes nominais 
de tropas para lutar junto às suas forças.26 

Porém, não foram apenas os protestos contra a Guerra do Vietnã que agitaram os 

Estados Unidos durante os anos sessenta. Outro fator de agitação social foram os 

movimentos negros27 iniciados nos anos 50 pelo pastor Martin Luther King28. Eles tinham 

como objetivo defender os direitos civis dos cidadãos negros e acabar com o racismo da 

sociedade norte-americana. Em 1957, King organizou a Conferência Sulista de Líderes 

Cristãos, que organizava campanhas de desobediência civil29. Em 1963, o movimento 

começou a adquirir um caráter mais político, agindo sem violência contra a discriminação 

racial. Essa postura acabou desarmando a repressão e levou aos Direitos Civis em 1964 e à 

Lei do Direito de Voto de 1965. Em 1968, Martin Luther King foi assassinado. O doutor 

King dizia em seu mais famoso discurso, Eu Tenho um Sonho:  

Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver 
em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo 
conteúdo de seu caráter.30  

Como já foi dito acima, a partir dos anos cinqüenta, o Comunismo abandonou seus 

limites europeus. Um dos alvos já foi tratado: a Ásia descolonizada. Porém, outro 

importante centro receptor do ideário comunista na época foi a América Latina.  
                                                                 
26 Cf. Hobsbawn, pág. 241. 
27 Cf. BRANDÃO, Antônio; DUARTE, Milton Fernandes. Movimentos Culturais da Juventude. São Paulo: 

Moderna, 1990, pp. 38- 42. 
28 Pastor batista (1929- 1968). 
29 Linha filosófica criada por Henry David Thoreau, filósofo, escritor e naturalista norte- americano (1817- 

1862). Cf. Compton’s Interactive Encyclopedia, Compton’s New Media, Inc, 1994. 
30 Cf. http://www.dhnet.org.br/desejos/sonhos/dream.htm. Acesso em: 10/08/2007. 
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Até então, esta zona era considerada como área de influência direta dos Estados 

Unidos. Mas, no final daquela década, a primeira república comunista sul-  americana foi 

criada a menos de duzentos quilômetros de Miami, na ilha de Cuba.  

Em 1º de Janeiro de 1959, Fidel Castro31, liderando um grupo de guerrilheiros, desceu 

a Sierra Maestra e tomou a capital Havana, derrubando a ditadura de Fulgêncio Batista32. 

Logo Fidel Castro acabou adotando um governo de tendência antiamericana33 e esquerdista. 

As propriedades norte-americanas na ilha foram confiscadas e suas indústrias, 

nacionalizadas. A reforma agrária retirou a terra das mãos estrangeiras. Enquanto as 

relações com os Estados Unidos se estremeciam, Cuba se aproximava dos soviéticos. Em 

1961, o governo de John Kennedy, auxiliado por exilados cubanos, tentou derrubar Fidel 

Castro na frustrada Invasão da Baía dos Porcos. A partir daí, Cuba se aproximou ainda mais 

da União Soviética. Fidel então assumiu sua postura socialista e proclamou a República 

Socialista de Cuba34. No ano de 1962, a ilha se tornou o centro da Guerra Fria devido à 

Crise dos Mísseis. Ao sobrevoarem Cuba, aviões norte-americanos detectaram a presença 

de bases militares soviéticas para a instalação de mísseis nucleares. Frente à ameaça de um 

ataque atômico norte americano, os russos recuaram.  

Por ter sido vitoriosa, a Revolução Cubana acabou exercendo forte influência sobre 

outros movimentos populares latino-americanos. Os povos da América Latina passaram a 

                                                                 
31 Fidel Alejandro Castro Ruz (1928-...). Ditador cubano entre 1959 e 2008. 
32 Ditador Cubano (1901- 1973). Coronel e homem- forte do governo da ilha desde a década de trinta. Em 1940, 

assumiu efetivamente o poder como presidente até 1944. Através de um golpe de estado, retornou ao governo 
de Cuba em 1952. Cf. Enciclopédia Barsa. Rio de Janeiro, São Paulo: Encyiclopaedia Britannica, 1964, vol. 
V, pág. 42. 

33 No caso de Cuba, a influência norte- americana era mais direta que em outros países da América Latina. Ela 
remontava ao final do séc. XIX, quando os Estados Unidos se envolveram numa guerra contra a Espanha, a 
Guerra Hispano- Americana (1895- 1898), em prol da independência da ilha. Com o final do conflito, o 
Tratado de Paris deu aos Estados Unidos o controle sobre Cuba. Em 1901, a ilha elegeu seu primeiro 
presidente da república e promulgou sua constituição. Porém esta carta de leis contava com uma emenda 
imposta pelos Estados Unidos, a Emenda Platt, que garantia aos norte- americanos o direito de intervir 
politicamente no país. Esta emenda foi suprimida em 1944, porém a subserviência continuou. À época de 
Batista, os interesses norte- americanos dominavam boa parte da economia cubana: turismo (cassinos e 
prostituição) e a exportação de tabaco e açúcar. Cf. CAMPOS, Flávio de. A Escrita da História: Ensino 
Médio Volume Único. São Paulo: Escala Educacional, 2005, pág. 580. 

34 Na verdade, a relação de Fidel Castro com o Comunismo foi inicialmente distante, até mesmo fria. Apenas 
tardiamente, alguns membros do Partido Comunista Cubano se juntaram a seu movimento. Porém, com o 
passar do tempo, esta relação foi se tornando cada vez mais próxima. Hobsbawn aponta os prováveis motivos 
para esta aproximação. O primeiro seria a ideologia social revolucionária do discurso de Fidel, que o 
relacionava com as idéias do Comunismo russo de 1917. Outro motivo (este um tanto paradoxal) foi uma 
influência indireta do anticomunismo norte- americano. Ao associar qualquer movimento revolucionário  
latino- americano ao “perigo comunista”, a política norte- americana acabava fazendo com que muitos 
rebeldes passassem a simpatizar com Moscou.  Mais um motivo estava na necessidade que o governo de 
Castro tinha de organização. O populismo que o caracterizava no início não poderia se manter a longo prazo. 
A organização da Revolução só poderia ser feita através do Partido Comunista. Cf. Hobsbawn, pp. 426- 427. 
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acreditar que tinham o poder de tomar sua história nas mãos e se libertar de seus opressores. 

Para isso também foi muito importante a figura mítica de “Che” Guevara35. 

A Revolução Cubana era tudo: romance, heroísmo nas montanhas, ex-líderes 
estudantis com a desprendida generosidade de sua juventude... um povo 
exultante, um paraíso turístico tropical pulsando com os ritmos da rumba...36 

O movimento vitorioso em Cuba acabou servindo como inspiração para o surgimento 

de grupos guerrilheiros semelhantes em outros países da América Latina: 

• Tupamaros, no Uruguai (1963); 

• Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC (1964); 

• Sendero Luminoso, no Peru (1980).  

Porém, esta simpatia pela Revolução Cubana não ficaria sem uma resposta 

conservadora na América Latina. Logo, com o auxílio direto ou indireto dos Estados 

Unidos37, uma série de governos militares foi estabelecida na região: 

 

                                                                 
35 Ernesto Guevara de la Serna (1928- 1967). Nasceu em Rosário, Argentina, numa família de classe média- alta. 

Entre 1952 e 1953, Ernesto Guevara fez uma longa viagem de motocicleta pela América Latina. Esta viagem 
acabou permitindo que tivesse seus olhos abertos para a realidade de pobreza e dependência dos povos latino- 
americanos. Em 1953, já de volta à Argentina, Guevara concluiu seu curso de Medicina. Novamente partiu 
em viagem pela América. Em 1954, no México, juntou- se ao grupo do exilado cubano Fidel Castro. Em 
1956 desembarcou juntamente com ele em Cuba, iniciando a guerrilha para derrubar Batista. Com a tomada 
do poder, exerceu vários cargos no governo cubano entre 1959 e 1961. Em 1965, Ernesto (já conhecido como 
“Che” Guevara) iniciou sua luta revolucionária no nível internacional. Naquele ano, participou da luta no 
país africano do Congo. Em 1966, retornou à América Latina com o objetivo de treinar grupos 
revolucionários. Naquele mesmo ano, entrou disfarçado na Bolívia, país no qual seria executado em 1967. 
Cf. GUEVARA, Ernesto “Che”. De moto pela América do Sul- Diário de Viagem. São Paulo: Sá Editora, 
2003, pp. 189- 190. 

36 F. Hobsbawn, pág. 427. 
37 O patrocínio a golpes militares talvez fosse a medida mais drástica tomada pelos Estados Unidos para conter a 

expansão do Comunismo na América Latina. Porém, foram tomadas outras medidas mais sutis na área 
cultural, política e social. No período, foi inegável a influência norte- americana na cultura de massa. Nos 
anos cinqüenta e sessenta esta influência foi utilizada para divulgar, ainda que nem sempre diretamente, os 
valores da Guerra Fria. O principal alvo aqui foi a indústria cinematográfica. Filmes como  Invasores de 
Marte (1953) e A Guerra dos Mundos (também de 1953) serviam como uma propaganda mais indireta. Aliás, 
neste último existe uma cena bastante representativa. Ao fugir da invasão dos ext raterrestres, o casal 
protagonista se refugia numa igreja. Nesse momento, os alienígenas não os atingem. Qualquer referência ao 
conflito entre a América capitalista e cristã e o Comunismo “Materialista e ateu” é bastante visível. Mas nem 
sempre as referências eram tão leves assim. Uma propaganda mais direta era feita em obras como a série de 
filmes de James Bond. Ali, o agente secreto criado pelo escritor inglês Ian Fleming (1908- 1964) lutava para 
defender o mundo ocidental. A tentativa de barrar o “perigo comunista” também se dava nas relações 
políticas entre os Estados Unidos e seus satélites na América Latina. Neste período (1948) surgiu a OEA 
(Organização dos Estados Americanos). Com o intuito de garantir a segurança das nações americanas, já em 
sua fundação a Organização condenou o Comunismo na Carta de Bogotá. No âmbito social ficou conhecida a 
Aliança para o Progresso proposta pelo presidente Kennedy em 1960. O objetivo era tentar barrar o 
Comunismo através do oferecimento de recursos financeiros, técnicos e humanos aos países da América 
Latina. No Brasil, uma instituição atuou como braço da Aliança: os Corpos da Paz. Cf. OLIVEIRA, Adriana. 
A “ameaça vermelha” nas telas do cinema. História Viva, São Paulo, nº 41, pp. 20- 21, março de 2007, 
Enciclopédia Barsa. Rio de Janeiro, São Paulo: Encyclopaedia Britannica, 1964, vol. X, pp. 135- 139 e 
AZEVEDO, Cecília. Voluntários para quê? Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, nº 7, 
pp. 58- 62, janeiro de 2006. 
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• Paraguai (1954- 1989); 

• Brasil (1964-1985); 

• Chile (1973- 1989); 

• Argentina (1976-1982); 

• Uruguai (1972-1985). 

Os anos sessenta também deixaram sua marca na área comportamental. Foram a era 

do Movimento Hippie. O termo, originário do inglês hipster38, foi utilizado pela primeira 

vez em 1965 num artigo de um jornal de Los Angeles39. Logo os jovens de cabelos longos 

se tornaram comuns primeiro nos Estados Unidos e depois no restante do mundo.  Os 

hippies rejeitavam as instituições, opunham-se às armas nucleares e à guerra do Vietnã. 

Adotavam parcialmente as religiões orientais, defendiam a liberação sexual e o uso de 

drogas psicodélicas para a expansão da consciência40. Também ficaram conhecidos por 

formarem comunidades alternativas. 

Nos E. U. A. centenas de beatniks, muitos deles adolescentes, percorrem o 
país vestidos de forma característica e usando grandes cabeleiras 
mendigando um hambúrguer ou dinheiro para uma dose de ácido lisérgico 
(LSD), a mais popular das drogas alucinogênicas.41 

Os hippies chegaram ao seu auge em junho de 1967, no chamado “Verão do Amor” 

em São Francisco, Estados Unidos. Sua influência se estendeu até meados da década de 

setenta, quando o movimento arrefeceu. 

O clima dos anos sessenta também acabou deixando marcas na arte internacional. Nas 

Artes Plásticas, ele deu origem à chamada pop art que teve em Andy Warhol42 seu mais 

conhecido representante. O movimento da pop art teve sua origem na Inglaterra e 

desenvolvimento nos Estados Unidos. Procurava fazer uma crítica à sociedade retratando 

personalidades e ícones da publicidade e do consumo em suas obras. Um exemplo clássico 

foram os trabalhos de Warhol, retratando as embalagens da Sopa Campbells, da Coca-cola e 

seus conhecidos retratos de Marylin Monroe e Mao Tsé- tung. 

                                                                 
38 Termo utilizado para definir indivíduos simpatizantes da cultura negra. 
39 “Um Novo Refúgio para os Beatniks”, do jornalista Michael Fallon. Nesse artigo, Fallon falava do novo café 

Blue Unicorn, e chamava de hippie a nova geração de beatniks que tinham se mudado de North Beach para o 
bairro de Haight Ashbury. Cf. http:// en. wikipedia. org. Acesso em 22/ 08/ 2007. 

40 O uso de alucinógenos teve como precursor o papa do movimento hippie, Timothy Leary. Leary era professor 
de Psicologia em Harvard e distribuía LSD a seus alunos, com o objetivo de expandir suas mentes. Acabou 
sendo expulso da universidade. Cf. Sob as Ordens de Brasília. São Paulo: Abril Cultural, 1986. (Coleção 
Nosso Século, vol. X), pág. 08. 

41 Cf. Livro do Ano Barsa 1967, pág. 322. 
42 Pseudônimo de Andrew Warhola, artista norte-americano (1928-1987). 
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Na música popular, os anos sessenta foram dominados pelos Beatles. Entre 1964 e 

1967, o conjunto inglês escreveu mais de 88 canções, gravou 30.000 músicas e vendeu mais 

de 200.000.000 de Lps. Em sua esteira surgiram grupos como o Rolling Stones e os 

Beachboys.  

Ainda em se tratando de música popular, os cantores folk se tornaram muito 

conhecidos na década de sessenta. Intérpretes como Bobby Dylan e Joan Baez tinham 

predileção pelos estilos folclóricos e incluíam temas filosóficos e de protesto político nas 

letras de suas canções. 

Nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, aconteceu o maior evento musical da década: 

o Festival de Música e Artes de Woodstock. Nele se apresentaram artistas como Janis 

Joplin, Joe Cocker e Jimi Hendrix. 

O cinema internacional sofreu fortes transformações na década de sessenta. Na Itália, 

a sétima arte viveu uma fase mais psicológica. As obras retratavam a crise da sociedade. 

Diretores marcantes foram Michelangelo Antonioni, Frederico Fellini (A doce Vida- 1960), 

Luchino Visconti (Rocco e seus Irmãos- 1960) e Pier Paolo Pasolini (Teorema- 1968). 

Na França, um grupo oriundo da crítica cinematográfica se propôs, no final da década 

de cinqüenta, a construir uma nova linguagem. Surgiu assim a Nouvelle Vague. Seus filmes 

eram marcados pelo baixo custo de produção, pela quebra de estruturas narrativas e pelo 

pouco interesse por questões sociais. Em contrapartida, as questões existenciais dos 

personagens eram amplamente debatidas e as obras eram marcadas por idéias anarquistas e 

um forte erotismo.        

Durante os anos sessenta, o cinema norte americano assumiu um tom de crítica social. 

Como já foi visto acima, o país passava por um período bastante marcante e questões como 

a Guerra Fria, o conflito do Vietnã e os Direitos Civis estiveram presentes em seus filmes.  

Diretores como Stanley Kubrick (Doutor Fantástico-1964) e Sidney Pollack (A Noite dos 

Desesperados- 1969) foram importantes.      

A literatura da década de sessenta também acompanhava o clima de crítica aos valores 

estabelecidos. Já em1957 surgiu a obra que seria uma das mais importantes daquela 

geração: On The Road (“Pé na Estrada”) de Jack Kerouac43. Em seu romance, Kerouac 

                                                                 

43 Escritor norte americano (1922-1969).  
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incitava a juventude norte americana a colocar uma mochila nas costas e sair viajando pelo 

país: 

Encontrei Dean pela primeira vez não muito depois que minha mulher e eu 
nos separamos. Eu tinha acabado de me livrar de uma doença séria da qual 
nem vale a pena falar, a não ser que teve algo a ver com a separação 
terrivelmente desgastante e com minha sensação de que tudo estava morto. 
Com a vinda de Dean Moriarty começa a parte da minha vida que pude 
chamar de vida na estrada.44 

Seu amigo Allen Ginsberg45 falava sobre o amor livre em seu poema Howl (Uivo): 

 Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, 

morrendo   de fome, histéricos, nus... 

que transaram pela manhã e ao cair da tarde em 

         roseirais, na grama de jardins públicos e 

         cemitérios, espalhando livremente seu sêmen para quem 

         quisesse vir...46 

 A apologia ao uso das drogas como meio de expansão das idéias também fazia parte 

da onda literária. Aldous Huxley47 falava da experiência com a mescalina em seu As portas 

da percepção, de 1954. 

 Eu ingerira minha poção às onze horas. Hora e meia mais tarde estava 
sentado em meu escritório, contemplando atentamente um pequeno vaso de 
vidro. Continha ele apenas três flores- uma rosa- de - portugal... com sua 
rósea corola... um grande cravo creme e arroxeado... e... de um púrpura 
pálido, a flor- do- íris. Por mero acaso, o pequeno ramalhete violava todas as 
regras do bom- gosto tradicional. Pela manhã... ferira- me os olhos a vívida 
dissonância de suas cores. Mas tal já não era mais minha opinião. Não 
contemplava mais uma esquisita combinação de flores, via, agora, aquilo 
mesmo que Adão vira no dia de sua criação- o milagre do inteiro 
desabrochar da existência, em toda a sua nudez.48 

Como foi visto até aqui, os anos sessenta deixaram forte marca no âmbito 

internacional. Essa marca se deu tanto no campo da política quanto no do comportamento e 

das artes. No campo da política, foram importantes: o Maio de 68 francês, a Guerra Fria, a 

Guerra do Vietnã (e os protestos juvenis contra ela), a luta pelos Direitos Civis dos negros 

norte americanos e a Revolução Cubana. Na área do comportamento, causou choque o 

                                                                 
44 Cf. KEROUAC, Jack. On the Road (Pé na Estrada). Tradução, introdução e posfácio de Eduardo Bueno. 

Porto Alegre: L&PM, 2007, pág.19. 
45 Irwin Allen Ginsberg, poeta norte americano (1926-1997.) 
46 Cf. http://almanara.hpg.ig.com.br. Acesso em: 02 de julho de 2007.   
47 Escritor inglês (1894-1963). Sua obra mais conhecida é Admirável Mundo Novo , de 1932.  
48 Cf. HUXLEY, Aldous. As Portas da Percepção e Céu e Inferno. Porto Alegre- Rio de Janeiro: Globo, 1981, 

pág. 6. As portas da Percepção acabou se tornando um dos detonadores do psicodelismo. 
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movimento hippie. No campo artístico, o clima foi de inovação nas artes plásticas, cinema e 

literatura. O Brasil acabou sendo também influenciado. 

 

 

1.2 Contexto Nacional: No Brasil, Desenvolvimentismo, Golpe 

e Iê-Iê-Iê 

 

Os anos sessenta também deixaram fortes marcas no Brasil. O país vivia então a 

ressaca da política do Desenvolvimentismo49 desenvolvida em meados da década anterior. 

O Plano de Metas50 do governo de Juscelino Kubitschek acreditou poder retirar o país da 

condição de subdesenvolvido através do incentivo à indústria de base e de bens de consumo 

duráveis (indústria automobilística e eletroeletrônica). Para promover os “Cinqüenta anos 

em cinco” anunciados em seu slogan de campanha, o governo J. K. buscou o apoio do 

capital estatal, da iniciativa privada e principalmente do capital estrangeiro, que tinha sua 

entrada no país facilitada por uma série de medidas cambiais e tributárias. 

O ambicioso projeto de JK ficou conhecido como desenvolvimentismo e se 
baseava no Plano de Metas, um programa de investimento dividido em trinta 
itens distribuídos entre os setores de energia, transporte, indústria de base e 
educação... Para alcançar o salto industrial almejado, o plano incentivava os 
investimentos nacionais e estrangeiros, procurando ampliar o parque 
produtivo...51 

                                                                 
49 Na verdade a política desenvolvimentista já vinha sendo adotada no Brasil desde a Era Vargas (1930- 1945). 

Só que foi durante o governo JK que o termo Desenvolvimentismo se consagrou. Até a década de trinta, a 
economia brasileira se baseava num modelo agrícola- exportador. Mas a partir da Crise de 1929 e da 
instalação do Estado Novo em 1937, o Governo Federal começou a intervir cada vez mais na economia. Esta 
intervenção tinha o propósito de substituir as importações e incentivar a industrialização. No governo Vargas 
este incentivo se deu através do investimento nos setores considerados vitais como a produção do aço 
(Companhia Vale do Rio Doce) e de energia (Hidrelétrica de Paulo Afonso). Mas foi na presidência de 
Juscelino Kubitschek que a política desenvolvimentista atingiu seu apogeu. Seu centro ideológico foi o ISEB 
(Instituto Superior de Estudos Brasileiros), sediado no Rio de Janeiro. O instituto era formado por 
intelectuais de vários matizes (comunistas, liberais, conservadores, social- democratas) que, por meio do 
debate, procuravam criar um projeto para o Brasil. O Desenvolvimentismo foi visto então, com sua proposta 
de ação estatal na economia e aliança entre classes sociais, como uma saída para o atraso brasileiro. Cf. A 
Era dos Partidos. São Paulo: Abril Cultural, 1986. (Coleção Nosso Século, vol. VIII), pág. 153 e TOLEDO, 
Caio Navarro de. Academia Brasileira de Problemas. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, nº 16, pp. 42- 45, janeiro de 2007. 

50 O Plano de Metas era o programa de governo de JK. Ele era dividido em cinco pontos: Energia, Transporte, 
Alimentos, Indústrias de Base e Educação. Uma simples análise da porcentagem de investimentos propostos 
pelo plano ajuda a perceber seu caráter fortemente industrializante: 43% dos investimentos iriam para o setor 
de Energia, 29, 6% para o Transporte e 20, 4% para as Indústrias de Base. À Educação caberiam 4,3 % e aos 
Alimentos apenas 3,2%. Cf. Nosso Século, vol. VIII: A Era dos Partidos, pág. 85. 

51 Cf. MOREIRA, Vânia Maria Losada. Um salto para o futuro. Nossa História, Rio de Janeiro, nº 23, pp. 14- 



30 
 

Uma matéria da Revista Manchete dizia no ano de 1957: 

Não há notícia de um só, dos inúmeros empreendimentos realizados por 
iniciativa do capital estrangeiro em nosso país, que haja fracassado, em 
conseqüência de restrições à sua livre movimentação. Pelo contrário, firmas 
como a General Motors, Ford Motor Company, General Electric, Coca- Cola 
ou Sears Roebuck... conseguiram reproduzir muitas vezes seus investimentos 
originais... 52 

Mas, ao contrário do que se esperava, o Desenvolvimentismo acabou trazendo 

conseqüências nefastas para o país. Estas conseqüências se arrastariam pelos anos seguintes 

e marcariam o panorama político e social dos anos sessenta. O Plano de Metas até fez com 

que o país dobrasse sua produção industrial, instalando a indústria automobilística e abrindo 

vinte mil quilômetros de estradas: 

A fabricação dos chamados aparelhos domésticos, ou eletro-domésticos, 
como máquinas de costura, enceradeiras, aspiradores de pó, geladeiras, etc., 
já constitui uma importante atividade industrial em nosso país e ensaia -se 
para a conquista de novos mercados na América Latina.53 

Mas o lucro das exportações visava tão-somente ao pagamento da dívida externa e não 

havia dinheiro para financiar a compra de matérias primas, tão essenciais para a 

continuidade do crescimento industrial. O déficit público também era enorme e no final do 

governo de Juscelino os brasileiros enfrentavam uma inflação de 39%. 

Em meio ao grande otimismo dos brasileiros quanto à atuação do novo 
governo da República, surge a indagação sobre os rumos da inflação que nos 
persegue há muitos anos. A preocupação dominante refere-se ao poder 
aquisitivo do povo, cansado de pagar cada dia mais por menor quantidade de 
mercadorias adquiridas; e as esperanças populares fundam-se principalmente 
no próximo fortalecimento da moeda 54.  

As conseqüências sociais do Desenvolvimentismo também foram enormes. No 

período entre o final dos anos cinqüenta e o início dos anos sessenta, o Brasil foi invadido 

por um novo tipo de colonialismo norte-americano e europeu, baseado nas multinacionais. 

O capital e a tecnologia pertenciam aos europeus e principalmente aos norte-americanos. E 

os lucros, também. Diz Eduardo Galeano, falando de uma pesquisa feita pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em 1965: 

O resultado desnacionalizador desta política de sedução ante o capital 
imperialista se manifestou quando se publicaram os dados da paciente 

                                                                                                                                                                                                           
17, setembro de 2005. 

52 Cf. PERI, La. Não vale a pena dever pouco. Manchete, Rio de Janeiro, nº 251, pp. 32- 34, 9 de fevereiro de 
1957. 

53 Cf. Idem. 
54 Cf. NEME, Nilo. O Novo Presidente e a Inflação. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, nº 4, pág. 20, 5 de novembro de 

1960. 
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investigação realizada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade  
sobre os grandes grupos econômicos. Entre os conglomerados com um 
capital superior a quatro bilhões de cruzeiros, mais da metade eram 
estrangeiros, e em sua maioria americanos; acima dos dez bilhões de 
cruzeiros, apareciam doze grupos estrangeiros e só cinco nacionais (...) dos 
vinte e quatro grupos nacionais com mais de quatro bilhões de capital, 
apenas nove não estavam ligados por ações, com capitais dos Estados 
Unidos e da Europa, e ainda assim, em dois deles apareciam 
entrecruzamentos com diretorias estrangeiras... dez grupos exerciam virtual 
monopólio... Deles, oito eram filiais de grandes corporações norte- 
americanas55.  

Esse colonialismo acabou criando uma burguesia nacional atrelada à burguesia 

internacional. Essas duas se opunham aos movimentos populares, que eram considerados 

por elas como demagogia. Isso possibilitou sua aproximação e posterior apoio aos setores 

militares da Escola Superior de Guerra, criadores da Doutrina de Segurança Nacional, que 

acabaria dando uma base teórica para o Golpe Civil e Militar de 196456.  

O campo, que havia ficado um tanto de fora da política desenvolvimentista, ainda 

estava atrelado à herança colonial portuguesa do latifúndio. Ao trabalhador rural comum só 

restava trabalhar numa pequena propriedade com técnicas primitivas, ou migrar para os 

grandes centros. Este êxodo contribuiu para o inchaço das cidades e trouxe consigo a 

violência, a miséria, a prostituição etc. Frente a esta situação, algumas vozes começaram a 

se levantar, vozes estas que pressionariam o governo de João Goulart a levar a efeito suas 

reformas de base. Entre elas estavam a UNE (União Nacional dos Estudantes) e as Ligas 

Camponesas, movimento em prol da Reforma Agrária, criado no Nordeste pelo deputado 

socialista Francisco Julião. 

                                                                 
55 Cf. GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, pp. 234- 

235.  
56 O Golpe teve no início uma forte presença civil. Pensava- se que a intervenção militar teria apenas caráter 

“cirúrgico”, levando novamente o país à normalidade democrática. As manifestações populares de oposição a 
Jango se iniciaram ainda durante os primeiros anos de seu governo. Em 1962 surgiu no Rio de Janeiro a 
CAMDE (Campanha da Mulher pela Democracia). Em 13 de março, data da realização do famoso Comício 
da Central do Brasil, várias famílias atenderam à convocação de colocar velas acesas nas janelas de suas 
casas em protesto contra o governo. Naquele mesmo dia, em São Paulo, senhoras se reuniram na Catedral da 
Sé para rezar o terço. Em 19 de março de 1964 (portanto poucos dias antes do Golpe) foi realizada na capital 
paulista a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com o objetivo de protestar contra o “comunismo” 
de Jango. Ainda após a tomada do poder pelos militares, uma série de eventos semelhantes foi realizada em 
várias cidades do país. Cf. PRESOT, Aline. Conservadores em Desfile. Revista de História da Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro, nº 8, pp. 60- 63, fevereiro- março de 2006. A revolução também contou com o 
apoio dos meios de comunicação, principalmente da imprensa escrita. A revista Fatos & Fotos publicou em 4 
de abril de 1964 um número especial com a cobertura foto- jornalística do Golpe Civil e Militar. O tom é 
francamente favorável. Cf. FATOS & FOTOS. Brasília: Bloch Editores, nº 166, 4 de abril de 1964. Porém, a 
partir de 1965, a participação civil começou a ser lentamente afastada pelos militares. Somente em 1985 um 
civil se tornaria novamente presidente da república: Tancredo Neves. 
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Em 25 de agosto de 1961, o Presidente Jânio da Silva Quadros, alegando pressão de 

“forças ocultas”, renunciou ao cargo depois de apenas sete meses de governo. A 

Constituição rezava que estando vago o cargo de Presidente da República, o vice deveria 

assumir.  Mas o vice-presidente João Goulart estava em viagem, na China Continental, e 

quem assumiu interinamente a presidência foi o Deputado Ranieri Mazzilli, líder da 

Câmara. 

Devido a suas posições, tidas como de esquerda, Jango era uma personalidade que 

incomodava os setores mais conservadores do país. Portanto, a posse de um presidente com 

estas características dividiu o Congresso Nacional. Enquanto uma ala defendia a volta e a 

posse imediata do presidente, outra, apoiada pelos ministros militares, procurava impedi- la, 

alegando preocupação com suas tendências ideológicas. 

Os tumultos em prol da posse de João Goulart aconteceram em várias cidades do país. 

No Rio Grande do Sul, Leonel Brizzolla, cunhado do presidente, liderava o movimento. 

Uma articulação entre a UDN (União Democrática Nacional) 57 e a cúpula militar pôde 

garantir a posse de Jango, nesse caso com seus poderes diminuídos pela implantação do 

sistema parlamentarista de governo. 

Ao tomar posse, Jango tratou de preparar o primeiro gabinete parlamentarista e de 

iniciar uma campanha em prol da antecipação do plebiscito em que a população deveria 

optar pela permanência do parlamentarismo ou pela restauração do presidencialismo. 

Através da Emenda Valadares, o plebiscito, que deveria se realizar nos últimos noventa dias 

do mandato de João Goulart em 1966, foi antecipado para 6 de janeiro de 1963. Mais de 

oitenta por cento da população optou pela restauração do regime presidencial. 

Empossado com plenos poderes Jango anunciou à nação seu Plano Trienal de 

Recuperação Financeira, criado com o auxílio de Celso Furtado58 e de um grupo de 

economistas ligado à CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina, órgão da 

ONU). Era um plano de caráter desenvolvimentista e, principalmente, reformista. Mas este 

plano não foi bem aceito nem pelo Congresso nem pelos empresários nacionais e 

estrangeiros. 

Para forçar o Congresso a apoiar suas medidas, Jango buscou o chamado apoio das 

massas e das supracitadas vozes que se levantaram contra a política do 

Desenvolvimentismo, ou seja, o apoio da esquerda para implementar as reformas de base.  

                                                                 
57 Antigo partido político, desaparecido após o Golpe Civil e Militar de 1964. 
58 Celso Furtado (1920-2004). Economista e Ministro do Planejamento do Governo João Goulart. Cf. 

http://www.centrocelsofurtado.org.br. Acesso em: 10 de julho de 2008. 
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Depois de tentar um golpe sem a esquerda, infletiu o governo na sua 
direção.59 

Para pressionar o Congresso Nacional a votar as reformas, o governo de João Goulart 

estimulou também a criação de organizações suprapartidárias de tendências esquerdistas 

como a Frente de Mobilização Popular (FMP), o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) 

e o Pacto de Unidade e Ação (PUA). A eles se juntariam logo os sargentos da Marinha, 

Exército, Aeronáutica e a UNE.  

Os acontecimentos que desembocariam no Golpe Militar de 64 começaram a se 

avolumar. No famoso Comício das Reformas, realizado no Rio, em 13 de março de 1964, 

diante de duzentos mil trabalhadores, Jango anunciou a assinatura de dois decretos: um que 

desapropriava propriedades rurais de mais de quinhentos hectares para reforma agrária e 

outro que encampava refinarias particulares de petróleo. A reação da direita conservadora, 

temerosa das atitudes reformistas do governo e da estatização da economia não se fez 

esperar. A 19 de março de 1964 aconteceu, em São Paulo, a Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade, que protestava contra o comunismo e era liderada pelo governador 

Adhemar de Barros60.  

Mas até então o governo parecia firme. Mas só parecia. O motim dos marinheiros, que 

protestavam contra penas impostas a companheiros, fez com que Jango tivesse que deixar 

seu descanso na Semana Santa, para ir ao Rio de Janeiro. A solução encontrada pelo 

presidente foi o relaxamento das penalidades e a demissão do Ministro da Marinha. Essa 

decisão desagradou aos militares e foi o estopim do golpe de 1964. 

Os altos escalões da Marinha, Exército e Aeronáutica consideraram a decisão do 

presidente como um incentivo à rebelião contra a hierarquia militar. Com este ato, o 

presidente João Goulart havia decretado sua própria deposição. Em 20 de março, o General 

Humberto de Alencar Castelo Branco declarou: 

Os meios militares nacionais e permanentes não são propriamente para 
defender programas de governo, muito menos para a sua propaganda, mas 
para garantir os poderes constitucionais, o seu funcionamento e a aplicação 
das leis 61.  

No dia 30 de março de 1964, o governador do Estado de Minas Gerais, Magalhães 

Pinto, declarou- se em rebelião contra o governo federal, afirmando que as tropas mineiras 

entrariam em ação para assegurar a legalidade. No dia 31, alguns contingentes marcharam 

                                                                 
59 Cf. GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pág. 48. 
60 Cf. nota 57. 
61 Cf. Livro do Ano Barsa 1965: Anuário ilustrado dos principais acontecimentos ocorridos no mundo no ano de 

1964. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica, 1965, pág. 87. 
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em direção ao Rio. A adesão do II Exército de São Paulo selou a sorte de Jango, que 

abandonou o cargo e se exilou no Uruguai. A 15 de abril tomou posse o primeiro presidente 

do novo regime, eleito pelo Congresso com amplo apoio dos militares e políticos que 

participaram do Golpe: o General Humberto de Alencar Castello Branco. Todas as vozes 

que apoiavam as reformas de base do governo João Goulart foram a partir daí consideradas 

subversivas e perseguidas violentamente. 

O Brasil de 1968, ano da crise da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, ainda 

vivia os efeitos do Golpe Civil e Militar de 1964.  Artur da Costa e Silva era o Presidente da 

República desde 15 de março do ano anterior, eleito indiretamente pelo Congresso. Era um 

presidente de tendências nacionalistas, ou um nacionalista progressivo, como ele mesmo se 

definia. Ao formar seu ministério, o presidente nacionalista logo tratou de se cercar de 

militares da chamada linha dura: 

• O Almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald ficou com a pasta da 

Marinha; 

• O General Aurelio de Lyra Tavares ficou com a Pasta do Exército; 

• O Marechal-do-ar Márcio de Souza e Mello ficou com a Pasta da Aeronáutica. 

A chefia da Casa Militar coube a Jaime Portella de Melo. O SNI (Serviço Nacional de 

Informações) ficou aos cuidados do General Emílio Garrastazu Médici. 

O governo Costa e Silva teve que enfrentar oposição em duas frentes: a dos políticos e 

a dos estudantes que não aceitavam as arbitrariedades do regime. Na frente política o 

governo tinha inimigos tanto dentro como fora do Congresso.  

A Frente Ampla foi fundada por Carlos Lacerda, Governador da Guanabara e antigo 

aliado do Golpe. Lacerda procurava criar um terceiro partido e combater o bipartidarismo 

(ARENA- MDB) que dificultava sua candidatura à Presidência. Para tanto, buscou apoio em 

dois de seus antigos desafetos políticos: os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João 

Goulart. A Frente Ampla foi posta na ilegalidade naquele ano.  

... Tinha formado a Frente Ampla com Juscelino e Jango. As últimas três- 
marias do céu das estrelas de generais. Três- marias cansadas. Lacerda tinha 
engolido o sapo terminal de sua turbulenta vida política, fora buscar diálogo 
com Jango e J. K62. 

No Congresso Nacional, deputados utilizavam o direito à palavra para atacar os 

desmandos do governo. Em um discurso na Câmara no dia 2 de setembro de 1968, o 

                                                                 
62 Cf. SIRKIS, Alfredo. Os carbonários. Rio de Janeiro: BestBolso, 2008, pág. 78. 
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deputado Márcio Moreira Alves63, do M. D. B (Movimento Democrático Brasileiro, partido 

de oposição à ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido do governo) atacou o regime 

militar chamando o Exército de valhacouto de torturadores: 

"Quando pararão as tropas de metralhar na rua o povo? Quando uma bota, 
arrebentando uma porta de laboratório, deixará de ser a proposta de reforma 
universitária do governo? Quando teremos, como pais, ao ver nossos filhos 
saírem para a escola, a certeza de que eles não voltarão carregados em uma 
padiola, esbordoados ou metralhados? (...) Quando não será o Exército um 
valhacouto de torturadores? Quando se dará o governo federal a um mínimo 
de cumprimento do dever, como é para o bem da República e para a 
tranqüilidade do povo?64”  

 O Governo se sentiu ofendido e pediu autorização ao Congresso para processar 

Moreira Alves, pedido este negado. Em represália, Costa e Silva mandou que o Congresso 

fosse fechado e decretou o Ato Institucional número Cinco (AI-5), que duraria até 197965. 

A outra grande frente contra a qual o governo Costa e Silva teve que lutar foi o 

Movimento Estudantil.  Os estudantes exigiam melhoras no sistema educacional brasileiro e 

criticavam o chamado Acordo MEC-USAID66, que era visto como uma interferência 

imperialista norte-americana na educação brasileira. Essa subserviência do governo 

brasileiro aos interesses norte-americanos gerou nos estudantes um sentimento de repúdio 

ao regime militar. A relação entre o governo Costa e Silva e os estudantes se tornou tensa. 

Esta tensão chegou ao seu ápice em 28 de março de 1968 com o assassinato do estudante 

secundarista Édson Luís Lima Souto: 

                                                                 
63 O discurso foi proferido em protesto contra uma invasão policial acontecida na Universidade de Brasília 

alguns dias antes. Nele, Moreira Alves incitava a população a boicotar as festividades do Sete de Setembro. 
Este boicote se estenderia também às namoradas dos oficiais que deveriam se recusar a dançar com eles nos 
bailes do feriado. Cf. Gaspari, pág. 316. 

64 Cf. http://www.senado.gov.br . Acesso em: 27 de junho de 2007. 
65 O Ato Institucional número Cinco foi a institucionalização da ditadura. Ele foi anunciado em 12 de dezembro 

de 1968, pouco depois de o Congresso Nacional se negar a processar Moreira Alves. Segundo o Ato 
Institucional: 
• O presidente da república poderia fechar o Congresso; 
• Nesse caso, o Executivo poderia passar a legislar;  
• O presidente da república poderia intervir nos estados e municípios; 
• Poderia suspender direitos políticos; 
• Demitir, remover ou aposentar funcionários públicos e militares; 
• O habeas corpus seria suspenso para crimes políticos. 

66 USAID é a sigla para United States Agency for International Development. Trata- se de uma agência de ajuda 
econômica e humanitária (ainda existente) patrocinada pelos Estados Unidos. Porém, na década de sessenta, 
ela serviu como uma das “medidas de contenção” contra o “perigo comunista.” A USAID atuava em diversas 
áreas: agricultura, habitação, segurança e educação. O acordo com o MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) tinha como objetivo realizar a reforma universitária no Brasil. Ele previa, além da extinção das 
faculdades públicas (que deveriam ser transformadas em propriedade privada, com a cobrança de 
mensalidades) a mudança dos métodos didáticos e alteração de currículos. Cf. Sob as Ordens de Brasília. São 
Paulo: Abril Cultural, 1986. (Coleção Nosso Século, vol. IX), pág. 124. 



36 
 

A preparação de uma passeata de protesto, que se realizaria hoje, contra o 
mau funcionamento do restaurante do Calabouço, cujas obras ainda não 
terminaram, foi a causa da invasão daquele estabelecimento, por choques da 
Polícia Militar, e que resultou no massacre de alunos e na morte do estudante 
Edson Luís Lima Souto, assassinado com um tiro de pistola calibre 45, pelo 
tenente Alcindo Costa, que comandava o Batalhão Motorizado da PM do 
local.67 

O enterro foi acompanhado por uma multidão, ao som do Hino Nacional. Em todas as 

capitais do país, missas foram celebradas. Os embates entre o governo e os estudantes 

continuaram. Meses depois, em 26 de Junho, a UNE (então na ilegalidade) promoveu no 

Rio de Janeiro a Passeata dos Cem Mil: 

Por seis horas, mais de 100 mil cariocas protestaram contra o Governo, 
apoiando o movimento dos estudantes que, conforme o previsto, foi sem 
incidentes, com dezenas de discursos de universitários, operários , 
professores e padres, que definiram "o compromisso histórico da Igreja com 
o povo"... A concentração começou às 10 horas, com os primeiros grupos de 
padres e estudantes, sem qualquer policiamento ostensivo. Entre os 
primeiros oradores estava o representante da Igreja, ressaltando que "Calar 
os moços é violentar nossas consciências"... Na Candelária, falou Wladimir 
Palmeira, lembrando o assassinato do secundarista Édson Luís, "que um dia 
será vingado". A manifestação seguiu para o Palácio Tiradentes onde houve 
novos discursos, inclusive de um representante dos favelados, o mais 
aplaudido, ao afirmar que agora eles também "estavam na luta". No local foi 
queimada uma bandeira dos Estados Unidos, um policial tentou prender 
Wladimir Palmeira, mas não ocorreram incidentes...68 

O Congresso de Ibiúna, promovido pela UNE, onde mil e seiscentos participantes 

foram detidos pela polícia, foi o último ato do Movimento Estudantil. A partir daí os grupos 

de esquerda começaram a se organizar para a guerrilha dos anos setenta: 

Na chuvosa manhã de Sábado, 12 de outubro de 68, a polícia invadiu o sítio 
Murundu, nas imediações da cidade e prendeu um número de estudantes que 
varia, conforme a fonte, de 750 a mais de 1500, pondo fim ao XXX 
Congresso da U. N. E. que ali se realizava-e ao sonho estudantil. O que 
havia de mais expressivo no M. E. saiu dali para a cadeia e, muitos, dela para 
o exílio. 69 

Começava aí o pior período da ditadura, os chamados Anos de Chumbo. 

As artes brasileiras também acompanharam o clima de rupturas existente no país e no 

restante do mundo. 

                                                                 
67 Este é um trecho de uma matéria do jornal Correio da Manhã de 29 de março de 1968. Cf. WEGUELIN, João 

Marcos. O Rio de Janeiro Através dos Jornais. Disponível em http://uol.com.br/rionosjornais . Acesso em: 1 
de junho de 2005. 

68 Trecho de uma matéria do mesmo jornal, de 27 de junho de 1968. Cf. Idem. 
69 Cf. VENTURA, Zuenir. 1968, o ano que não terminou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, pág. 229. 
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Em janeiro de 1968 entrava em cartaz no Rio de Janeiro a peça Roda Viva de Chico 

Buarque de Hollanda. Com ela, teve início o chamado Teatro de Agressão70. O espetáculo 

fazia uma paródia da história de Cristo ambientada no século XX. Era a história de um 

cantor de televisão que foi obrigado por seu empresário a morrer. Em uma das cenas, seu 

fígado foi arrancado e devorado numa cerimônia pelos fãs. Uma das canções da peça dizia 

numa alusão ao regime militar: 

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega o destino pra lá.71              

Naquele mesmo ano, quando a peça foi encenada em São Paulo, os atores foram 

espancados pelo Comando de Caça aos Comunistas (CCC.) 

O ano de1968 foi também marcante para a música popular brasileira. Geraldo Vandré 

concorreu com Caminhando, no III Festival Internacional da Canção72. Em um dos trechos, 

a canção dizia: 

Há soldados armados, amados ou não                

Quase todos perdidos de armas na mão                      

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição                   

De morrer pela pátria e viver sem razão.73 

Embora fosse uma forte candidata ao primeiro lugar, o júri deu a vitória à canção 

Sabiá de Chico Buarque e Tom Jobim. Caminhando acabou sendo proibida pela censura. 

Mas não era apenas a música dos festivais que era ouvida no Brasil da década de 

sessenta. Entre 1965 e 1969, a Rede Record de São Paulo (canal 7) transmitiu o programa 

Jovem Guarda liderado pelo rei do “iê- iê- iê” Roberto Carlos. Voltado para um público 

juvenil de classe média urbana, o programa lançou ídolos como Wanderléia, Erasmo Carlos, 

                                                                 
70 Cf. Sob as Ordens de Brasília. São Paulo: Abril Cultural, 1986. (Coleção Nosso Século, vol. X), pág. 24. 
71 Cf. BUARQUE, Chico. Música Popular Brasileira. São Paulo: RCA Eletrônica, 1970. 1 disco (38 min.): 33 

1/3 rpm, microssulco, estéreo. 
72 Os festivais se tornaram a marca registrada da música popular brasileira na década de sessenta. Eles 

começaram a ser promovidos por redes paulistas de televisão em 1965. 
73 Cf. MURGEL, Ana Carolina Arruda de Toledo. MPBNET. Disponível em http://mpbnet.com.br. Acesso em : 

11 de outubro de 2005. 
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Wanderley Cardoso etc. Como é possível ver pela letra transcrita abaixo, o teor das canções 

da Jovem Guarda era bastante diferente do das músicas de protesto tratadas acima. Apesar 

de ser um estilo de música mais comercial, isto não impediu que alguns de seus autores e 

intérpretes tivessem problemas com o regime (embora por motivos diferentes dos artistas 

das canções de protesto):  

De que vale o céu azul 

E o sol sempre a brilhar 

Se você não vem  

E eu estou a lhe esperar 

Só tenho você 

No meu pensamento 

E a sua ausência 

É todo o meu tormento 

Quero que você 

Me aqueça neste inverno 

E que tudo o mais 

Vá pro inferno!74 

O cinema nacional do final dos anos sessenta vivia uma grande discussão. Enquanto 

alguns diretores se preocupavam em realizar obras com teor político-social, outros 

realizavam filmes de entretenimento para as massas. No primeiro grupo estavam Glauber 

Rocha (Terra em Transe, de 1968) e Walter Hugo Khoury. No segundo grupo estava 

Roberto Farias, diretor da maior bilheteria do ano: Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. 

Mas havia espaço também para um cinema de caráter mais subterrâneo. Em 1967 

estreou Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de José Mojica Marins (“Zé do Caixão”). 

Sucesso de público, o filme foi o iniciador de um gênero chamado pela crítica de “Terror 

Primitivo.” 

A literatura brasileira da década  de sessenta ainda vivia sob o impacto da obra de 

Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Clarice foi ativa durante toda a década, lançando obras 

como A Maçã no Escuro (1961), A Paixão segundo G. H. (1964) e Uma Aprendizagem no 

Escuro, de 1969. Também consagrado, Rosa lançou Primeiras Histórias em 1962. 

Mas isso não foi empecilho para que uma nova geração de autores surgisse. Muitos, 

por sinal, preocupados em fazer uma literatura que retratasse sua época e que fosse mais 

                                                                 
74 Cf. CARLOS, Roberto. Jovem Guarda. São Paulo: CBS, 1965. 1 disco (38 min.): 33 1/3 rpm, microssulco, 

monaural. 37432. 
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próxima da cultura de massa. Nomes como Antonio Callado (Quarup, 1967), Dalton 

Trevisan (O Vampiro de Curitiba, 1965), Marcos Rey (Memórias de um Gigolô, 1968) e 

Rubem Fonseca (Lúcia McCartney, 1969) são alguns exemplos. 

 

 

Síntese e Encaminhamentos 

 

 

Como se pôde ver, a década de sessenta foi um período de rupturas. No âmbito 

internacional e nacional, valores tidos como ultrapassados eram questionados. 

No âmbito internacional, vivia-se sob o impacto do Maio de 68 francês, da Guerra 

Fria, da Guerra do Vietnã, da Revolução Cubana e de toda uma renovação comportamental, 

artística e cultural. 

O Brasil daqueles tempos também não ficou imune a este clima. Viviam-se as 

conseqüências do Desenvolvimentismo da década anterior: uma crise econômica e social 

que chegou a seu auge com o Golpe Civil e Militar de 1964. E o ambiente cultural e 

artístico brasileiro também viveu uma renovação. 

Porém, ao lermos esta breve introdução ao panorama histórico da década de sessenta 

fica uma pergunta: que lugar ocupava o ambiente religioso daquele período? Ou mais 

especificamente, onde estava a Igreja Metodista do Brasil durante aquela década? Usando 

uma metáfora do mundo natural, pode-se dizer que ela estava no olho do turbilhão. Vivendo 

a década de sessenta e sendo influenciada por ela. É sobre o ambiente religioso da década de 

sessenta e suas influências sobre o Metodismo brasileiro que o próximo capítulo irá tratar. 
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CAPÍTULO II A IGREJA METODISTA NA PRIMEIRA 

METADE DA DÉCADA DE SESSENTA: O PERÍODO 

DO ENGAJAMENTO (1960- 1964) 

 

Como Igreja Evangélica no Brasil, somos chamados a dar expressão à nossa 
presença no mundo em termos da realidade histórica na qual nos 
encontramos. 

                                                                                               rev. Aharon Sapsezian 

Este capítulo terá como objetivo tratar do ambiente religioso da década de sessenta, 

ambiente este que foi uma das matrizes, juntamente com os contextos apontados no capítulo 

anterior, da postura adotada pela Igreja Metodista naquele que chamaremos de Período de 

Engajamento (1960-1964). Ele será dividido em três grandes subitens, que serão abordados 

na medida em que contribuem para contextualizar nosso objeto de pesquisa.  

O primeiro deles tratará do universo católico romano. Especial atenção será dada ao 

Concílio Vaticano  II, à Conferência de Medellín e à influência destes dois movimentos no 

mundo e no Brasil. 

O segundo tratará do ambiente protestante. Serão abordados o Movimento Ecumênico, 

o trabalho da Confederação Evangélica do Brasil e a renovação teológica promovida por 

Richard Shaull. 
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O terceiro subitem já tratará especificamente do Metodismo brasileiro. Especial 

atenção será dada à postura adotada pela denominação no seu Período do Engajamento, a 

divulgação destas idéias através dos temas de congressos e concílios, dos meios de 

comunicação da denominação (Expositor Cristão e Cruz de Malta) e da atividade da 

JUGAS. 

2.1 O panorama religioso católico- romano: Concílio Vaticano 

II e Conferência de Medellín- O Catolicismo se atualiza 

 

A década de sessenta também foi marcante no âmbito religioso. Para ter uma visão 

mais completa do cenário religioso daquele período, é interessante analisarmos não só o 

mundo protestante como também o católico romano.75 

Os anos sessenta (mais particularmente o início da década) foram uma fase bastante 

interessante da história do Catolicismo. Esta foi a época do Concílio Vaticano II e da 

Conferência de Medellín.  

O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII76. Sua proposta era 

promover um aggiornamento77  na Igreja Católica. Explicando melhor: desejava sintonizar o 

Catolicismo com o mundo em redor, visto como em constante mudança. Queria promover 

uma Igreja mais encarnada na realidade.  Este Concílio teve a sua abertura oficial em 11 de 

outubro de 1962 e foi concluído em 5 de dezembro de 1965. Foram discutidos temas como 

o uso de outras línguas, que não o Latim na missa, adaptação dos ritos da Igreja à cultura do 

povo no seio do qual está situada, papel do laicato na Igreja, controle de natalidade etc. As 

influências do Concílio Vaticano II foram sentidas não somente na Europa como também na 

América Latina, especialmente no Brasil. 

Foi durante os anos sessenta também que a Igreja Católica deu alguns passos em 

direção ao entendimento com outras comunidades cristãs. As sessões do Concílio Vaticano 

II passaram a contar com um número cada vez maior de observadores de outras igrejas: 
                                                                 
75 Cf. GONZÁLEZ, Justo. A Era Inconclusa. São Paulo: Vida Nova, 1995. (Coleção Uma História Ilustrada do 

Cristianismo , vol. X), pág. 119 e Livro do Ano Barsa 1966: Anuário Ilustrado dos principais acontecimentos 
ocorridos no mundo no ano de 1965. São Paulo: Encyclopaedia Britannica, 1966, pp. 276-280. 

76 Angelo Roncalli (1881-1963) foi eleito papa no ano de 1958. Como sucessor de Pio XII, esperava-se que seu 
papado (devido à idade) fosse apenas um curto período de transição. Porém, João XXIII surpreendeu ao 
procurar inserir a Igreja Católica no mundo moderno. Suas encíclicas ficaram famosas. Em Mater et 
Magistra, de 1961, procurou estabelecer um entendimento entre proletariado e patronato. Em Pacem in 
Terris, de 1963, reconheceu a ascensão das classes trabalhadoras e o direito dos povos à independência. Cf.  
Enciclopédia Barsa.  São Paulo: Encyclopaedia Britannica, 1964, vol. VIII, pág. 146. 

77 Este é um termo italiano que tem o sentido de colocar em dia. 
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metodistas, anglicanos, reformados etc. Numa dessas sessões, o Papa Paulo VI pediu perdão 

público a Deus pelas cisões no Cristianismo. Em 1965, o Conselho Mundial de Igrejas 

aprovou a criação de uma Comissão de Consulta para discutir questões comuns com o 

Catolicismo Romano. 

A Conferência de Medellín (Colômbia) foi realizada em 1968 sob a influência do 

Vaticano II. Nela, os bispos latino- americanos presentes rejeitaram tanto o Capitalismo 

quanto o Comunismo. Os cristãos católicos foram chamados a colocar-se ao lado dos pobres 

na luta por melhores condições de vida e justiça. Este foi um dos preâmbulos do que se 

tornaria posteriormente a Teologia da Libertação.  

Todo este clima fez com que surgisse dentro da Igreja Católica brasileira uma ala que 

ficou conhecida como clero progressista. Esta ala, na maior parte desligada da alta 

hierarquia, entrou em choque com o Governo Militar. Os atritos eram constantes. Muitos 

religiosos acabaram se aproximando do Movimento Estudantil e passaram a criticar a 

política social e econômica do governo. A Igreja Católica se tornou então um pólo de 

organização dos movimentos populares. 

2.2 O Protestantismo na década de sessenta: Movimento 

Ecumênico, engajamento social e renovação teológica 

Tratar da história do Ecumenismo desde os seus primórdios é ter que mergulhar na 

trajetória do movimento missionário protestante a partir do séc. XIX. Porém, neste trabalho 

isto não será possível devido a questões de tempo e espaço. Portanto, interessar- me- ei mais 

pelos movimentos em prol do Ecumenismo ocorridos no período pós Segunda Guerra 

Mundial (Conselho Mundial de Igrejas). É importante ressaltar que a Igreja Metodista 

brasileira esteve presente neste Conselho desde o seu início78. Foi também influenciada por 

ele em suas decisões. 

O Conselho Mundial de Igrejas foi o ponto culminante de todo um processo de 

aproximação ecumênica promovido por movimentos e denominações protestantes desde o 

séc. XIX.  Porém, sua fundação oficial só se deu em 23 de agosto de 1948, devido à 

Segunda Guerra Mundial. A assembléia de fundação reuniu-se na cidade holandesa de 

                                                                 
78 A Igreja Metodista brasileira já é membro do Conselho Mundial de Igrejas antes mesmo de sua fundação 

formal. Sua carta de adesão data de 1942. Cf. REILLY, Duncan Alexander. História Documental do 
Protestantismo no Brasil. São Paulo: ASTE, 2003, pág. 265. 
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Amsterdã. Seu objetivo era facilitar o trabalho das igrejas no mundo através do incentivo à 

unidade cristã. 

Muito das idéias e da própria organização do Conselho Mundial de Igrejas foi 

determinado em suas assembléias mundiais79. A Assembléia constituinte foi realizada em 

Amsterdã e teve como tema A ordem de Deus e a desordem do homem. Seu objetivo foi 

fazer um confronto entre a Bíblia e a situação do mundo (humana) recém saído da Segunda 

Guerra Mundial. O Movimento Ecumênico pretendia unir as igrejas frente à desunião e 

desordem dos seres humanos. 

Os temas sociais apareceram com força nas assembléias do CMI a partir do início da 

década de cinqüenta. Em 1954, realizou-se a segunda Assembléia Mundial na cidade de 

Evanston, Estados Unidos. Esta assembléia teve como tema Cristo, a esperança do mundo. 

Nesse encontro, surgiu o departamento Igreja e Sociedade do CMI. Seu objetivo foi fazer 

uma análise das relações entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e a 

responsabilidade cristã frente a esta situação. 

As questões sociais apareceram com mais força ainda na terceira Assembléia, 

realizada em Délhi, na Índia, em 1961. O tema desta reunião foi Jesus Cristo, a luz do 

mundo. Ali foi condenado o uso dos armamentos nucleares80 e o anti- semitismo. Discutiu-

se também o uso dos meios de comunicação para a difusão da mensagem cristã e o 

estabelecimento de programas de evangelização. 

A quarta Assembléia Mundial do CMI foi realizada em 1968 na cidade de Upsalla, na 

Suécia. Seu tema foi Faço novas todas as coisas81. Nesse encontro, foram estreitados ainda 

mais os laços de diálogo com a Igreja Católica. Nesta assembléia também se decidiu que o 

Conselho iria financiar assistência a grupos alvo de perseguições raciais. 

No Brasil, a tentativa de colaboração entre as principais denominações evangélicas é 

de certa forma antiga, ou seja, não decorre exclusivamente dos impulsos advindos da 

fundação do Conselho Mundial de Igrejas.82Na época em estudo, foi marcante a atuação da 

Confederação Evangélica do Brasil. 

A Confederação Evangélica do Brasil era um organismo ecumênico que existia já 

desde a década de trinta. Ela era formada pelas principais denominações do Protestantismo 

                                                                 
79 Para obedecer à questão da delimitação, este trabalho tratará apenas das quatro primeiras. 
80 Como foi dito no capítulo anterior, vivia -se o auge da Guerra Fria. 
81 É interessante fazer uma análise dos próprios temas das assembléias do Conselho Mundial de Igrejas na época 

em estudo. Eles vão se tornando cada vez mais engajados. 
82 Já em 1888, durante o primeiro sínodo presbiteriano aventou-se a idéia da criação de uma Aliança Evangélica 

Brasileira, nos moldes das existentes nos Estados Unidos e Europa. Cf. CUNHA, Magali do Nascimento. A 
Instituição do Ecumenismo no Brasil- Breve Histórico. Paper, pág.02. 
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nacional: Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, Episcopal Anglicana e 

Metodista. Em 1959, mais um membro se agregou: a Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana. 

Fundada em 1932, a Confederação reunia a maioria das Igrejas evangélicas 
do Brasil e promovia a cooperação entre elas nas áreas de ação social, 
educação cristã, trabalhos de juventude e atividades diaconais.83 

Nas décadas de cinqüenta e início de sessenta, a Confederação era um importante elo 

entre o Protestantismo nacional e as inovações vindas do Protestantismo norte- americano e 

europeu. No caso, uma das grandes fontes dessas inovações era o já citado Conselho 

Mundial de Igrejas. As poucas denominações protestantes brasileiras que faziam parte do 

CMI acabaram trazendo a influência internacional para dentro da Confederação. 

Acompanhando a ênfase do Conselho Mundial de Igrejas na atuação sócio-política dos 

cristãos, a Confederação também criou seu Setor de Responsabilidade Social da Igreja, em 

1955. Iniciou-se aí um dos períodos mais efervescentes da história do Protestantismo 

brasileiro. Durante sua curta existência (de 1955 a 1964) este setor da Confederação 

Evangélica do Brasil promoveu uma Consulta Nacional sobre Responsabilidade Social da 

Igreja (1955) e três conferências. Analisando os temas dessas conferências podemos 

perceber o quanto a atuação social foi se tornando um tema central para os protestantes 

brasileiros. 

A primeira conferência aconteceu em 1957 e teve como tema A Igreja e as Rápidas 

Transformações Sociais no Brasil. Por “rápidas transformações sociais” entendam-se aqui o 

Desenvolvimentismo e suas conseqüências, já analisados no primeiro capítulo.  

O tema da segunda conferência, realizada em 1960, foi ainda mais ambicioso: 

Presença da Igreja na Evolução da Nacionalidade. 

Mas a conferência mais importante foi a terceira, realizada em 1962. Ela foi ambiciosa 

não só no seu tema, Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro (“processo 

revolucionário” pode ser entendido talvez como uma aproximação funcional com o 

Marxismo84, instalado em Cuba no ano de 1959) como também em outros aspectos. O 

próprio local escolhido como sede da conferência, Recife85, indica o interesse do 

Protestantismo brasileiro por uma região empobrecida do país. E mais: por uma região vista 

                                                                 
83 Cf. PADILHA, Anivaldo. Juventude de fé- a consciência e a luta da juventude dos anos 60. In: DIÁLOGOS 

PARA A VIDA, 2005, encontro realizado em São Bernardo em 31/8/05. Gravado. 
84 Para mais detalhes, ver Capítulo IV. 
85 Essa conferência também ficou conhecida como Conferência do Nordeste. 
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pelo imaginário da época como a que seria o centro da futura Revolução Social no Brasil86. 

Mas esta conferência foi marcante também por dois outros aspectos. O primeiro foi a 

participação de conferencistas de alto gabarito e não necessariamente ligados ao 

Protestantismo como Gilberto Freyre87 e Celso Furtado. Isso demonstra uma Igreja que 

estava interessada em romper o isolamento e que buscava em outros setores do 

conhecimento elementos que a auxiliassem em sua missão. Pode-se considerar isso como 

uma prévia da análise cientifica da Teologia da Libertação que surgiria alguns anos depois. 

Segue aqui um trecho de um dos estudos realizados. 

Evangelizar é humanizar “- não é possível separar a proclamação da 
humanização... Por isso a evangelização que não considera o corpo e a 
realidade integral do homem está incompleta e errada. Outro extremo 
errado... está em afirmar que o dever da igreja é humanizar sem proclamar, 
sem pregar. "88 

Um segundo aspecto marcante foi que esta conferência ousou quebrar o isolamento 

cultural que marcava o Protestantismo nacional. Ela valorizou a cultura brasileira, 

apresentando uma exposição de obras originais de Portinari89 e outros pintores nacionais. 

Entretanto, esse interesse do Protestantismo brasileiro pela atuação sócio-política não ficou 

restrito aos trabalhos da Confederação.  

Um novo vento agitava os seminários (com reflexos, inclusive na Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista) e as mocidades protestantes (inclusive as Sociedades 

Metodistas de Jovens): o trabalho e a teologia do missionário e teólogo presbiteriano 

Richard Shaull (1917-2002) 90.  

 

Richard Shaull exerceu uma grande influência sobre a juventude protestante 
dos anos cinqüenta e dos sessenta. Enquanto a juventude politizada brasileira 
lia Marcuse91, Mao Tsé tung e Marx, o jovem protestante politizado lia 
Shaull...  Na verdade, ele foi o nosso grande professor... Pela primeira vez 
nós tivemos aqui no Brasil alguém que chegou sem respostas prontas. Em 

                                                                 
86 Cf. Nosso Século, vol. IX, pág.101. 
87 Sociólogo, professor e escritor nascido no Recife (1900-1987). Sua principal obra é Casa Grande & Senzala. 
88 Cf. ARAÚJO, João Dias de. A Revolução do Reino de Deus. In: CRISTO E O PROCESSO 

REVOLUCIONÁRIO BRASILEIRO, n° 3, 1962, Recife. A Conferência do Nordeste: Cristo e o Processo 
Revolucionário Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Loqui, 1962. Vol. II, pp. 42- 43. 

89 Cândido Portinari (1902-1962). Pintor contemporâneo brasileiro, nascido em Brodósqui (SP). Três de suas 
obras mais conhecidas são Retirantes, Menino Morto e Enterro na Rede (todas de 1945). Nestas telas, 
expostas no MASP (Museu de Arte de São Paulo) é marcante a crítica à realidade social do povo nordestino. 

90 Ver capítulo IV. No caso da Faculdade de Teologia, esta renovação teológica não foi fruto apenas da obra de 
Shaull, como também de toda uma leva de professores com formação européia. 

91 Filósofo alemão da Escola de Frankfurt (1898-1979). Autor de Eros e Civilização e Ideologia da Sociedade 
Industrial. 
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vários momentos que nós estivemos com ele, ele fazia mais perguntas do que 
dava respostas.92 

Richard Shaull chegou ao Brasil em 1952 com o propósito de permanecer pouco 

tempo. Só que isto acabou não acontecendo. 

Em Julho de 1952, fui ao Brasil para passar duas semanas como participante 
da Primeira Conferência de Estudos Latino-Americanos promovida pela 
Federação Mundial Cristã de Estudantes. Acabei ficando dez anos.93 

 Seu campo de trabalho seriam os jovens estudantes universitários. Mas este propósito 

acabou se cumprindo de uma forma um tanto diferente daquela que ele havia pensado. 

Quando ainda estava aprendendo o Português, foi convidado para ser professor no 

Seminário Presbiteriano de Campinas. Ali, foi o pioneiro da abertura teológica brasileira 

para as novas tendências vindas da Europa e dos Estados Unidos. 

Até os anos cinqüenta, os alunos dos seminários teológicos protestantes brasileiros 

não tinham acesso à teologia de ponta do Protestantismo internacional. Segundo Shaull, o 

máximo que se tinha aqui era o pensamento de teólogos calvinistas (no caso dos 

presbiterianos) e evangelistas.  

A contribuição da teologia tradicional era limitada aos pensadores calvinistas 
(Hodge e Strong, juntamente com vários pregadores fundamentalistas norte-
americanos) ou evangelistas (de E. Stanley Jones a William Orr). Os nomes 
de Barth, Brunner, Bonhoeffer e outros conhecidos pensadores europeus 
começavam a atrair alguma atenção. Sentia -me à vontade no mundo desses 
pensadores de forma que podia introduzir seus escritos e seus pensamentos 
aos que o desejassem.94 

  Percebendo este interesse, Shaull permitiu que seus jovens alunos tivessem acesso a 

livros e pessoas vindas do exterior. Ele mesmo diz:  

... Por algum tempo, tivemos a visita de vários professores vindos da Europa 
e dos Estados Unidos, juntamente com os mais importantes líderes do 
movimento ecumênico, além de um bom número de teólogos hispano-
americanos.95 

Esta abertura, somada à crescente participação de protestantes brasileiros nas 

assembléias do já citado Conselho Mundial de Igrejas, permitiu uma renovação teológica no 

Protestantismo nacional.  

                                                                 
92 Cf. PADILHA, Anivaldo. Diálogos para a Vida. Encontro gravado em 31 de agosto de 2005. 
93 Cf. Entre Jesus e Marx: Reflexão sobre os anos que passei no Brasil. In: SHAULL, Richard. De Dentro do 

Furacão: Richard Shaull e os Primórdios da Teologia da Libertação. São Paulo: Ed. Sagarana; CEDI; 
CLAI; Prog. Ec. De Pós Graduação em Ciências da Religião, 1985. (Coleção Protestantismo e Libertação, 
vol. I), pp. 183-210.  

94 Cf. idem, pág.191. 
95 Cf. idem. 
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Mas a atuação de Richard Shaull não ficou restrita à renovação teológica. Talvez 

como fruto de sua própria experiência de vida (vivenciou a Grande Depressão nos Estados 

Unidos), o ministério de Shaull no Brasil também teve uma feição marcadamente social: 

Desenvolvi grande sensibilidade para com o sofrimento dos pobres, onde 
quer que esteja. Era intolerante para com as injustiças e exploração. A minha 
vida religiosa tornou-se assim decisivamente orientada para o social. Tornei-
me apaixonadamente comprometido em fazer tudo ao meu alcance para 
transformar o mundo. 96 

Esse interesse fez com que, além de professor, Richard Shaull se tornasse o introdutor 

da Comissão Igreja e Sociedade no Brasil, que se tornaria posteriormente o já citado Setor 

de Responsabilidade Social da Confederação Evangélica do Brasil. Fez também com que ele 

escrevesse um pequeno livro em 1953: O Cristianismo e a Revolução Social97. 

Neste livro, Richard Shaull defend ia a idéia de que para o cristão não basta 

“proclamar as boas novas”. Ele deveria também ser atuante politicamente. A velha postura 

protestante de neutralidade diante da política, taxando- a de corrupta desqualificaria o crente 

a participar da sociedade no futuro. Essa defasagem, segundo ele, traria conseqüências. A 

primeira delas seria que isso faria com que o Cristianismo não tivesse importância na 

sociedade futura. Ele ficaria defasado frente à modernidade. 

Ela significa, em primeiro lugar, que o Cristianismo não irá ter praticamente, 
qualquer influência na sociedade do futuro... A vida cristã não terá... 
qualquer valor para as mais importantes lutas e problemas do homem 
moderno. 98 

A segunda conseqüência seria o fato de que a neutralidade permitiria que outros 

grupos dominassem a sociedade. Aqui ele se referia em especial aos comunistas. Nesse 

ponto, seria importante analisar a relação de Richard Shaull com o Marxismo. Em O 

Cristianismo e a Revolução Social, ele se apresentava contido e até mesmo conservador em 

suas opiniões sobre a teoria de Marx:  

... Como a Assíria do tempo dos profetas, assim, hoje, o Comunismo pode 
ser “vara e bordão da ira de Deus” (Isa. 10:5) para despertar e julgar o Seu 
povo e ensinar-nos o caminho do arrependimento e da obediência.99 

Mas ao estudar a vida de Shaull, pode-se perceber que esse posicionamento se alterou 

no correr dos seus anos no Brasil. Com o passar do tempo, já nos anos sessenta, ele começou 

a defender uma proximidade de ideais com os comunistas. É ele mesmo quem fala:  

                                                                 
96 Idem, pág. 185. 
97 Cf. Shaull, Richard. O Cristianismo e a Revolução Social. São Paulo: União Cristã de Estudantes do Brasil, 

1953. 
98 Cf. Idem, pág.79. 
99 Cf. idem pág. 9. 
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... Essa mudança de percepção quanto à situação não levantou apenas novas 
indagações quanto à nossa atitude de cristãos para com o marxismo, mas nos 
compeliu a olhar o marxismo de uma forma muito diferente. Uma vez 
esclarecido que uma sociedade mais humana e mais justa exigia mudanças 
de sistema... descobrimos também que os marxistas eram... os que mais 
partilhavam desta visão, tinham as mesmas preocupações com os pobres e a 
mesma ansiedade de justiça que nós, cristãos, tínhamos.100 

Apesar disso, porém, ele não se intitulava “comunista”. Nem defendia que os cristãos 

devessem sê- lo. O ponto de divergência era que os comunistas viam seu sistema como uma 

verdade única e os cristãos não aceitavam esta idéia: 

Nossa vocação básica como cristãos era a de estarmos totalmente engajados 
na luta para vencer a estrutura de dominação e de exploração existente... nos 
aliaríamos aos marxistas numa luta comum. Como cristãos, poderíamos 
fazê-lo sem nenhuma necessidade de justificar nossa presença na luta e sem 
nos tornarmos marxistas... Se não estivessem presos a um sistema global de 
Verdade, poderíamos encorajar os marxistas a se tornarem mais abertos... 
Nossa perspectiva teológica nos impelia a intensas lutas, sem submissão a 
nenhuma ideologia ou movimento. 101 

Para entendermos as reações despertadas por essa “proximidade de ideais” com o 

Marxismo, devemos lembrar que nos anos cinqüenta e principalmente nos sessenta ocorria o 

auge da Guerra Fria. Naquele período o Comunismo era visto como o Mal supremo. Portanto, 

qualquer pessoa ou instituição que tivesse uma associação com ele, mesmo que fosse apenas 

aos ideais, era visto como comunista, ou subversivo como se dizia no Brasil daquela época. 

Por isso, as idéias de Shaull foram vistas como comunistas e subversivas por certos setores 

conservadores do Protestantismo brasileiro. E isso teve reflexos nas igrejas. Inclusive na 

Metodista102. Mas voltemos às conseqüências da neutralidade. 

Uma terceira conseqüência dessa neutralidade seria que ela favoreceria o que Richard 

Shaull chamava de “bancarrota intelectual”. Só o Cristianismo tinha a resposta para a falta 

de significado do Homem. E para dar esta resposta, era necessário que os cristãos 

estivessem participando do processo político. O cristão deveria então escolher um partido 

progressista e lutar contra as forças de reação. Ele deveria ser inimigo do status quo. 

A Igreja Protestante deveria se preocupar com as massas. Deveria se apaixonar pela 

justiça. Deveria ouvir o grito do pobre e do indefeso, interessar-se pelos explorados e servi-

los. Como Jesus se identificou com os pecadores, assim ela deveria fazer. Não era 

necessário que ela se preocupasse com regras ascéticas ou preceitos. Importante sim era ter 

uma ética positiva, prática. 
                                                                 
100 Cf. Entre Jesus e Marx, pág. 202. 
101 Cf. Idem pág. 203. 
102 Para mais detalhes, ver capítulo quatro deste trabalho. 
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Como vimos, a década de sessenta foi marcante também para o âmbito religioso. 

Dentro do Catolicismo, foi o período do Concílio Vaticano II, da Conferência  de Medellín e 

de seus reflexos no mundo e no Brasil. No campo do Protestantismo, foi o período do 

Movimento Ecumênico, da ênfase social dos trabalhos da Confederação Evangélica do 

Brasil e da renovação teológica trazida por Richard Shaull. Mas ela também o foi para a 

Igreja Metodista brasileira.  

2.3 O Metodismo brasileiro do início da década de sessenta: o 

Período do Engajamento 

O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Romanos: 

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.103  

Embora muitos se utilizem deste pequeno trecho das Sagradas Escrituras para 

defender a idéia de que a Igreja deve permanecer impassível frente a todas as influências do 

período em que está situada, a História mostra que a situação não é assim. Uma comunidade 

religiosa não é uma ilha, isolada de seu contexto histórico. Ela sofreu e vai continuar 

sofrendo as influências do tempo em que está situada. Este é o caso do Metodismo 

brasileiro do período em estudo. 

A década de sessenta foi marcante para a Igreja Metodista. O estudo da história do 

Metodismo brasileiro da época em questão pode ser dividido em duas grandes fases, que 

encontram paralelos nos acontecimentos da história nacional. O primeiro deles, que 

chamaremos aqui de Período de Engajamento vai de 1960 a 1964104. Ele será tratado no 

restante deste capítulo. O segundo período será chamado de Período da Reação 

Conservadora e vai de 1965 a 1970105.  A ele será dedicado o próximo capítulo desta 

dissertação. 

Influenciada pelo ambiente político, social e religioso vivido pelo país e pelo mundo 

no início da década de sessenta, a Igreja Metodista do Brasil começou a tomar uma atitude 

mais engajada na realidade social brasileira. Essa preocupação da igreja com as questões 

                                                                 
103 Cf. Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 da Bíblia Sagrada. 
104 Período do governo João Goulart. Ver capítulo 1. 
105 Período do Golpe Civil e Militar de 1964 e de seu recrudescimento em 1968. Ver idem. 
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sociais pode ser verificada nos temas discutidos em congressos e concílios, nas publicações 

metodistas e na atuação da JUGAS. 

Uma análise dos temas dos congressos e concílios ocorridos na igreja durante o 

período em estudo permite que se veja a forte presença dos assuntos de cunho político e 

social. 

No ano de 1960, o V Congresso Geral da Mocidade Metodista teve como tema 

Discernindo o Corpo do Senhor106 e discutiu a ação social da igreja.  

No ano de 1963, o VI Congresso da Mocidade da V Região discutiu temas como 

Realidade Brasileira, Política e Igreja, Comunismo e Cristianismo.  

O VI Congresso Geral da Juventude Metodista, que aconteceu em julho de 1964 

(portanto quatro meses depois do Golpe Civil e Militar) teve como tema Para Mim o Viver é 

Cristo: 

A Juventude Metodista reunida em Congresso teve a oportunidade de 
refletir... que deve sensibilizar-se à fome, desemprego, opressão de todos os 
tipos, guerras, ausência de liberdade ao ser humano para se expressar com 
dignidade, quando ao homem contemporâneo são apresentados mitos, 
ficando ele completamente massificado. Como dar expressão ao que se crê 
diante dessa situação chocante, principalmente com a Igreja contemplativa, 
que parece ter esquecido sua presença profética.107 

 O tema do Congresso de Senhoras da III Região do ano de 1960 foi Com Cristo 

Descobrindo a Necessidade de Meu Próximo.  

Em 1962, o Concílio Geral da V Região Eclesiástica preparou um documento sobre 

reforma agrária, onde pediu uma melhor distribuição de terras e o fim da exploração dos 

camponeses.  

Esta nova postura pode ser também verificada através da análise da presença de 

artigos de cunho político, social e econômico nas principais publicações da igreja: o 

Expositor Cristão e a revista Cruz de Malta. 

O Jornal Expositor Cristão era (e ainda é) o órgão informativo oficial da Igreja 

Metodista brasileira. Ele foi fundado no ano de 1886, com o nome de O Methodista 

Cathólico por John James Ransom108. Na primeira metade da década de sessenta, os artigos 

de cunho político e social eram bastante freqüentes em suas páginas.  

Na sua edição de 4 de fevereiro de 1960, o jornal anunciou a futura realização da III 

Conferência da Confederação Evangélica do Brasil: 

                                                                 
106 Cf. Leão Neto, pág. 28. 
107 Cf. Documento da Juventude. Lins, 1969, pág. 4. Cópia datilografada. Documento não publicado.  
108  Missionário norte americano (1854-1934). Também conhecido como J. J. Ransom foi o primeiro obreiro do 

período da implantação definitiva do Metodismo no Brasil na segunda metade do século XIX. 
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Com o objetivo de estudar a responsabilidade da Igreja e dos crentes frente à 
situação nacional, a Comissão de Igreja e Sociedade da Confederação 
Evangélica do Brasil escolheu como tema geral de sua próxima reunião a 
expressão “Presença da Igreja na Evolução da Nacionalidade”... O tema 
geral... será apresentado pelo presidente da C.I.S., Rev. Aharon Sapsezian, 
após a preleção do sociólogo Professor Sérgio Buarque de Holanda sobre 
Evolução da Nacionalidade Brasileira...109 

Porém, uma análise mais acurada desta edição do jornal revela um detalhe bastante 

interessante. Na página da conclusão da matéria acima citada existe outra, com o seguinte 

título: Instituto Central do Povo é mais velho que o Comunismo. A matéria trata do trabalho 

de uma entidade assistencial metodista ainda existente no Rio de Janeiro: o Instituto Central 

do Povo, fundado no início do século passado pelo missionário Hugh Clarence Tucker 

(1857-1956). Em certo ponto da matéria, pode ser encontrada a seguinte declaração: 

Recente inquérito geral entre favelados revelou que as favelas daquela zona 
são das que menos apresentam comunistas entre os moradores. Assim, 
mesmo inconscientemente- pois na verdade esta também não é sua função 
precípua- o Instituto do Povo combate o Comunismo de modo positivo, 
retirando-lhe condições favoráveis à exploração dos ressentimentos.110 

A presença deste artigo no Expositor é, a meu ver, bastante reveladora. Ela demonstra 

a existência de alas de tendências politicamente conservadoras dentro do Metodismo 

brasileiro. É sobre elas que o capítulo seguinte desta dissertação irá tratar. Mas voltemos aos 

artigos de cunho sócio-político. 

O jornal também dava destaque aos já tratados congressos e concílios. Na edição de 

10 de março de 1960, anunciou a realização do V Congresso Geral da Mocidade Metodista: 

“Discernindo o corpo do Senhor” quer dizer, então: ver e compreender 
claramente o que é a Igreja de Cristo, qual a sua origem, e o seu significado 
como “Corpo de Cristo”, sua missão no mundo, e nossa participação nesta 
missão e neste Corpo do Cristo Vivo. 111 

Bastante comuns nas páginas do Expositor Cristão da época eram os artigos assinados 

pelo senhor Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Grande parte deles tinha um forte teor 

político- social como o citado abaixo, de 28 de abril de 1960:  

... Não podemos, simplesmente, condenar o Comunismo e esquecê-lo. Não 
podemos porque o Comunismo é uma “heresia cristã”. Como tal dá ênfase a 
certos dos (sic) elementos indispensáveis do evangelho cristão que a maioria 
de nós tem descuidado... Mas o Comunismo, e não o Cristianismo é que se 

                                                                 
109 Cf. Comissão de Igreja e Sociedade- III Reunião de estudos. Expositor Cristão , São Paulo, 4 de fevereiro de 

1960. Pp. 1 e 4. 
110 Cf. Idem, pág.4. 
111 Cf. V Congresso Geral da Mocidade Metodista. Expositor Cristão, São Paulo, 10 de março de 1960. Pp. 9 e 

11. 
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tem identificado com as massas sofredoras. O interesse pela justiça social 
está inscrito através da Bíblia inteira, mas o Comunismo é que tem tomado a 
dianteira na luta contra a injustiça e contra a exploração, ao passo que nós 
temos vivido gozando complacentemente das coisas boas da terra.112 

O senhor Silveira dizia mais: 

Mas que CRISTO vamos proclamar? Dirá alguém: mas há um só Cristo! 
Puro engano, meu leitor. O maior problema com o Cristianismo é que o 
verdadeiro Cristo nem sempre é proclamado. Cada geração... cada teólogo 
que se levanta, constrói o seu Cristo e a ele se apega de maneira irredutível. 
O Cristo que a Igreja tem proclamado não é o Cristo dos Evangelhos. É um 
cristo que pactua com a ganância das nações e indivíduos capitalistas, é um 
cristo que nada tem que dizer contra os açougues humanos que, de vez em 
quando se estabelecem sobre a face da terra; nas guerras, que usam a 
bandeira das ideologias para encobrir fins comerciais; é um cristo que assiste 
impassivelmente à marcha da humanidade para a destruição pelas bombas 
atômicas e de hidrogênio e sem uma palavra de protesto...113 

Talvez hoje não tenhamos idéia da força das palavras do senhor Daniel Silveira na 

época em que foram escritas. Provavelmente soem até mesmo ingênuas. Porém cumpre aqui 

lembrarmos mais uma vez que os anos sessenta foram o período do auge da Guerra Fria. 

Essas palavras tinham então grande peso. A divisão ideológica do mundo entre Capitalismo 

e Comunismo ainda existia. Embora em nenhum momento do texto o senhor Daniel Silveira 

tenha se afirmado como comunista114 a simples menção positiva transcrita acima poderia 

fazer com que certos grupos o identificassem com o regime de Moscou115. 

Com o correr da década, as questões políticas e sociais começaram a se acirrar no 

país. Este acirramento também apareceu nas páginas do Expositor.  

 Na edição de 15 de agosto- 1° de setembro de 1961, Dorival Rodrigues Beulke 

encerrava desta forma o texto de seu artigo, conclamando a Igreja Metodista a participar das 

questões sociais em ebulição na época: 

Aqui fica o meu brado de alerta. Despertemos! Não nos aconteça o que 
aconteceu à Igreja Ortodoxa na Rússia, em 1917, que enquanto gastava dois 
dias discutindo sobre um pormenor do cerimonial, o povo guerreava nas ruas 
da cidade a fim de implantar uma nova ordem social.116 

                                                                 
112 Cf. SILVEIRA, Daniel. A Hora da Classe Operária. Expositor Cristão, São Paulo, 28 de abril de 1960. Pág. 8. 
113 Cf. Idem. 
114 Por sinal, a leitura do texto na íntegra mostra que ele faz críticas também ao regime soviético. 
115 Ver Capítulo IV. 
116 Cf. BEULKE, Dorival Rodrigues.  Estamos ausentes da Realidade Nacional? Omissão ou Participação. 

Expositor Cristão, São Paulo, 15 de agosto- 1º de setembro de 1961. Pág. 7. 
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Em sua edição de 15 de janeiro de 1962, o Expositor Cristão anunciou o interesse da 

igreja em trabalhar em prol da sindicalização de operários. Na entrevista, o futuro bispo 

Almir dos Santos disse:  

...convém dizer que o nosso movimento evangélico não pode estar 
organizado como um movimento anticomunista ou anti-católico. Não 
precisamos hostilizar os comunistas ou competir com o movimento católico 
para dar o nosso testemunho. 117 

O reverendo Almir dos Santos apareceu novamente nas páginas do Expositor em 15 

de junho daquele mesmo ano. Em retorno de sua viagem ao Recife (para onde tinha ido 

preparar a IV Conferência do Setor de Igreja e Sociedade da Confederação Evangélica do 

Brasil) Almir concedeu uma entrevista ao jornal. Em determinado momento do texto, depois 

de falar da situação de extrema miséria do povo nordestino, contou sobre suas impressões 

ao visitar o Engenho Galiléia, ligado ao Movimento das Ligas Camponesas de Francisco 

Julião118: 

A minha impressão do povo que vi ali no Engenho Galiléia foi boa: povo 
simples, orgulhoso do que já conseguiu, mas que não sabe o que quer. A 
sede da Liga é um escritório e lugar de reuniões. Não vi bandeira cubana 
nem propaganda fidelista como foi apregoado no Sul... O chefe da Liga do 
Engenho chama-se Zezé da Galiléia... é calmo, atencioso... Mas há 
elementos do grupo exaltados. Um deles me disse: ”Aqui não tem mais jeito, 
tem que ser mesmo como foi lá na (sic) Cuba...119 

O jornal também costumava publicar os relatórios da JUGAS. A partir da edição de 15 

de agosto de 1962, a Junta passou a ter uma página própria: 

A Junta Geral de Ação Social inicia com este número do “Expositor 
Cristão”, a sua página oficial. Assim, ela se une às outras Juntas Gerais, 
integrando-se à secção (sic) delas... Pretendemos ter certas secções na 
referida página, que sairão regularmente. Uma secção do Departamento de 
Ação Cívica, a cargo do seu Secretário Executivo, Rev. Almir dos Santos. 
Outras duas serão dedicadas ao Departamento de Vida Rural e à Ordem das 
Diaconisas.120 

Um estudo sobre os periódicos metodistas da década de sessenta não pode deixar de 

fazer referência à revista Cruz de Malta. Surgida no final dos anos vinte, era o órgão 

                                                                 
117 A matéria também fala do interesse da igreja em iniciar o trabalho no meio estudantil. Talvez como resposta a 

esta necessidade, a Junta de Missões enviou ao Brasil o Doutor Brady Tyson. O Doutor Tyson realizou seu 
trabalho junto à UCEB (União Cristã dos Estudantes do Brasil) e à ABU (Aliança Bíblica Universitária). 
Devido a seu trabalho com estudantes politizados e a suas opiniões políticas, o governo militar o pressionou a 
deixar o país em 1966. Cf. Igreja Disposta a atacar o problema do operário. Expositor Cristão, São Paulo, 15 
de janeiro de 1962. Pág. 2, e Reilly, pág. 432 nota 46. 

118 Cf. Capítulo I. 
119 Cf. Piquenique sobre um vulcão. Expositor Cristão, São Paulo, 15 de junho de 1961. Pp. 1, 4 e 5. 
120 Cf. DAVIS, Robert S. Ação Social: Expositor Cristão, São Paulo, 15 de agosto de 1962. Pág. 5. 
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informativo oficial das Sociedades Metodistas de Jovens. No período em estudo, esta 

publicação foi o grande porta-voz das idéias da mocidade. A nova postura adotada pela 

Igreja Metodista no Período de Engajamento encontrou grande aceitação entre seus grupos 

de juventude. Isso pode ser visto com bastante clareza nas páginas de seu órgão oficial. 

Os artigos de interesse político, social e econômico eram uma presença marcante em 

Cruz de Malta no início da década de sessenta. Por vezes, o tom é mais atrevido do que o 

dos artigos do Expositor Cristão. 

Em sua edição de janeiro de 1960, a revista publicou na seção Peço a Palavra121 duas 

cartas bastante interessantes. Uma delas foi escrita por Flávio Alves da Silva, de Minas 

Gerais. A segunda foi enviada por Enos Máximo, do Mato Grosso. 

Na primeira carta, Flávio Alves da Silva parabenizou a revista e fez- lhe uma sugestão 

de pauta: 

Leitor de sua revista nestes últimos anos, tenho notado com satisfação que 
ela vem tratando com realismo e maturidade certos assuntos- tabu , dando-
lhes uma interpretação cristã e bíb lica. Por isso, animei-me a escrever-lhe 
pedindo que a CRUZ DE MALTA providenciasse uma orientação para os 
jovens em relação ao nacionalismo... No Brasil, senhores redatores, quem 
tem idéias nacionalistas, mesmo moderadas, é logo taxado de comunista e 
aqueles que são contra o nacionalismo fanático, recebem o nome de 
“entreguistas”, como os senhores sabem, e até melhor do que eu... Por isso 
reitero meu pedido no sentido de que a CRUZ DE MALTA traga às suas 
páginas a orientação cristã de um Celso Daltro, Richard Shaull, Benjamin 
Morais, Waldo César... 122 

Porém, nem tudo eram congratulações. Na página seguinte, a revista publicou a carta 

de Enos Máximo. Nela, o jovem metodista criticava a presença (a seu ver, exaustiva e 

desinteressante) de artigos com temas sócio-políticos: 

A mocidade que eu conheço tem olhado muito pouco para eles. E ainda 
mais, alguns artigos têm sido longos demais. Em julho... o escrito de Waldo 
César sobre “As Transformações Sociais Brasileiras e a Tarefa da Igreja” 
ocupou quase metade da revista... Nos meses anteriores, tivemos vários 
contos, muito bonitos e interessantes. O espaço não teria sido melhor gasto 
com contos assim?123 

A resposta da revista veio na mesma página, num tom bastante atrevido: 

Qual a responsabilidade de nossa revista? Será a de ajudar a embalar os 
nossos jovens em berço esplêndido de ilusões escritas (por mais bonitas que 
sejam), ou chamá-los à responsabilidade? O que é que você acha que Jesus 
Cristo faria em nosso lugar? Eu sei de um movimento ideológico brasileiro 
que vai bater palmas ao ler esta sua carta, Enos. Para que esse movimento 

                                                                 
121 Nesta seção da revista eram publicadas as opiniões dos leitores sobre as matérias apresentadas nos números 

anteriores. 
122 Cf. Nacionalistas e Entreguistas. Cruz de Malta , São Paulo, pág. 5, Janeiro de 1960. 
123 Cf. Contos sim, política não! Cruz de Malta, São Paulo, pág. 6, Janeiro de 1960. 
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possa subverter o nosso governo, lhe interessa que se multipliquem jovens 
interessados em ficção e não em realidade; a realidade do mundo em que 
vivemos, e pelo qual Cristo morreu. 124 

A carta de Enos Máximo serve mais uma vez para demonstrar a presença, dentro do 

Metodismo, de grupos refratários à tendência engajada da época. Como já foi dito, eles 

foram importantes para os eventos que serão estudados no próximo capítulo. 

A Revolução Cubana também esteve presente nas páginas da revista. Ainda na edição 

de janeiro de 1960, Cruz de Malta publicou uma matéria que falava da participação ativa de 

evangélicos no movimento. O autor do texto deixou claro que a única postura que se podia 

esperar da Igreja Evangélica naquele país era a ação política em conjunto com as forças de 

Fidel Castro. Fulgêncio Batista, o antigo ditador, foi chamado de tirano, opressor e 

sanguinário: 

Cuba acaba de terminar o período mais sangrento e triste de sua história, 
com a derrota da tirania de Fulgêncio Batista. Foram sete anos de sangue, 
exploração, opressão, torturas, roubo e pilhagem. Sete anos de atraso em 
toda a vida do país nos quais o melhor da juventude cubana se imolou na luta 
desigual contra o tirano e sua maquinaria de opressão e morte. Frente a essa 
realidade, qual seria a ÚNICA 125 posição cristã da Igreja Evangélica 
Cubana? Tal pergunta não tem mais do que uma resposta: desde o primeiro 
momento entendemos que era necessário nos opormos a esse sistema 
destruidor dos mais elementares direitos humanos, fazendo-nos em 
consciência do nosso povo, dispondo-nos para “pastorear” a muitos de 
nossos jovens que se comprometeram com a luta contra a ditadura. Por isso 
foi que muitos de nossos púlpitos firmaram-se desde o dia 10 de março de 
1952, invocando princípios bíblicos e cristãos, contra qualquer tipo de 
opressão e qualquer governo imposto contra o desejo popular. Muitos de 
nossos leigos conspiraram desde o primeiro momento e muitas das figuras 
relevantes da insurreição, antes, e do processo revolucionário, agora, são 
evangélicas.126 

Em outras matérias, a revista ia mais além. Em fevereiro de 1960, ela publicou uma 

carta de um jovem que afirmava ser comunista:  

Não sei se esta bela revista abriga em suas páginas a opinião de um 
comunista, mas tomo a liberdade de fazê-la conhecida dos senhores...127 

O futuro bispo Almir dos Santos também marcava sua presença nas páginas de Cruz 

de Malta com seus artigos de interesse social128:  

                                                                 
124 A resposta da revista foi transcrita na íntegra para que se possa perceber bem o seu tom. Ela é acompanhada 

por uma ilustração bastante irônica feita por Claudius Ceccon, que também era ilustrador da revista 
Manchete: ela apresenta um jovem que não percebe estar caminhando para a boca de um jacaré, pois está 
distraído admirando uma borboleta. 

125 Grifo do próprio texto. 
126 Cf. FALCÃO, Ely. O que a Revolução Cubana nos pode ensinar. Cruz de Malta, São Paulo, pp. 30 - 33, 

Janeiro de 1960. 
127 Cf. LIMA, José de. Pede a Palavra um Comunista. Cruz de Malta, São Paulo, pág. 7, fevereiro de 1960. 
128 Almir dos Santos era extremamente querido pela juventude por ser tido como progressista e pelo espaço que 
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O problema econômico surgiu sobre a face da terra no dia em que o homem 
ouviu da boca do próprio Deus aquelas soleníssimas palavras: No suor do teu 
rosto comerás o teu pão (Gen. 3.19). Estava iniciada a tremenda luta entre o 
Homem e a Terra, luta que, nas palavras do mesmo Deus se prolongaria até que 
te tornes à terra. A luta do homem com a terra para ganhar o seu pão logo 
transformou-se na luta do homem contra o homem, evoluindo, num crescendo 
de conseqüências imprevisíveis, até a situação atual em que o problema 
econômico como que toma a liderança de todos os problemas humanos, 
desafiando, como nos desafia aqui e agora, o próprio Deus a uma resposta ao 
problema criado pelo pecado humano... É da competência da Igreja julgar se as 
bases de determinada ordem social, em nosso caso, as econômicas, estão ou não 
de acordo com a vontade de Deus. Na interpretação dos fatos da vida social e 
econômica é dever da Igreja basear-se na verdade, na justiça e no amor. 
Nenhuma ordem social ou econômica pode ser considerada válida perante a fé 
cristã se não reconhecer a finalidade transcendental da pessoa humana. Muito 
além das necessidades físicas do homem e seus interesses materiais, está a sua 
situação única, singular neste universo, de ser criado à imagem e semelhança de 
Deus com capacidade de superar-se a si mesmo mediante a aceitação da graça 
divina... muitos aspectos há em a vida econômica do Brasil para os quais a 
Igreja... não pode ser indiferente. Refiro- me aos tópicos como nacionalismo, o 
monopólio estatal na exploração de determinadas fontes da riqueza nacional, a 
reforma agrária, a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas a que 
servem a questão dos lucros extraordinários, a aceitação de capital estrangeiro e 
em que condições devem ser aceitos como cooperadores no nosso 
desenvolvimento industrial, técnico e econômico, portanto. Estes e muitos 
outros tópicos estão a merecer um jorro de luz da interpretação cristã da vida. 
Há certo temor, até certo ponto justificado, da parte dos lideres da Igreja, ao 
ensejo de tratarem tais assuntos. Certo que o terreno é perigoso, as especulações 
demagógicas têm cercado tais assuntos de uma atmosfera não muito fácil de 
respirar, mas a Igreja, como intérprete da verdade divina para os homens no seu 
aqui e agora não deve ter medo de macular-se.129 

A revista também criticava costumes metodistas que, a seu ver, serviam para que os 

jovens tivessem uma visão distorcida da realidade. Na edição de janeiro de 1961, Claudius 

Ceccon escreveu: 

Herdeiros de uma tradição pietista de que ainda não conseguimos nos 
libertar, criamos, cevamos e mantivemos até hoje este organismo chamado 
SMJ.130Sua criação atendeu a uma necessidade e a satisfez: prender o jovem 
à igreja local... afastá -lo do mundo... Parece... que foi para preservá-lo numa 
redoma... Prendê-lo à igreja não para que seja dinâmico. Não para orientá-lo. 
Não para que seja um revolucionário. Um insatisfeito. Um profeta. Um 
preocupado com seu próximo... Urge uma reformulação da SMJ. É 
necessário uma redefinição de seus meios e fins. É preciso desmediocrizar o 
jovem metodista, que em sua grande maioria tem uma visão paroquial dos 
tremendos problemas por que o mundo de hoje atravessa.131 

                                                                                                                                                                                                           
dava para as manifestações dos jovens. Entretanto, a sua atitude iria mudar no final da década, deixando 
muitos jovens decepcionados. Ver Capítulo III deste trabalho. 

129 Cf. SANTOS, Almir dos. A Fronteira Cristã de nossos dias . Cruz de Malta, São Paulo, pp. 14- 18, setembro 
de 1960. 

130 Sociedade Metodista de Jovens. 
131 Cf. CECCON, Claudius. Para onde vai a nossa mocidade? Cruz de Malta , São Paulo, pp. 7- 8, janeiro de 

1961. 
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Em março de 1961, Caio Toledo conclamava a Igreja a sair de seu comodismo e 

isolamento, indo ao Mundo para transformá-lo: 

Nossa tarefa, pois, como cristãos do século XX é estar presentes a tudo o que 
se passa; jamais nos alhearmos da política, participar do crescente 
movimento sindical, lutar por uma educação mais acessível e humana, 
combater a torpe exploração do homem pelo homem que se vem fazendo, 
não somente no setor econômico, como também no campo cultural e 
político.132 

Caio Toledo apareceu novamente nas páginas de Cruz de Malta na sua edição de 

novembro-dezembro de 1961 em dois artigos. 

Em seu primeiro texto, publicado na seção Síntese, o autor lançou sua crítica à falta de 

posicionamento da Igreja Evangélica em geral (e da metodista em particular) com relação 

ao apoio à postura do deputado federal Rui Ramos. Ramos era metodista e defendeu a posse 

de Jango quando da renúncia de Jânio Quadros: 

Rui Ramos- o dinâmico e corajoso deputado gaúcho- foi um dos 
parlamentares que mais se destacaram na crise político- militar irrompida 
com a renúncia do Sr. Jânio Quadros. Foi um intransigente defensor da posse 
do Sr. João Goulart na Presidência da República. Tal a sua exaltação em 
defesa da legalidade que em determinado momento quase foi preso por uma 
arbitrária ordem do Mal. Denys. Rui Ramos é metodista... O Colégio dos 
Bispos, porém, não se manifestou. A Junta de Ação Social permaneceu 
calada... Até onde isto vai perdurar? Até quando a Igreja Metodista ficará 
apenas observando?Até quando Rui Ramos e os demais leigos hão de falar 
sozinhos? Até quando estaremos à margem dos acontecimentos?133 

Como foi dito no capítulo anterior, o Presidente João Goulart só pôde tomar posse 

quando o país passou a adotar a forma parlamentarista de governo. Em seu segundo artigo 

na edição de novembro-dezembro de 1961, Caio Navarro utilizou as páginas de Cruz de 

Malta para explicar aos jovens metodistas a história e a maneira de funcionar do novo  

sistema pelo qual o Brasil seria governado - o parlamentarismo: 

O parlamentarismo nasceu na Inglaterra... O regime parlamentarista 
caracteriza-se por uma hipertrofia do poder Legislativo. Com isto, o 
Presidente da República- chefe do Executivo- além de ter muitas das suas 
atribuições cerceadas verá suas decisões referendadas pelo Conselho de 
Ministros- que por sua vez depende da confiança que a Câmara lhe 
dispensar. Corta-se assim o pendor personalista que muito bem caracteriza 
os regimes políticos da América Latina... O presidente do Conselho- 
primeiro ministro- passará a exercer as principais atribuições outrora 
reservadas ao presidente da república... O presidente da república no sistema 

                                                                 
132 Cf. TOLEDO, Caio N. Igreja, consciência do mundo. Cruz de Malta, São Paulo, pp. 5 e 6, março de 1961. 
133 Cf. TOLEDO, Caio N. Até quando vamos observar? Cruz de Malta , São Paulo, pág.12, novembro-dezembro 

de 1961. 
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parlamentar é tão-somente o Chefe de Estado, não mais o Chefe do Governo, 
agora entregue ao primeiro- ministro. 134  

Mas, a ação social e política, não se resumia aos concílios, congressos e publicações 

da Igreja Metodista na primeira metade dos anos sessenta. Foram também tomadas atitudes 

de caráter mais prático: 

A abundante conscientização vinha sendo vagarosamente acompanhada por 
uma práxis engajada na realidade e anunciada pelos órgãos de comunicação 
da igreja...135 

A prática sócio-política metodista nos anos sessenta foi coordenada pela JUGAS. 

Surgida no período da autonomia da Igreja Metodista (1930), a Junta chegou ao início da 

década de sessenta sob uma nova configuração e uma nova proposta de trabalho.  

Entre 1930 e 1960, a JUGAS foi dirigida por missionários norte- americanos que 

dedicavam a ela somente tempo parcial136. Os trabalhos eram ainda tímidos. Resumiam-se 

ao combate aos vícios e algumas poucas tentativas na área do cooperativismo. 

Porém, como já foi dito acima, a JUGAS do início dos anos sessenta tinha uma nova 

configuração e uma nova proposta.  

Em 1960, o VIII Concílio Geral elegeu o novo Secretário Geral da Junta. Ele ainda era 

norte-americano, mas agora dedicava tempo integral. Seu nome era Robert S. Davis. Foi sob 

a direção de Davis que o trabalho da Junta começou a assumir uma ênfase mais engajada. O 

conceito de Ação Social adquiriu maior profundidade. O secretário eleito criou grupos de 

trabalho para estudar os diferentes campos nos quais a igreja poderia exercer sua ação 

social. E foi em um destes grupos de trabalho que começou a se destacar na área social o 

futuro sucessor de Davis na Junta e futuro bispo: Almir dos Santos. 

No início de 1963, Robert Davis se demitiu, devido a pressões nacionalistas na 

Igreja137. Como já foi dito, em seu lugar assumiu Almir dos Santos138, que ficou no cargo 

                                                                 
134 Cf. TOLEDO, Ca io N. Parlamentarismo: e agora? Cruz de Malta, São Paulo, pp.16-17, novembro-dezembro 

de 1961. 
135 Cf. Leão Neto, pág. 34. 
136 Os Secretários Gerais da  JUGAS entre 1930 e 1960 foram: H. C. Tucker, Charles Wesley Clay, Wilbur 

Kirkwood Smith e Robert Whitfield Wisdom. O tempo dedicado ao trabalho da Junta era apenas parcial 
porque os secretários por vezes eram também pastores e diretores de outras instituições metodistas. Cf. Atas, 
Documentos e Registros do IX Concílio Geral, pág.190.  

137 O grupo nacionalista foi liderado por um nome que será bastante citado no terceiro capítulo desta dissertação: 
o ex-reitor da Faculdade de Teologia e também futuro bispo Nathanael Innocêncio do Nascimento. 

138 Além de secretário geral da JUGAS e bispo, Almir dos Santos ocupou outros cargos: 
• Secretário Executivo do Departamento de Ação Cívica da Junta; 
• Presidente do Setor de Igreja e Sociedade da Confederação Evangélica do Brasil; 
• Presidente de ISAL (Igreja e Sociedade na América Latina). 
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até sua eleição ao episcopado em 1965. Porém a nova ênfase do trabalho da Junta não foi 

modificada. 

As atividades da JUGAS cobriam, no início dos anos sessenta um leque bem mais 

amplo do que as do período anterior, apesar de certas restrições financeiras e de pessoal. 

Elas iam de publicações consecutivas do Credo Social da Igreja Metodista do Brasil, 

trabalhos de alfabetização de adultos, civismo, cooperativismo rural a movimentos em prol 

de uma melhor alimentação para o povo nordestino. 

No setor de literatura, além da distribuição e reedição do Credo Social Metodista, a 

Junta também se preocupou em orientar a Igreja quanto às questões sociais. Isso tanto na 

área religiosa quanto leiga. Para os pastores que viviam distantes das grandes cidades, foram 

publicadas obras que tratavam do assunto sob o ângulo social, político e econômico. Com 

este intuito foi também criada uma pequena biblioteca e bibliografias eram publicadas na 

página da JUGAS no Expositor Cristão. 

Como já foi dito acima, esta página foi publicada pela primeira vez em 15 de agosto 

de 1962. Tinha como público-alvo não apenas o pastorado, mas a igreja como um todo. Seu 

objetivo era:  

... permear a comunidade metodista brasileira com a preocupação social da 
Igreja, oferecendo orientação doutrinária em doses homeopáticas e noticiário 
do que já estamos fazendo no campo do serviço social. 139 

A Junta também publicava boletins e folhetos dirigidos às igrejas. Em 1964 foi 

iniciada a publicação de um BOLETIM bimensal voltado para as Comissões locais de Ação 

Social. Foi publicada também uma série de folhetos e panfletos. Alguns de seus títulos 

refletem bem o ambiente vivido por uma parte da Igreja Metodista na época: Somos deste 

Mundo, Cristianismo e Patriotismo e A família numa sociedade em rápidas transformações. 

A JUGAS também se dedicou à obra da alfabetização de adultos. Para isso, contou 

com o auxílio da Ordem das Diaconisas140. 

O Plano Piloto de Alfabetização treinava professores nas Igrejas e ensinava leitura e 

escrita. Tinha como objetivo:  

...além de ensinar leitura e escrita, iniciar a recuperação do indivíduo: 
recuperação espiritual, intelectual, moral, física, social e econômica...141 

                                                                 
139 Cf. Atas, Documentos e Registros do IX Concílio Geral, pág.190. 
140 No período em estudo, o ministério pastoral metodista era exclusivamente masculino. As jovens que se 

sentiam chamadas para o serviço cristão eram encaminhadas para a Ordem das Diaconisas, criada em 1954. 
A primeira pastora metodista foi ordenada na década de setenta: Zeni Lima Soares. Cf. Reilly, pp. 391-392. 

141 Cf. Atas, Documentos e Registros do IX Concílio Geral, pág.191. 
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Na primeira metade dos anos sessenta, a Junta contou com o auxílio de uma diaconisa 

e uma postulante na região de Goiás: Rute Prates e Romilde Batista dos Santos. 

A Igreja Metodista atingiu Brasília em seus primeiros anos de vida, com 
trabalho de alfabetização realizado pela diaconisa Rute Prates; também 
chegou a Goiânia com o mesmo curso através de Romilde Batista dos 
Santos. O curso de alfabetização de adultos não visava somente o 
aprendizado da escrita e leitura, mas também o despertamento para a 
possibilidade de vida melhor, sob mordomia responsável, e o 
desenvolvimento do senso comunitário... 142 

A situação de tensão vivida pelo país no período de governo de João Goulart fez com 

que a Igreja (e a JUGAS) passasse a se preocupar com a questão do Civismo. O Ano de 

Ênfase sobre a Igreja e a Comunidade Local foi antecipado de 1964 para 1962. Naquele 

ano, foi criado o Departamento de Ação Cívica da Junta. Seus objetivos eram: 

• Estabelecer contatos em nome da Igreja Metodista do Brasil com autoridades 

governamentais brasileiras, altos funcionários do governo, candidatos a cargos 

políticos e dirigentes de organizações públicas e privadas; 

• Coletar informações com instituições e pessoas especializadas nas questões 

sociais, políticas e econômicas; 

• Procurar despertar o interesse das igrejas locais (leigos, principalmente) para o 

conceito de Ação Social e Cidadania responsável; 

• Manter-se em contato com o Gabinete Geral143 e a Junta, colaborando com as 

autoridades da Igreja. 

A JUGAS se dedicou de igual forma à vida rural e às cooperativas. Entre 1962 e 1965, 

este setor ficou a cargo do senhor Elmer Kreie, especialista norte-americano em 

cooperativismo. Seu objetivo foi o de trabalhar principalmente (não exclusivamente) com 

igrejas evangélicas.  

Na primeira metade dos anos sessenta, a Igreja Metodista chegou ao Nordeste. Mais 

especificamente à cidade do Recife. Para lá também se estendeu o trabalho da JUGAS. 

Desde 1961, Gladys Oberlin dedicava-se principalmente à obra em prol de uma melhor 

alimentação do povo nordestino. Logo seu trabalho de pesquisa de alimentação suplementar 

foi ampliado com ações envolvendo alfabetização e a criação de uma escola paroquial. 

 

                                                                 
142 Cf. Leão Neto, pág. 35. 
143 Órgão administrativo máximo do Metodismo  brasileiro da época. 
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Síntese e Encaminhamentos 

 

Como a leitura deste capítulo permitiu perceber, a década de sessenta foi também 

marcante no âmbito religioso cristão. Pode-se dizer isto tanto no mundo católico romano 

quanto protestante. 

Falar dos anos sessenta no Catolicismo é tratar do Concílio Vaticano II, da 

Conferência de Medellín e de suas conseqüências no mundo e na América Latina. No 

Brasil, é o período em que parte da Igreja Católica se engajou no protesto contra a ditadura. 

A década de sessenta foi também o período do Protestantismo mundial engajado e 

ecumênico. No Brasil, foi a época de grande atividade da Confederação Evangélica, com 

suas Conferências de temas cada vez mais relacionados à realidade brasileira e também da 

renovação teológica trazida pelo missionário presbiteriano Richard Shaull. 

Como foi possível perceber nas linhas acima, a Igreja Metodista do Brasil não passou 

incólume pela tônica do engajamento social e político que marcou o ambiente religioso da 

década de sessenta. Foi o que podemos chamar de um Período de Engajamento. As marcas 

deste novo posicionamento social e político da igreja ficaram patentes nos temas discutidos 

em congressos e concílios, nos textos veiculados em seus principais órgãos de comunicação 

(Expositor Cristão, Cruz de Malta) e na forte atuação da JUGAS no início da década.  

Porém, creio que a leitura deste capítulo foi capaz de mostrar algo: esta nova postura 

do Metodismo não era uma unanimidade. Existiam alas de tendência conservadora dentro da 

denominação, contrárias ao engajamento social, visto como “comunismo”. Estas alas seriam 

determinantes para o novo período da história metodista que dominou a segunda metade da 

década, após o Golpe Civil e Militar de 1964. É o Período da Reação Conservadora (1965-

1970) sobre o qual tratarei no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO III A CRISE METODISTA NA SEGUNDA 

METADE DA DÉCADA DE SESSENTA: O PERÍODO DA 

REAÇÃO CONSERVADORA (1965-1970) 

Tenho pena dessa juventude que briga por renovações e se coloca como 
capaz de fazer tudo... 

                                                                        Isaías Fernandes Sucasas 

O terceiro capítulo desta dissertação tem dois objetivos. O primeiro é tratar do 

polifônico conservadorismo metodista existente no período em estudo. O segundo é fazer 

uma síntese dos principais fatos ocorridos na Igreja Metodista na segunda metade dos anos 

sessenta. Referir-me-ei a este período como o Período da Reação Conservadora (1965-

1970).   

Seguindo a estrutura desta dissertação, este capítulo será dividido em quatro grandes 

subitens.  

O primeiro subitem tratará do diversificado conservadorismo metodista do período. O 

tema é bastante amplo e, por razões de didática será necessário realizar uma delimitação. 

Especial atenção dar-se-á aqui à figura de um dos representantes deste conservadorismo: o 

reverendo Isaías Fernandes Sucasas. É ele o autor do diário que será estudado neste 

capítulo. 
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O segundo subitem tratará da síntese dos fatos ocorridos na denominação a partir do 

Concílio de 1965. Este é um evento importante, pois marca o início do Período da Reação 

Conservadora na Igreja (1965-1970).  Tratará da chegada do conservadorismo ao poder e 

seus atritos com os setores do Metodismo que ainda conservavam os ideais do Período de 

Engajamento144. Especial atenção será dada à crise da Faculdade de Teologia em 1968. 

Intercalando a narrativa será feita a transcrição comentada dos trechos do diário do bispo 

Isaías Sucasas referentes a cada fato. 

O terceiro subitem tratará do II Concílio Geral Extraordinário, ocorrido em setembro 

de 1968. Este evento é chave e pede um subitem separado. Seguindo a lógica deste capítulo, 

ao final da narrativa serão transcritos e comentados trechos do diário do reverendo Isaías 

Fernandes Sucasas referentes ao assunto. 

O quarto subitem irá abordar o verdadeiro furacão que varreu o Metodismo brasileiro, 

com o acirramento ainda maior de posições nos últimos dois anos do Período da Reação 

Conservadora. Especial atenção será dada aqui ao caso Anivaldo Padilha, por ter fortes 

ligações com a figura do bispo Sucasas. Como nos subitens anteriores, cada fato também 

será seguido da transcrição comentada de trechos do diário. 

 

3.1 O conservadorismo metodista: da “Reta Doutrina” ao 

oportunismo político 

 

Tratar do conservadorismo metodista é abordar de um conceito bastante amplo. Este 

conceito é amplo porque nichos conservadores podiam ser encontrados nos mais variados 

setores da Igreja nos anos sessenta. Ele é amplo também devido ao fato de que este 

conservadorismo era muito diversificado no seu tom. 

Pode-se falar na existência de nichos conservadores em determinados setores da 

denominação. Casos de congregações conservadoras, como a Igreja Metodista de Venda 

Nova, que escreveu um abaixo assinado felicitando o Gabinete Geral pela decisão de 

intervir na Faculdade de Teologia em 1968: 

Considerando que o momento em que estamos exige decisão firme; 
considerando que a Igreja Metodista do Brasil é abstinente quanto aos vícios 
e às diversões mundanas, como o baile, carnaval etc. Considerando que o 
Gabinete Geral tomou as devidas providências no sentido de corrigir estes e 

                                                                 
144 Ver capítulo II. 
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demais abusos e desmandos na Faculdade de Teologia de nossa Igreja, nós, 
os membros da Igreja Metodista de Venda Nova, no Distrito de Belo 
Horizonte, na Quarta Região Eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, 
hipotecamos inteira solidariedade ao Gabinete Geral em sua decisão de 
intervir na Faculdade...145  

Existiam casos também de grupos de tendência conservadora inseridos dentro das 

congregações. Dois exemplos podem ser citados aqui. Um é o da Junta de Ecônomos da 

Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, que estabeleceu uma Comissão de Inquérito 

para apurar responsabilidades no caso da pichação de seu templo e seu edifício de Educação 

Cristã. Como não houve resultados, o caso foi levado ao DOPS.146Outro é o dos jovens da 

Igreja Metodista Central de Santos que alegavam que os namoros ocorridos na Faculdade de 

Teologia eram indecorosos. 

Mas também havia pastores de tendência conservadora: 

Voz autorizada dentro da Igreja como a do Bispo Nathanael I. Nascimento, 
que afirmou: “Quem não estiver contente com as decisões da cúpula da 
Igreja, que a abandone”; outra voz não menos abonada como a do Rev. 
Alípio Lavoura, numa reunião de pastores (dezembro/ 68), empunhando 
nosso jornal-UNIDADE III ª 147, declarou: “que chegaria à renúncia de todos 
os seus cargos na Igreja, se não levasse ao Presidente da República e ao 
DOPS, aquela edição”; Rev. José Sucasas, pastor da Central, ameaçando o 
presidente da SMJ de sua Igreja e Conselheiro Regional da Mocidade, de 
denunciá-lo ao DOPS.148  

Por último, membros isolados da Igreja Metodista levantavam sua voz para defender 

posturas conservadoras. Um caso em que estas vozes puderam ser ouvidas foi o da presença 

do arcebispo católico Dom Hélder Câmara na formatura dos alunos da Faculdade de 

Teologia no ano de 1967. Alguns leitores usaram a seção de cartas do Expositor Cristão 

para expor as suas opiniões: 

Deixou-me perplexo o anúncio da primeira página do Expositor de 15 do 
corrente que diz: ”Hélder Câmara é paraninfo da Faculdade de Teologia”. 
Aberrante convite! Como a heresia está sorrateiramente predominando nos 
arraiais do metodismo... Quando lemos a recomendação do apóstolo Paulo 
em II Coríntios 14. 15-17 ficamos perplexos vendo a Igreja Metodista 
tomando parte ativa nesse ecumenismo espúrio e recomendando a seus fiéis 
tão abominável união...149 

                                                                 
145 Cf. ABAIXO ASSINADO DA IGREJA METODISTA EM VENDA NOVA. Belo Horizonte, 21 de julho de 

1968. Pasta FT 025-028 do Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. 
146 Departamento de Ordem Política e Social. Órgão de repressão da ditadura militar. Cf. Sampaio, pp. 207-212. 
147 Os jornais Unidade surgiram quando as Confederações das Sociedades Metodistas de Jovens perceberam que 

os meios de comunicação oficiais da Igreja Metodista estavam fechados para suas idéias. A estratégia era que 
cada região eclesiástica publicasse o seu Unidade. Por não ser um informativo oficial da Igreja Metodista, o 
jornal era considerado ilegal. Cf. Sampaio, pág. 213. 

148 Cf. Leão Neto, pág. 48.  
149 Cf. Dom Hélder é assunto. Expositor Cristão, São Paulo, 1° e 15 de janeiro de 1968. Pág.10. 
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Mas o conservadorismo metodista era também muito variável em seu tom. Um 

exemplo seria a assinatura do bispo Isaías Sucasas em um documento contrário ao 

Esquema150. Este bispo, que viveu nas dependências da Faculdade de Teologia e acusava os 

alunos de serem comunistas, ainda durante seu episcopado assinou um documento contrário 

a um movimento que acusava a existência de “comunismo” na pregação da Igreja.151 

Portanto, diante de um conservadorismo metodista tão espalhado e tão polifônico faz-

se necessária uma delimitação. Será estudado aqui o conservadorismo representado na 

figura do bispo Isaías Fernandes Sucasas. 

3.1.1 Isaías Fernandes Sucasas, um herdeiro das velhas tradições 

 

Foi em meio a este conservadorismo tão multifacetado que surgiu uma das figuras 

mais interessantes do Metodismo nacional da década de sessenta: o reverendo Isaías 

Fernandes Sucasas. Como bispo aposentado, ele foi testemunha dos fatos que marcaram a 

Crise da Faculdade de Teologia em 1968. A análise de suas falas irá permitir que se perceba 

sua relação com a tradição transplantada pelos missionários norte- americanos no final do 

séc. XIX152. Permitirá também que os fatos ocorridos no Metodismo durante o Período da 

Reação Conservadora sejam vistos sob uma nova ótica. 

A história do bispo Isaías Fernandes Sucasas (1896-1972) é profundamente marcada 

pelo ideário do Protestantismo Histórico de Missão.  

Para iniciarmos nossa compreensão da trajetória do reverendo Sucasas é necessário 

conhecer um pouco da história de sua família. Nela, podem ser vistas características153 

bastante típicas daqueles tempos iniciais do Protestantismo no Brasil: colportagem154, 

“Perseguição”, conversões bastante emotivas, práticas pietistas e puritanas. 

                                                                 
150 Movimento surgido no seio do Metodismo brasileiro, sobre o qual tratarei mais abaixo.  
151 Cf. Manifesto à Igreja Metodista do Brasil. Expositor Cristão, São Paulo, 15 de maio de 1965. Pp.1 e 2.  
152 Para mais detalhes, ver capítulo IV. 
153 Incluí aqui o histórico familiar do bispo por que acredito que a história de família tem um importante papel na 

formação da personalidade e do ideário. Este histórico inclui também a experiência religiosa. 
154 Colportagem é a venda ou distribuição de livros de porta em porta. No caso protestante, a venda ou 

distribuição de Bíblias e/ou tratados religiosos. Os colportores foram bastante utilizados nos tempos iniciais 
do Protestantismo no Brasil. Existia a crença de que a simples leitura da Bíblia, sem qualquer nota ou 
comentário já seria capaz de converter indivíduos. Em muitas situações a Bíblia chegou a algumas cidades do 
interior antes dos próprios missionários, devido ao trabalho dos colportores. Quando estes chegavam às 
localidades já havia ali comunidades protestantes formadas ao redor da leitura da Bíblia. Émille Leónard cita 
casos que confirmam este fato. Um deles aconteceu com o missionário batista Salomão Ginsburg, na cidade 
de Campos (RJ). Ali, toda uma comunidade de cinqüenta pessoas se reuniu em torno da Bíblia que fora 
oferecida por um colportor a um fazendeiro. Cf. LÉONARD, Émille G. O Protestantismo Brasileiro: estudo 
de eclesiologia e História Social. São Paulo: ASTE, 2002, pp. 96-97 No caso do Metodismo, isso também 
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Boa parte da narrativa citada neste trabalho se encontra numa série de artigos 

publicados pelo pastor Epaminondas Moura nas páginas do Expositor Cristão entre o final 

de maio e o início de junho de 1940. Aliás, trata-se de um texto escrito em estilo edificante, 

com linguajar voltado à membresia das igrejas metodistas e que vale a pena ser lido. 

Segundo esta narrativa, a história tem o seu início fora do Brasil, mais especificamente na 

Espanha, com a conversão do avô do bispo Sucasas ao Protestantismo, no século XIX: 

A história... começou na Espanha, no século passado, e foi assim: o Sr. 
Ezequiel Del Riego Alonso, cidadão espanhol, conheceu o Evangelho em 
sua pátria, ligando-se à Igreja Batista nos tempos das terríveis perseguições. 
Era casado com a sra. dna. Eugênia Soares Del Riego Alonso. 155 

Talvez devido às perseguições religiosas, o senhor Ezequiel Alonso imigrou para o 

Brasil. No Rio de Janeiro, encontrou-se com um indivíduo que se tornaria chave na história 

posterior da família: seu jovem patrício José Fernandes Sucasas: 

Com sua família, veio ele para o Brasil e, em 1890, conheceu no Rio de 
Janeiro um jovem patrício por nome José Fernandes Sucasas. Este jovem 
enamorou-se da senhorita Encarnacion Del Riego Alonso e, daí, a 
aproximação que mais tarde se cristalizou em uma união conjugal feliz e 
abençoada por Deus.156 

A partir de então, a narrativa mostra uma possível tentativa feita pelo senhor Ezequiel 

de converter seu futuro genro ao Protestantismo: 

Numa das primeiras vezes que o Sr. Sucasas foi à casa da família Alonso, o 
Sr. Ezequiel lhe perguntou: “Qual é sua religião?” E o jovem, atrapalhado, 
respondeu que era Católica Romana. Nisto o velho replicou: ”Não serve!” O 
sr. Sucasas porém , não desanimou... pediu a snrta. Encarnación em 
casamento... O Sr. Alonso fez presente ao futuro genro de um Novo 
Testamento em espanhol, o qual o Sr. Sucasas começou a ler com bastante 
interesse.157 

Em 07 de janeiro de 1892, o senhor José Sucasas e dona Encarnación se casaram. 

Devido ao fato de não se adaptar ao clima do Rio (e ao surgimento de mais uma epidemia 

de febre amarela), o senhor Sucasas decidiu se transferir com a esposa para o interior de 

Minas Gerais. Mais especificamente para a cidade de Cataguases, na Zona da Mata. Logo, o 

sogro viria morar com eles. 

                                                                                                                                                                                                           
parece ter ocorrido. Aliás, o mais famoso dos colportores protestantes no Brasil foi o metodista Daniel Parish 
Kidder, que atuou no início do século XIX. Na segunda metade daquele século, o também metodista John 
James Ransom acabou criando um livro de culto (o Compêndio da Igreja Methodista Episcopal)  com o 
intuito de atender a estas comunidades. Cf. RANSOM, John James. Compêndio da Igreja Methodista 
Episcopal. Rio de Janeiro: Typographia de D. M. Hazzlet, 1878, pág. 04.  

155 Cf. MOURA, Epaminondas. O Cristianismo Metodista no Brasil. Expositor Cristão, São Paulo, maio de 
1940. Pp. 07 e 08. 

156 Cf. Idem. 
157 Cf. Idem. 



67 
 

Passaram-se uns dois anos, depois disto, vivendo as família s Alonso e 
Sucasas em Cataguazes sem que acontecesse qualquer coisa digna de 
menção em suas vidas religiosas. Continuavam lendo o Novo Testamento 
em espanhol, mais ou menos como o eunuco lia o Profeta Isaías, antes da 
aproximação do evangelista Filipe. Mas Deus preparava um novo Filipe para 
ir ao encontro destas ovelhas...158  

E este novo Felipe acabou aparecendo. Por coincidência, ou providência do Senhor 

era um homônimo do evangelista bíblico. No ano de 1894, o pastor Felippe Revale de 

Carvalho159 chegou a Cataguases como colportor. A data era 09 de fevereiro.  

Felippe R. de Carvalho chegou pela primeira vez a Cataguases levando 
algumas Bíblias para vender sem conhecer pessoa alguma, sem outra 
direção, a não ser a da providência divina...160 

Foi então que ele se encontrou com o alfaiate José Fernandes Sucasas: 

O senhor José Fernandes Sucasas trabalhava no seu ofício, como de 
costume... Certo dia... ao olhar despreocupado para a rua, viu passando pela 
calçada um moço magro, moreno, simpático, humilde, levando um amarrado 
de livros na mão... instintivamente, chamou o viajante...161 

Iniciou- se aí então um pequeno diálogo: 

‘Que livros são estes que o senhor leva aí?’ ‘São Bíblias’, respondeu o 
desconhecido, notando que o alfaiate falava alto... ‘Bíblias? Para que o 
senhor anda com estes livros?’ perguntou o senhor Sucasas. ‘Para vender!’ 
foi a resposta que ouviu do vendedor. ’Quem é o senhor?’ ‘Eu sou pastor da 
Igreja Metodista’, respondeu o desconhecido, começando a dar o seu 
testemunho. ’Mas o que é que o senhor anda fazendo por aqui?’ ‘Eu venho a 
esta cidade para ver se consigo, com o auxílio de Deus, abrir um trabalho 
evangélico. ‘Como se chama o senhor?’ ‘Felippe de Carvalho, seu criado. 
’162 

A conversa surtiu efeito. O senhor Sucasas convidou o colportor para entrar: 

‘Faça o favor de entrar, eu desejo muito comprar uma Bíblia em português’ 
falou o senhor Sucasas, mostrando atenção. ’Pois eu estou aqui para vendê-
las’ respondeu o jovem pastor, entrando e sentindo certo ânimo. Nisto o 
senhor Sucasas pegou em um de seus livros e perguntou: ’Quanto custa uma 
dessas?’ ‘Apenas 1$500163, pode abrir e examinar. ’ ‘Só 1$500? Então, dê- 
me duas! E aqui estão 3$000!’164 

                                                                 
158 Idem. Aqui, o reverendo Epaminondas faz referência à passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 

versículos 26 a 40 da Bíblia Sagrada. 
159 Cf. Idem. O pastor Filippe Revale de Carvalho (1870-1911) era natural da Bahia. Porém, ainda jovem, foi 

residir em Juiz de Fora (MG), sendo um dos primeiros convertidos da obra metodista naquele lugar. Homem 
de cultura simples, foi ordenado diácono pelo bispo Granbery aos vinte anos. Cf. ROCHA, Isnard. Pioneiros 
e Bandeirantes do Metodismo no Brasil. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1967, pp. 69-70. 

160 Cf. Idem.  
161 Cf. Idem. 
162 Cf. Idem. 
163 Mil e quinhentos réis, moeda da época. 
164 Cf. Idem. 
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Mais animado, o Pastor Felipe saiu pelas ruas da cidade, vendendo suas Bíblias. E, 

desta forma, o Evangelho chegou a Cataguazes: 

Foi assim que a Palavra de Deus entrou em Cataguazes. O saudoso rev. 
Filipe de Carvalho, quando, por Deus, foi ao encontro do jovem espanhol 
José Fernandes Sucasas, o qual na providência divina, o antecedera nesta 
cidade, sim, para que, juntos, enfrentassem as duras provas que logo depois 
haveriam de passar.165 

A partir daí, os destinos da família Sucasas e da futura Igreja Metodista em 

Cataguases se entrelaçaram. A família do futuro bispo possuía uma casa com um amplo 

salão de frente, onde as reuniões protestantes se iniciaram em treze de maio de 1894, um 

domingo. Porém, este começo não se revelou tão fácil. No domingo seguinte, vinte de maio 

(segunda reunião) o salão foi invadido por aquilo que o narrador chama de uma turba de 

católicos idólatras incitados pelo pároco da cidade:  

... ao meio dia, mais ou menos, estava terminada a reunião, todos fruindo a 
doce paz do Senhor. O Sr. Sucasas entrou para o interior (sic) de sua 
residência; o rev. Filipe, d. Júlia (sua esposa166), o sr. Júlio Lopes e algum 
outro permaneceram no salão. Nesse mesmo tempo terminava a missa na 
Igreja Romana. Foi quando um grupo de fiéis católicos167 armados de 
cacetes, chibatas, talas, etc. (uns cinqüenta, mais ou menos) dirigiu-se para a 
rua Alferes Azevedo fazendo enorme algazarra e gritaria. Quando o Sr. 
Alonso ouviu o barulho ainda ao longe, compreendeu o que iria acontecer, 
porque tinha boas experiências das perseguições religiosas na Espanha. Sem 
demora, o grupo invadiu o salão, ouvindo- se bem os gritos dos mais 
exaltados que diziam: “Fora o protestante, fora o protestante!”...168  

A invasão ocorreu de forma violenta. Um dos membros da reunião protestante, senhor 

Júlio Lopes, acabou levando uma chibatada nas costas. O pastor foi agarrado e levado à 

força para a estação. O objetivo era expulsá- lo da cidade. O senhor Sucasas conseguiu, com 

muito custo trazê- lo de volta para dentro de casa. Enquanto isso, sua família procurava 

acalmar o concunhado do alfaiate, que ameaçava investir (de navalha em punho) contra os 

invasores. Mas aí, a história recebeu um toque pietista: enquanto a situação se desenrolava, 

o senhor Ezequiel Alonso orava em seu quarto. 

Durante o tempo do motim, o sr. Ezequiel Alonso se pôs em oração, no seu 
quarto, pedindo o socorro de Deus.169 

                                                                 
165 Cf. Idem. 
166 Neste ponto, o reverendo Epaminondas cometeu um pequeno erro. O nome da esposa do pastor Filipe era 

Emília. 
167 Grifo do próprio texto. 
168 Cf. MOURA, Epaminondas. O Cristianismo Metodista no Brasil. Expositor Cristão, São Paulo, maio de 

1940. Pp. 04 a 06.  
169 Cf. Idem. 
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Depois de tudo terminado (com a intervenção da polícia) o reverendo Filipe convocou 

uma reunião de oração. Orou pelo início do trabalho evangélico na cidade e pelo perdão de 

Deus aos perseguidores. Esta prece acabou rendendo um fruto: a conversão de uma alma 

para Jesus: 

O Espír ito Santo desceu sobre eles e, naquele momento, houve conversões, 
alguém se rendeu aos pés do Mestre. Ao ouvir a oração do evangelista 
Filipe, o sr. Sucasas disse consigo mesmo: “Se este homem não é de Deus, 
não existe homem de Deus no mundo.” Este testemunho ele dá sempre que 
conta esta história. E diz-nos ainda o irmão, sr. Sucasas, que naquele 
momento, na hora mesma daquela oração, ele se converteu a Jesus e se 
entregou ao Mestre.170 

Segundo Kennedy, a Igreja Metodista de Cataguases foi formada em 17 de outubro 

daquele mesmo ano. 

No distrito de Minas, foi organizada a Igreja de Cataguazes aos 17 de 
outubro de 1894... O pastor era F. R. de Carvalho... Pouco tempo depois de 
sua organização começou a funcionar em melhor localização no centro da 
cidade.171 

E foi no seio desta família convertida de forma tão marcante e tão recente que nasceu 

o futuro bispo Isaías Sucasas no dia 09 de agosto de 1896, na mesma Cataguases. Família 

fundadora de uma igreja, com práticas de piedade profunda. Foi o quarto filho de uma prole 

de doze. A narrativa de sua infância revela uma forte marca do Protestantismo trazido 

inicialmente para o Brasil pelos missionários norte-americanos. Protestantismo este que 

entraria em choque com as novas práticas propostas na década de sessenta. 

Bafejado pela influência evangélica de um lar metodista em que o culto 
doméstico era mais que dever e, assistir à Escola Dominical e aos cultos era 
lei que se cumpria sem discussão, ao lado do papai e da mamãe, junto aos 
demais irmãos ia saltitando de contente o menino Isaías à casa do Senhor.172 

A vocação ministerial se mostrou desde cedo. Porém, foi só aos dezoito anos que o 

futuro bispo iniciou seus estudos n’ O Granbery. 

... a 20 de agosto de 1914 é que seguiu para Juiz de Fora a fim de iniciar seus 
estudos no Instituto O Granbery. Recebido pelo reitor, Dr. Tarboux, foi 
imediatamente encaminhado à Escola Primária, onde permaneceu um ano.173 

Terminando seus estudos preparatórios, o futuro bispo deu início aos estudos 

teológicos na Faculdade que funcionava nas dependências do próprio O Granbery. 

                                                                 
170 Cf. Idem.  
171 Cf. KENNEDY, James L. Cincoenta Annos de Methodismo no Brasil. São Paulo: Imprensa Methodista, 1928, 

pág. 81.  
172 Cf. Atas, Documentos e Registros do IX Concílio Geral. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1965, 

pp. 10 e 11. 
173 Cf. Idem. 
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Terminou seu curso no ano de 1925. Em agosto daquele mesmo ano, teve início o seu longo 

ministério. Em seu período de experiência foi nomeado assistente do bispo César Dacorso 

Filho na grande paróquia de Belo Horizonte. Durante a permanência do bispo nos Estados 

Unidos liderou individualmente a igreja. 

Em 1926, foi nomeado pastor em Manhuaçú (MG). Ali, casou-se com a senhorita 

Jacira Corrêa Sucasas.  

Casamo-nos no dia 22 de junho de 1927, em Teixeiras. Apenas meus pais 
compareceram ao casamento. 174 

No ano seguinte tornou-se diácono 175 e, em 1929, presbítero176. Pode-se perceber nele 

o típico pastor dos primeiros tempos do Protestantismo no Brasil. Seu nome aparece ligado 

não só a uma Igreja local sede, como também ao atendimento de outras comunidades 

próximas.  

Isaías viajava muito. Era um bandeirante desbravador do Evangelho nos 
Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu ficava, às 
vezes, quase dois meses sozinha; na Igreja, dirigia os cultos, a Escola 
Dominical, tocava órgão e ainda era a zeladora.177 

No ano de 1932, assumiu a Igreja Metodista Central em Juiz de Fora. Em 1937, 

retornou a Belo Horizonte. Em 1945, foi nomeado pastor da Igreja Metodista do Catete, na 

então Capital Federal. Porém, seu ministério ali foi curto. 

Em 1946, teve início a longa vida episcopal do reverendo Isaías Sucasas. O quinto 

Concílio Geral da Igreja Metodista, reunido na cidade de Piracicaba, o elegeu bispo da 

                                                                 
174 Cf. SUCASAS, Jacira Corrêa. Recebei-nos em vosso coração: Extratos de experiências da vida de viúvas de 

pastores metodistas. São Bernardo: Imprensa Metodista, sd, pág. 74. Deste casamento nasceram seis filhos, 
que lhe dariam quinze netos. 

175 De acordo com a Disciplina de 1922, um diácono era um oficial da Igreja que cumpria as funções de um 
pastor auxiliar. Ele era responsável pela administração do batismo e celebração de casamentos quando da 
ausência de um presbítero. Também auxiliava o presbítero na celebração da Ceia do Senhor e cumpria todas 
as outras funções de um ministro. Para ser eleito diácono era necessário prestar um exame para candidatos ao 
ministério. Sendo aprovado pela Comissão Examinadora, era eleito pela Conferência Anual (atualmente 
Concílio) e recebia a imposição de mãos do bispo. Cf. Doutrinas e Disciplina da Egreja Methodista 
Episcopal, Sul. São Paulo: 1922, Imprensa Metodista, capítulo III, §176-181. 

176 Presbítero era um oficial da Igreja Metodista Episcopal do Sul (da qual o Metodismo brasileiro era uma 
missão) responsável pela administração dos sacramentos, realização de matrimônios e ofício dos cultos. 
Depois de dois anos de serviço diaconal, o candidato se tornava presbítero. Seguindo o mesmo padrão do 
diaconato, era realizado um exame, depois a eleição e por fim a imposição de mãos pelo bispo. Cf. Idem, 
§182-185. 

177 Cf. Sucasas, pág. 75. Esta parece ter sido uma característica dos primeiros tempos do Protestantismo no 
Brasil. Em seu O Protestantismo Brasileiro, Émille Léonard fala do ministério do pastor presbiteriano 
Vicente Themudo Lessa, nomeado em 1900 para a igreja de Jaú. Para dar conta de todas as localidades postas 
sob seus cuidados, Themu do Lessa chegava a passar trinta e oito dias no lombo de um cavalo. Outro exemplo 
é o do pastor presbiteriano Caetano Nogueira Júnior. Apesar de ser um pastor “fixo” em localidades como 
São Bartolomeu do Cabo Verde (MG) partia em longas viagens a Goiás e Triângulo Mineiro. Cf. Léonard, 
pp. 90-93. 
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Segunda Região Eclesiástica178. Foi o segundo bispo de nacionalidade brasileira eleito na 

história do Metodismo179no país. Os outros bispos eleitos foram o também brasileiro César 

Dacorso Filho e o norte- americano Cyrus Dawsey. Foi reeleito em 1950, para a mesma 

região eclesiástica. 

Em 1955, o VII Concílio Geral, reunido no Rio de Janeiro, o elegeu novamente bispo 

das recém- criadas Terceira e Quinta180 Regiões Eclesiásticas. Dois anos depois, o 

reverendo Sucasas deu início à obra metodista na nova Capital Federal, Brasília.  

Em 1960, o VIII Concílio Geral realizado em Juiz de Fora reelegeu o bispo Sucasas 

para mais um período episcopal, sendo responsável novamente pela Terceira e Quinta 

regiões eclesiásticas. 

No IX Concílio Geral, realizado em 1965 no Rio de Janeiro, o reverendo Isaías 

Fernandes Sucasas se aposentou e foi declarado bispo emérito. 

Depois de 19 anos de episcopado e 21 de pastorado, sem saber o que é 
descanso, aposenta-se agora, recebendo da Igreja a quem ama 
profundamente e por quem tem trabalhado com ardor, a mais carinhosa 
demonstração de apreço e reconhecimento.181 

Depois de aposentado, dedicou seu tempo como conselheiro (espécie de capelão) do 

centro social Guaracy Silveira, ligado às Faculdades Metropolitanas Unidas.182 

O velho bispo Isaías Sucasas faleceu em 01 de Junho de 1972. O culto em sua 

memória foi realizado na Igreja Metodista Central de São Paulo dez dias depois. 

3.1. 2 Os diários do bispo Isaías Sucasas 

 

A pequena resenha biográfica acima só permite, porém, uma visão parcial da 

personalidade do reverendo Isaías Sucasas.  Uma visão um pouco mais completa é dada por 

outra fonte, de caráter valiosíssimo: seus diários, que podem ser encontrados nos arquivos 

do CEPEME (Centro de Estudos e Pesquisas sobre Metodismo e Educação) na 

                                                                 
178 Regiões Eclesiásticas é o nome que se dá às divisões administrativas da Igreja Metodista. A Segunda Região 

Eclesiástica corresponde ao Estado do Rio Grande do Sul. 
179 O primeiro bispo de nacionalidade brasileira do Metodismo foi César Dacorso Filho, eleito no Concílio Geral 

de 1934. Cf. Reily, pág. 197. 
180 A Terceira Região compreende o leste do estado de São Paulo. A Quinta Região compreende o oeste Paulista, 

Triângulo Mineiro, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Atualmente, as outras Regiões 
Eclesiásticas são: Primeira: Rio de Janeiro, Quarta: Leste mineiro e estado do Espírito Santo. Existem 
também as Regiões Missionárias: REMNE (Região Missionária do Nordeste) e REMA (Região Missionária 
da Amazônia). 

181 Cf. Atas, Documentos e Registros do IX Concílio Geral pp. 10-11. 
182 Atual FMU, estabelecimento de ensino da capital paulista. 
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Universidade Metodista de Piracicaba. São ao todo vinte e três cadernos manuscritos, 

incluindo livros de anotações de contas e o diário propriamente dito. As primeiras anotações 

datam de 1948 e as últimas de 1971 (vinte e três anos, portanto). Por questões de 

delimitação, este trabalho só abordará os diários de 1968, 1969 e 1970. 

Pode se comparar a leitura de um diário à montagem de um grande quebra cabeça. No 

caso, os anos, as páginas, entradas e linhas seriam as peças. A paisagem formada seria a 

personalidade daquele que se expõe ao escrever. Este é o caso do diário do velho bispo. A 

figura que surge da leitura de suas páginas é a de um Isaías Sucasas humano em toda a sua 

complexidade. Mas que, na maior parte das situações, pode ser considerado como um 

homem da tradição183. Um herdeiro dos velhos tempos do Protestantismo no Brasil. Entre 

linhas dedicadas à anotação cuidadosa do preço das compras do dia184 e à situação de sua 

saúde, aparecem alguns detalhes interessantes da personalidade do velho bispo metodista. O 

trecho a seguir narra o retorno de uma viagem ao Rio de Janeiro: 

Em Itatiaia, almoçamos, pois já era (sic) 185 2 horas da tarde- gastei com o 
almoço 35,00- com revistas 3.600-com gazolina (sic) para o carro 7, 50- com 
balas para os filhos da Magda 1, 00- com biscoito de polvilho 2, 30...186 

Como foi falado acima, o diário também trata dos altos e baixos da saúde do bispo. 

Estes altos e baixos se acentuaram no final dos anos sessenta, quando ele contava mais de 

setenta anos187: 

Às 9 horas da noite sentia -me bastante cansado e com um princípio de grippe 
(sic), então, não fui à igreja e recolhi-me no leito. 188 

Esta outra anotação é de 08 de abril de 1969:  

...um tanto gripado e com dores fortíssimas no calcanhar direito. Parece-me 
dor ciática ou reumática. Mas vou resistindo até onde puder... Cheguei à casa 
com muitas dores no calcanhar e na perna direita...189 

Porém, o diário revela outras facetas interessantes. As páginas também retratam os 

seus gostos pessoais. Provavelmente um deles era a televisão. Boa parte das entradas se 

                                                                 
183 Cabe aqui um esclarecimento. Seria bastante imprudente classificar o reverendo Isaías como alguém cento 

por cento (usando a sua linguagem própria) conservador. Isto é humanamente impossível. Algumas atitudes 
do reverendo são surpreendentes. Cito alguns exemplos: no aniversário de um filho, o bispo adquiriu como 
presente um busto de Buda. Outro exemplo seria a sua posição um tanto favorável ao divórcio. Porém, na 
maior parte das vezes ele pode sim ser considerado um homem da tradição. 

184 Talvez este cuidado se deva a uma necessidade de verificação de gastos. Num dos cadernos utilizados para 
esta pesquisa, o de 1968, o reverendo já é um bispo aposentado que tinha que viver com a quantia de NCr$ 
340,00 (trezentos e quarenta cruzeiros novos).  

185 Na transcrição dos trechos do diário, manterei o português às vezes um tanto peculiar do bispo.  
186 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Diário de 1968. Cópia xerografada de manuscrito, pág. 121.  
187 Para a época, um homem idoso. 
188 Cf. Sucasas, pág. 78. 
189 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Diário de 1969-1970. Cópia xerografada de manuscrito, pág. 172. 
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encerra com a frase assisti a programas televisionados. É o que diz, por exemplo, a entrada 

de 24 de fevereiro de 1968: 

Na parte da noite choveu muito e eu assisti programas televisionados até 24 
horas.190 

O diário de 1969 revela que seus programas favoritos eram Praça da Alegria, Cidade 

contra Cidade e Quem tem medo da Verdade? Naquele ano, o bispo Isaías Sucasas também 

ficou maravilhado com o início das transmissões via satélite. Outro de seus programas 

favoritos eram as transmissões de futebol. Este trecho é de 06 de abril de 1969:  

... assistimos o jogo de futebol entre o Internaciona l de Porto Alegre e o 
Benfica de Portugal, jogo televisionado diretamente de Porto Alegre através 
do satélite artificial. Uma maravilha!191 

Outros gostos do bispo eram pescaria e garapa (caldo de cana). Aliás, boa parte do 

diário trata de sua alimentação. Em 1968, devido ao tratamento de uma doença, ele aderiu à 

moda da alimentação macrobiótica. Mas em 1969, muitas vezes seu jantar se resumia a 

frutas. As páginas do diário também revelam que o bispo era um homem de família, pai 

amoroso e avô extremado. Sua casa vivia repleta de filhos e netos. Esta anotação é de março 

de 1969: 

Às 11 horas o meu genro Nelson veio buscar-nos de carro para irmos passar 
o dia em casa da filha. Almoçamos lá e passamos o dia até 9 horas da noite. 
Foi um dia feliz junto com Jacira, a filha Magda Luz e os netinhos.192 

A figura de seu irmão José Sucasas Júnior193 também aparece constantemente. No 

final de 1968, devido à Crise da Faculdade de Teologia, o bispo teve que deixar sua 

residência no campus. Foi então morar de aluguel em um apartamento alguns andares 

abaixo do de seu irmão, no Largo da Pólvora em São Paulo capital. As visitas eram 

praticamente diárias. 

O diário também faz referências à espiritualidade do bispo Isaías Sucasas. Pode-se 

ver, ao ler suas páginas, que ela tinha um forte tom pietista herdado dos primeiros tempos 

do Protestantismo no Brasil. Muitas entradas do diário se iniciam com a prática da oração 

matinal em conjunto com sua esposa, dona Jacira. Em 1969, o culto doméstico diário incluía 

a leitura do devocionário metodista No Cenáculo. Esta anotação é de 11 de abril daquele 

ano: 

                                                                 
190 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág. 12. 
191 Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pág. 169. Aliás, no diário daquele mesmo ano o bispo confessa ser 

torcedor do Palmeiras. 
192 Cf. Idem, pag. 127. 
193 Pastor da Igreja Metodista Central de São Paulo no final dos anos sessenta. 
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Levantei-me às 6 horas, após ter feito o culto doméstico com a Jacira no No 
Cenáculo ...194 

Em certos pontos, aparece também a prática do jejum. Algumas linhas também são 

dedicadas à leitura bíblica diária e, muitas vezes ao hábito de decorar versículos e capítulos 

inteiros da Bíblia. É o que mostra a já citada entrada de 24 de fevereiro de 1968: 

Na parte da tarde, quando eu decorava o salmo 134, chegaram o meu filho 
Levingstone, sua noiva Maria Lúcia , seu pai e sua mãe.195 

Algumas palavras também são dedicadas a opiniões sobre cultos e atividades da igreja. O tom 

tem por vezes forte colorido pietista. É o caso da entrada de 25 de fevereiro de 1968. Apesar 

de longa, ela será transcrita quase na íntegra, para preservar seu teor: 

Estudei até 9:20 a lição da Escola Dominical sobre o importantíssimo 
assunto: A Eternidade de Jesus- Fomos, então, à igreja - assistimos ao culto 
que precede à Escola e lhe serve de abertura. Aliás, um culto muito insípido 
- sem programa- sem unção. É o que tenho lamentado, já há muito tempo- 
justamente isto: Falta de um culto solene pela manhã- um culto completo- 
com um bom côro- ofertas- boa mensagem- um culto realmente na presença 
de Deus, reverente, solene, exultante, de louvores e glórias a Deus. 
Infelizmente não o temos assim pela manhã, e o da noite vem sendo muito 
corrido, tudo feito dentro de uma hora, então deixa de ser um culto cheio- 
um programa completo que satisfaz o coração, então vem sendo pobríssimo 
o serviço de culto a Deus e, em conseqüência, a igreja vai ficando raquítica, 
desnutrida, sem vigor e sem aquele gôzo (sic) que deve caracterizar as 
reuniões do povo de Deus, que é o gôzo da presença de Deus nos seus cultos 
solenes e completos. Nós podíamos ser chamados os ‘curujas’ (sic). O nosso 
trabalho mais expressivo de culto tem sido à noite, quando o povo já se 
encontra cansado de um dia vazio, ou então pesadão pelo muito que comeu 
no ajantarado e nos lanches- quando a capacidade assimilativa não 
funciona...196 

Outro aspecto da espiritualidade do bispo que transparece nas páginas do diário é uma relação 

um tanto ambígua com o Catolicismo Romano. Talvez esta também seja fruto da herança do 

Protestantismo Histórico de Missão. Embora alguns membros de sua família tivessem sido 

(ou ainda fossem católicos romanos) e em alguns casos (talvez por força do movimento 

católico de aproximação) ele tenha participado de cerimônias ecumênicas, em alguns 

momentos, os adeptos do catolicismo eram vistos como pessoas carentes de conversão. A 

anotação de 29 de março de 1968 ilustra o primeiro caso: 

                                                                 
194 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 180. 
195 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág. 12. 
196 Cf. Idem, pág. 13. 
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Às 10 horas da noite ainda fui assistir a uma reunião na Igreja Central de 
natureza ecumênica, com a presença de sacerdotes católicos, ortodoxos, 
muitos leigos romanos e evangélicos.197 

Porém, em 09 de abril de 1969, ao narrar uma entrevista que teve com um acadêmico das 

Faculdades Metropolitanas Unidas, as páginas do diário registraram:  

... Conversei bastante com ele, evangelizei-o indiretamente, pois ele é 
católico, não muito fanatizado...198 

O diário do bispo Isaías Sucasas também reserva espaço para outro tipo de opinião. 

Tipo este que será de bastante interesse para este trabalho. Por vezes, as páginas revelam o 

profundo conservadorismo presente na personalidade do velho bispo. Este conservadorismo 

pode ser definido em dois aspectos: o religioso- doutrinário e o político. O primeiro caso 

aparece claramente na entrada de 26 de junho de 1968, já durante a crise da Faculdade de 

Teologia, quando ele se refere às atitudes que tomaria em relação a professores e alunos 

caso ainda fosse bispo. Os professores seriam inquiridos quanto a suas posições teológicas e 

políticas. E os alunos também:  

... O mesmo faria com cada aluno- submetendo a um interrogatório severo, 
quanto às suas convicções em relação à vocação... seu amor ao metodismo, 
suas convicções sobre o vício do fumo, do álcool, da dança e do jogo...199 

O segundo caso transparece na entrada de 4 de julho daquele mesmo ano:  

... Trabalhei no escritório. Assisti programas televisionados até uma hora da 
madrugada. Ouvimos com muita [atenção] o sr. Vandercoch (?)- vereador na 
câmara de Recife. Meteu a boca no Arcebispo de Olinda Élder Câmara- 
provou com fatos documentados que ele é de fato comunista e prega o ódio 
contra os patrões e as autoridades. Gostei mesmo da franqueza e da coragem 
do tal vereador.200 

Mas o conservadorismo político não ficou restrito às anotações do ano de 1968. No 

ano seguinte, talvez acompanhando o clima vivido pelo Brasil, ele iria se acentuar. Na 

entrada de 15 de março de 1969, o bispo declarou sua admiração pelo ex-governador do 

Estado de São Paulo Adhemar de Barros, na ocasião de seu funeral. Esta entrada revela, 

porém, outro aspecto da relação do velho bispo emérito com a política. A ambigüidade. 

Embora o reverendo Sucasas faça críticas às cassações feitas pelo governo, ao final do 

Período da Reação Conservadora, sua atitude foi de aproximação: 

Para mim foi o Dr. Adhemar de Barros um dos maiores estadistas do Brasil, 
um político de nomeada... Infelizmente Dr. Adhemar foi também muito 

                                                                 
197 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág. 47. 
198Cf. Sucasas, Diário de 1969- 1970, pág. 149. 
199 Cf. Diário de 1968, pág. 135. 
200 Cf. Idem, pág. 142. 
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demagogo e muito se falou e fala -se de sua dignidade moral e corrupção... 
Ultimamente foi cassado. Era, portanto, um cidadão brasileiro, sem direitos 
políticos, sem direito a votar e a ser votado... sob o pretexto de corrupto... 
tudo se fez... sem que ele tivesse oportunidade de se defender... Só os 
governos pusilânimes, tirânicos, despóticos, desumanos, cruéis e covardes é 
que usam uma jurisprudência assim corrupta, ignóbil de cassar os direitos de 
um cidadão da mesma nação... Só os governos pusilânimes, tirânicos, 
despóticos, desumanos , cruéis, egoístas e covardes é que usam uma 
jurisprudência assim corrupta, ignóbil, maquiavélica e podre. Quantos 
homens de grandes talentos e valores inimagináveis estão lançados a 
ostracismo, sendo reduzidos a cadáveres ambulantes, sujeitos a todos os 
vexames, como se fossem cachorros vira-latas, tudo por causa de prepotentes 
covardes escudados nas forças armadas e não nas forças e poderes de uma 
jurisprudência democrata e cristã. Abaixo as hienas do Brasil. 201 

Este conservadorismo acabou levando-o se não a um adesismo, pelo menos a uma 

aproximação bastante grande dos ideais do governo ditatorial. A entrada de 26 de março de 

1969 narrou o convite feito ao bispo para um culto de Ação de Graças em celebração do 

aniversário do Golpe Civil e Militar: 

Lá me encontrei com o rev. Juvenal Ernesto da Silva, capelão do Exército 
que foi me levar um convite do Sr. General para assistir a um culto militar 
no dia 31 de março às 9 horas da manhã. 202 

A anotação do dia 31 de março daquele ano mostrou que o convite foi plenamente 

aceito: 

... aprontei-me e fui juntamente com o Rev. Sucasas até o Círculo Militar do 
2º Exército em (sic) Birapuera (sic). O culto que se realizou foi de Ação de 
Graças pelo 5º aniversário da revolução de 1964. O culto foi muito solene, 
houve muita gente. O sermão foi excelente, pregado pelo Rev. Darly da I. P. 
Independente203, o coro só de vozes femininas foi também da mesma igreja - 
Muito bom coro. O salão estava repleto - Uma assistência seleta de civis e 
militares de todas as patentes.204 

Como será visto adiante, esta proximidade acabou se tornando ainda mais intensa no 

correr daquele mesmo ano. Ainda em 1969, o bispo (juntamente com seu irmão reverendo 

                                                                 
201 O trecho citado pode parecer contraditório às considerações feitas anteriormente. Porém, uma leitura mais 

acurada revela que isso não ocorre. O bispo aqui protestava sim contra a cassação do mandato político de um 
homem público: Adhemar de Barros. Mas a leitura do primeiro capítulo desta dissertação nos mostra que o 
“Doutor Adhemar”, ex- governador de São Paulo foi um dos principais apoiadores do Golpe Civil e Militar 
de 1964. Ou seja, foi um político de tendência conservadora e populista. Portanto, para o velho bispo Sucasas 
o protesto contra a cassação de direitos políticos só valia para os membros da direita. Era uma democracia 
desigual. Para os “comunistas” não caberia uma jurisprudência democrática e cristã. 

202 Cf. Sucasas. Diário de 1969, pág. 152. 
203 Igreja Presbiteriana Independente. 
204 Cf. Idem, pp. 159-160. Este não é o único culto militar narrado no diário. A entrada do dia 5 de Junho narrou 

um culto militar realizado na Igreja Metodista Central de São Paulo. O púlpito ficou ao cargo do reverendo 
Sucasas e do Capelão Evangélico do 2° Exército. O bispo participou representando a Igreja Metodista do 
Brasil. Cf. Idem, pp. 263-264. 
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Sucasas) obteve a documentação que o habilitava para o serviço secreto do DOPS. As idéias 

acabaram se transformando em atitudes. 

Portanto, a imagem que transparece das páginas do diário é, na medida do possível, a 

de um homem da tradição. E será a partir do ponto de vista deste homem da tradição que os 

fatos ocorridos na Igreja Metodista da segunda metade dos anos sessenta serão analisados. 

Suas idéias e posições fazem dele um legítimo representante do conservadorismo que 

chegou ao poder na Igreja durante o Período da Reação Conservadora. 

 

3.1.3 Entre 1960 e 1965: um preâmbulo para o Período da 

Reação Conservadora  

 

Os anos que cobriram o último episcopado do reverendo Isaías Fernandes Sucasas 

(1960-1965) podem ser considerados como um preâmbulo para o Período da Reação 

Conservadora que se iniciou no IX Concílio Geral. Nesses anos, acompanhando o clima 

tenso vivido pelo país no governo João Goulart, as vozes do polifônico conservadorismo 

metodista começaram a se levantar. 

Em meio a este coral, uma das vozes que se fez ouvir de forma mais forte foi a do 

movimento conhecido como Esquema205. Ele tinha como um de seus líderes o antigo reitor 

da Faculdade de Teologia e pastor da Igreja Metodista Central de São Paulo, reverendo 

Nathanael Innocêncio do Nascimento206. Aliás, a figura do reverendo Nathanael é uma das 

mais interessantes do Metodismo da época. E uma das menos pesquisadas. Orador 

cativante, extremamente inteligente e provavelmente membro do antigo Partido 

                                                                 
205 O Esquema foi um dos grupos mais sui generis da história do Metodismo. Aliás, ele se apresenta como uma 

grande sugestão de pesquisa, pois ainda foi pouco explorado. Porém o pesquisador que se dedicar ao tema 
terá que enfrentar a questão da precariedade das fontes. O material produzido pelo próprio grupo é muito 
reduzido. Muitos de seus principais membros já são falecidos, outros estão em idade avançada. Talvez fosse 
o caso de se levantar a memória dos membros sobreviventes. A meu ver, a melhor definição para o 
movimento pode ser dada pela expressão “partido político.” Isso devido à própria maneira como o grupo se 
comportava. Esse partido político era liderado, sim (apesar da negativa apresentada na edição de 15 de março 
de 1965 do Expositor Cristão) pelo reverendo Nathanael Innocêncio do Nascimento. Outro de seus líderes 
era o reverendo Alípio da Silva Lavoura. Tinha membros no pastorado e no laicato metodista. Como partido 
político que era o grupo se fechava em torno de certas questões, mesmo que não existisse unanimidade 
interna. Eram feitas campanhas políticas para eleger seus representantes em todos os níveis da administração 
da Igreja. Suas reuniões eram realizadas em caráter sigiloso, com a utilização de senhas e slogans. Cf. 
DORNELLAS, João Wesley. Informações sobre o Bispo Nathanael. [Mensagem Pessoal]. Mensagem 
recebida por daniel34@uol.com.br em 09 de novembro de 2007.  

206 Creio, aliás, que o trocadilho é bastante pertinente. O reverendo Nathanael ficou conhecido também pelo seu 
dom musical. Regeu corais tanto na Faculdade de Teologia como nas igrejas por onde passou como pastor. 



78 
 
Integralista207, o pastor da Igreja Metodista Central de São Paulo quase levou seu grupo à 

vitória no Concílio de 1965.  

Em 15 de março daquele ano, o informativo oficial da Igreja publicou uma entrevista 

de página inteira com o reverendo Nathanael.   

O reverendo Nathanael I. do Nascimento é convidado pelo redator do Órgão 
Oficial para momentosa entrevista...208 

                                                                 
207 A menção à provável filiação do reverendo Nathanael Innocêncio do Nascimento ao Partido Integralista é 

importante, pois simboliza o tipo de mentalidade conservadora que chegou ao poder na Igreja Metodista na 
segunda metade da década de sessenta. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento político-social 
criado pelo escritor modernista Plínio Salgado (1895-1975). O surgimento da AIB é fruto do extremo 
impacto do fascismo italiano e alemão no Brasil. XXXXXSomadas às condições externas (crise de 1929, 
enfraquecimento das democracias liberais) as condições internas do país (fim do ciclo do café, Revolução de 
1930, quebra do regime do “Café com Leite”) propiciaram o surgimento de movimentos de caráter 
semelhante no Brasil dos anos 30. Em 1930, surgiu o Partido Fascista Brasileiro. Logo foi seguido por outros 
como a Legião de Outubro, Partido Nacional-Fascista etc. E em 1932 surgiu o mais famoso deles: a já citada 
AIB. Em meados da década, este último partido acabou englobando todos os outros grupos de tendência 
fascista existentes no país. Num congresso realizado no Espírito Santo em 1934, Plínio Salgado foi eleito 
como chefe nacional do partido. A partir daí, a agremiação só fez crescer. Em 1937 a Ação Integralista 
alcançou o auge de sua popularidade. Plínio Salgado acabou lançando sua candidatura à Presidência da 
República. Porém, veio o Estado Novo e as eleições foram canceladas. Crendo que teria participação no 
governo do agora ditador Getúlio Vargas, Plínio passou a apoiá-lo. Porém Getúlio queria governar sozinho. 
Ao se perceberem alijados do poder, os integralistas tentaram derrubar o governo num putsch no ano de 
1938. O golpe acabou malogrando e Plínio Salgado foi para o exílio em Portugal. Quando de seu retorno, 
tentou devolver ao Integralismo seu antigo fôlego. Porém o movimento havia se esvaziado. No período do 
Golpe Civil e Militar, aderiu à ARENA (partido de apoio ao governo). As propostas da AIB eram 
antiliberais, antiimperialistas (Estados Unidos e Europa) e anticomunistas. A idéia era estabelecer um Estado 
forte, governado por um líder autoritário assessorado por intelectuais . XXXXXXXXXXXOs integralistas 
procuravam ao máximo possível ser semelhantes aos movimentos europeus. Usavam uniformes (a famosa 
camisa verde com a letra grega sigma na braçadeira), adotavam hierarquia militar e cerimônias pomposas. 
Ficou também bastante conhecida a saudação usada pelo grupo: Anauê! (um termo que talvez seja de origem 
indígena e signifique “Salve”). O único fator que os distanciava do Nazismo era a pouca ênfase na pureza 
racial.  Cf. A Era de Vargas. São Paulo: Abril Cultural, 1986. (Coleção Nosso Século, vol. V), pp. 157-160. 
Existe também uma interessante relação entre o Metodismo  e a Ação Integralista Brasileira. Ela se deu 
através do colégio metodista O Granbery, em Juiz de Fora (MG). Ao contrário de outras localidades em que 
o vínculo se dava através da Igreja Católica, foi numa instituição protestante metodista (o já citado colégio) 
que o Integralismo encontrou base inicial naquela cidade mineira. Isto aconteceu através da figura de Oscar 
Machado, Diretor da Escola de Comércio, do Ginásio e professor de Sociologia daquela instituição. No ano 
de 1934, Machado convidou o segundo homem do Integralismo, Gustavo Barroso, para uma série de 
conferências “literárias” nas dependências do colégio. Nos dias 20 e 21 de outubro, o líder da milícia 
Integralista falou sobre A Inquietação do Século XIX e a Reconstrução do século XX e O Sentido novo da 
Política, da Educação e da Economia. Embora não fosse a intenção aparente, as conferências tiveram forte 
tom doutrinário. Em uma delas, Barroso declarou sua admiração pelo Fascismo Italiano. A mensagem 
integralista acabou encontrando uma forte recepção no corpo docente e discente do colégio. A própria 
direção exercida por Oscar Machado tinha acentuado teor integralista. Primava pela ordem e pela hierarquia. 
Em tom humorístico, um periódico da escola falava de uma funcionária que “fazia a saudação integralista” ao 
toque da campainha do refeitório. O ideário integralista de Machado (membro da Igreja Metodista Central de 
Juiz de Fora) acabou extrapolando as fronteiras da escola. Seu objetivo era criar no colégio um grupo 
anticomunista. Em 1934, ele se tornaria o primeiro líder municipal do Integralismo. Cf. GONÇALVES, 
Leandro Pereira. Tradição e Cristianismo: o nascimento do Integralismo em Juiz de Fora. In: SILVA, Giselda 
Brito (Org.). Estudos do Integralismo no Brasil. Recife: UFRPE, 2007, pp. 81-94. É possível deduzir a 
provável participação do reverendo Nathanael no Integralismo ao analisar o conteúdo do discurso e das 
práticas do grupo por ele liderado: anticomunismo, antiamericanismo e tendência autoritária. 
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Na seqüência, o reverendo apresentou os motivos que levaram à formação do grupo. 

Eles eram três: o desejo de combater o Liberalismo Teológico, o desejo de combater o 

“comunismo” presente nas pregações e periódicos da denominação e a visão de que o 

Metodismo estava perdendo o seu dinamismo.   

As razões desta ação podem ser resumidas em três itens: Entendemos que a 
Igreja Metodista do Brasil não pode aceitar nem permitir no seu seio o 
liberalismo teológico que gradualmente vem penetrando seus quadros. Ela 
tem digna e respeitável herança teológica que continua atual e, por isso, não 
carece de revisão. Os padrões doutrinários do metodismo histórico devem 
ser mantidos. A segunda razão é pregação comunista por púlpitos e 
periódicos de nossa igreja... sem que o apelo de pastores e leigos... lograsse 
atendimento e sem que a cúpula administrativa se pronunciasse... sobre 
matéria que punha em perigo a unidade do metodismo pátrio. Essa 
infiltração comunista ameaçava a unidade da Igreja e nós não poderíamos 
permanecer de braços cruzados. Em terceiro lugar, mobilizou-nos a falta de 
iniciativas dinamizadoras da Igreja por parte de nossos dirigentes...209 

Em termos de propostas, o grupo visava à simplificação da máquina administrativa da 

Igreja, a renovação dos quadros e a retirada dos missionários norte-americanos das funções 

administrativas. Quanto a esta última proposta, a idéia era transferi- los para o ministério 

pastoral.  

... há, ao menos três idéias gerais...: 1. Simplificação da máquina eclesiástica 
retirando-lhe peças dispensáveis ao funcionamento nesta fase da história da 
Igreja Metodista do Brasil, 2. Renovação dos quadros administrativos gerais 
da Igreja uma vez que a orientação administrativa que há trinta anos existe 
na Igreja precisa ser modificada para atualizar atitudes, métodos e 
procedimentos. 3. Retirada dos missionários dos cargos e funções 
administrativas para situá-los no trabalho pastoral. 210 

É importante dizer que a influência do Esquema não foi pequena. No plenário do 

Concílio Geral de 1965, que marcou o início do Período da Reação Conservadora, esse 

grupo representava a maioria. E mesmo que suas propostas não tenham sido aprovadas ele 

ainda teve forças para levar um de seus membros ao episcopado. No caso, o seu líder, 

Nathanael Innocêncio do Nascimento. O pêndulo do Metodismo mudava agora de direção. 

                                                                                                                                                                                                           
208 Cf. Desvendando o Esquema. Expositor Cristão, São Paulo, 15 de março de 1965. Pág. 12. Entrevista 

concedida a José Sucasas Júnior. 
209 Cf. Idem. 
210 Cf. Idem.  Ainda no nível das propostas, o grupo tinha outras idéias. Algumas (poucas) foram aprovadas no 

Concílio, outras não. Uma delas, por exemplo, era a manutenção das cinco regiões eclesiásticas já criadas. 

Outra era a criação do cargo de Bispo Presidente, com poderes extraordinários. Ainda com relação ao 
episcopado (cargo ao qual o grupo tinha levado uma lista de nomes para eleição no concílio, que esperava ver 
aprovada) outra proposta era que fosse vitalício. Esta última foi a única a ser aprovada, sendo, porém, 
revogada no Concílio Geral de 1970. Cf. DORNELLAS, João Wesley. Informações sobre o Bispo Nathanael. 
[Mensagem Pessoal]. Mensagem recebida por daniel34@uol.com.br em 09 de novembro de 2007.  
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3.2 O Período da Reação Conservadora: o Metodismo 

brasileiro entre 1965 e 1970 

 

O Concílio Geral de 1965 representou o fim do Período de Engajamento e o início do 

Período da Reação Conservadora na Igreja Metodista dos anos sessenta. Essa guinada à 

direita foi vista de uma forma bastante clara por alguns setores da denominação como 

reflexo do clima que o próprio país viveu depois do Golpe Civil e Militar de 1964: 

Em 1962, Almir dos Santos é nomeado secretário geral da JUGAS e naquela 
ocasião adota uma linha que, segundo estudo feito com Robert Davis, se 
chamaria “Linha Democrática Esquerda”, pois se sentia que era nesse setor 
de pensamento político e ideológico que se concentravam os fatores 
coincidentes com os princípios cristãos... Essas manifestações, 
reivindicações, pressões sobre as autoridades se intensificaram à medida em 
que passa o tempo, em perfeita consonância com o que se passa no quadro 
político brasileiro... Até que chegasse 31 de março de 64. Cessa tudo o que 
se vinha processando. Na IMB, o pêndulo que oscilava para a esquerda 
voltou para o centro e direita.211 

Depois de um longo período de preparação, o Concílio se reuniu entre os dias 10 e 20 

de julho de 1965, nas dependências do colégio Bennett, Estado da Guanabara212. O tema 

principal foi a reforma da Constituição e dos Cânones. 

O IX Concílio Geral representou o início do Período da Reação Conservadora por que 

nele o Esquema teve força bastante para levar um de seus membros ao episcopado. Porém, 

devido a algumas defecções internas213 e ao próprio ambiente de debate entre os conciliares, 

boa parte de suas propostas acabou sendo derrotada.  

Foi também o último Concílio Geral da carreira do velho reverendo Isaías Fernandes 

Sucasas como bispo. Sua despedida foi expressa no relatório episcopal da III e V Regiões 

Eclesiásticas:  

... Este é, por certo, meu último relatório, na qualidade de ministro ativo, 
pois os meus 69 anos de idade, 40 de ministério ativo sem licenças especiais 
e sem férias, sentindo as energias cardíacas em rápido declínio, estão me 
inclinando a solicitar aposentadoria.214  

                                                                 
211 Cf. Documento da Juventude. Cópia datilogra fada. Arquivo pessoal do autor. 
212 Atual Estado do Rio de Janeiro. 
213 Um fator que provavelmente deve ter motivado estas deserções foi a já citada tendência do Esquema de se 

fechar em torno de determinados pontos, não permitindo opiniões contrárias. 
214 Cf. Atas, Documentos e Registros do IX Concílio Geral. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1965, 

pág. 144. 
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Com sua aposentadoria, deixava também o cargo de presidente do colégio de bispos, o 

qual havia ocupado por dez anos. O relatório do Colégio Episcopal expressou assim a sua 

gratidão ao velho bispo: 

 

Consignamos aqui uma palavra de profunda gratidão ao Revm. º Bispo Isaías 
Fernandes Sucasas, que por 10 anos seguidos ocupou a presidência do 
Colégio dos Bispos, pedindo a Deus que o abençoe e o guarde, juntamente 
com seus familiares.215 

A aposentadoria do bispo Isaias Sucasas só reforçou a necessidade de um rearranjo 

episcopal. O cargo de bispo estava vago na III e V Regiões Eclesiásticas. Além disso, uma 

nova região havia sido criada naquele mesmo Concílio: a VI. 

A votação se realizou na oitava sessão do concílio, na parte da manhã. Uma simples 

análise de números permite perceber que o Esquema ainda tinha enorme força. Ficou 

estabelecido que os bispos seriam eleitos por maioria absoluta. Esta maioria seria definida 

por quarenta ou mais votos. 

O primeiro escrutínio foi presidido pelo bispo William Angie Smith, visitante da 

Igreja Metodista dos Estados Unidos ao Concílio. Foram eleitos José Pedro Pinheiro 

(reeleito com 56 votos), João Augusto do Amaral (também reeleito com 50 votos) e Almir 

dos Santos (44 votos). O reverendo Nathanael ficou em quarto lugar (39 votos) 216. 

O segundo escrutínio foi presidido pelo bispo Aubrey Walton, também visitante da 

Igreja Metodista dos Estados Unidos ao Concílio. O reverendo Nathanael Innocêncio do 

Nascimento ficou em primeiro lugar (46 votos) seguido por Oswaldo Dias da Silva (44 

votos) 217. 

O terceiro escrutínio foi presidido pelo bispo Sante Uberto Barbieri, da Igreja 

Metodista da Argentina, Uruguai e Bolívia. Os candidatos não conseguiram atingir quarenta 

votos, por isso foi feito novo escrutínio. Nesta votação, presidida pelo mesmo bispo 

Barbieri, foi eleito Wilbur K. Smith (42 votos). 

Portanto, como foi possível perceber, o Concílio Geral de 1965 pode ser considerado 

como o marco inicial do Período da Reação Conservadora na Igreja Metodista. Nesse 

período, uma liderança de tendências contrárias aos ideais do Período de Engajamento 

assumiu o poder. Outros membros desta liderança, que tinham idéias mais afinadas com as 

                                                                 
215 Cf. Idem, pág. 103. 
216 O total da lista de candidatos do primeiro escrutínio era de trinta e seis nomes. De certa forma esta lista serve 

para mostrar um “quem era quem” na Igreja da época. Cf. Idem, pp. 109-110. 
217 A lista aqui tinha catorze nomes. O restante dos candidatos do Esquema acabou não alcançando votação. 
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do período anterior, acabaram atenuando seu pensamento218. O velho bispo Isaías Sucasas 

se aposentou. Porém, isto não quer dizer que deixou de ser testemunha, e até mesmo de 

tomar parte, dos acontecimentos que marcaram a Igreja Metodista da época. E as páginas de 

seu diário passaram a narrar uma das fases mais tensas da história desta denominação no 

Brasil.  

 

3.2.1 Conservadorismo x Engajamento 

  

O Período da Reação Conservadora foi marcado por uma série de confrontos entre a 

liderança conservadora da Igreja e as alas que ainda mantinham as idéias do Período de 

Engajamento. Podem ser citados dois exemplos: a intervenção no Colégio Bennett e a 

escolha do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara como paraninfo dos 

formandos da Faculdade de Teologia em 1967. 

No ano de 1965, o bispo da I Região Eclesiástica, Nathanael Innocêncio do 

Nascimento se viu às voltas com a crise do Colégio Bennett. Temendo que professores 

comunistas tomassem o poder no colégio e sob ameaça de intervenção do governo militar 

no estabelecimento, o bispo demitiu a diretora e assumiu as funções do conselho diretor. 

Em 1967, o Arcebispo de Olinda e Recife foi escolhido como paraninfo dos 

formandos da Faculdade de Teologia. Tal atitude acabou provocando intensa discussão na 

Igreja219. 

Porém, todos estes fatos seriam pequenos, perto da maior crise vivida pela Igreja 

Metodista em sua história. A Crise da Faculdade de Teologia no ano de 1968. Desta, o 

velho bispo foi testemunha ocular. 

 

 

 

                                                                 
218 Este é o caso do bispo Almir dos Santos. A atenuação de seu discurso será discutida mais abaixo. 
219 Este caso tem que ser incluído nos eventos que marcaram este período de tensão na Igreja por dois motivos. O 

primeiro é a extrema discussão que provocou. As páginas do Expositor trouxeram não só as opiniões 
favoráveis à presença do Arcebispo na formatura como também opiniões irritadas das alas conservadoras. O 
segundo é que ele mostra que os defensores dos ideais do Período de Engajamento não estavam (pelo menos 
inicialmente) passivos. 
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3.2.2 A Crise da Faculdade de Teologia, o ápice do conflito 

 

A Crise da Faculdade de Teologia foi, porém, o evento ápice de todo este 

antagonismo. Foi o palco onde a luta se travou. Pode- se dizer que ela teve seu real início 

antes de abril de 1968. Já durante o período das férias (20, 21 e 22 de fevereiro), o Gabinete 

Geral estudou dois documentos que foram enviados a ele pelo Gabinete Episcopal da V 

Região Eclesiástica e pelo plenário do Concílio Regional da II Região Eclesiástica. Esses 

documentos se referiam tanto aos professores quanto aos alunos da Faculdade de Teologia e 

enfatizavam: 

• A quebra dos costumes metodistas por parte dos alunos; 

• A preocupação com o tipo de ensino que era ministrado a eles pelos professores;  

• Participação dos alunos em atividades estranhas ao currículo da Faculdade; 

• Atitudes irreverentes dos seminaristas durante os concílios regionais. 

Em sua carta, o Gabinete Episcopal da V Região criticava a Faculdade de Teologia, 

pois, a seu ver, ela estaria formando em vez de pastores, uma elite acadêmica que não 

amava as tradições metodistas, não cumpria os Cânones, nem respeitava as Regras Gerais. 

Segundo a liderança da V Região, a responsabilidade por tal estado de coisas era dos 

professores. A carta do plenário do concílio da II Região, escrita pelo bispo José Pedro 

Pinheiro, manifestava preocupação com relação ao comportamento dos seminaristas durante 

a realização do Concílio. Os acadêmicos que estavam presentes foram convidados a realizar 

um dos cultos e acabaram chocando os conciliares com a apresentação de um teatrinho do 

tipo Golias220 que ridicularizava a Igreja Metodista e a Faculdade de Teologia. O Corpo 

Docente da Faculdade era chamado por eles de corpo doente ou demente. O bispo também 

pediu para que fossem feitas averiguações com relação à ligação dos alunos com o 

Movimento Estudantil.  

...Lidos os documentos acima mencionados na sessão do dia vinte, o 
Gabinete decidiu convidar o reitor e o Presidente do Conselho Diretor para 
estarem presentes na sessão do dia vinte e um, quando então o Gabinete faria 
conhecida deles suas preocupações ante as questões acima levantadas... 
Compareceu perante o Gabinete em sua sessão do dia vinte e um o reitor da 
Faculdade de Teologia Rev. Otto G. Otto, a quem foram comunicados os 
fatos em todas as minúcias, o qual declarou ignorar totalmente que tais fatos 
estariam ocorrendo com os alunos da Faculdade de Teologia... Decide o 
Gabinete Geral em sua sessão do dia vinte e dois enviar cópias dos referidos 

                                                                 
220 Programa televisivo da época. 
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documentos ao Conselho Diretor, ressaltando as preocupações do Gabinete e 
convidando ao mesmo tempo a Diretoria do Conselho para um encontro por 
ocasião da próxima reunião ordinária do Gabinete, dia vinte de junho, 
quando então seriam prestadas pelo Conselho informações quanto às 
providências tomadas.221 

Nesse intervalo, as aulas se reiniciaram e a turma de 1968 encontrou uma Faculdade 

de Teologia totalmente desestabilizada. Uma grave crise administrativa afetou tanto a área 

de pessoal quanto a financeira. O corpo de professores em tempo integral foi reduzido de 

seis para quatro. A reitoria e os professores não puderam desempenhar suas 

responsabilidades, e o currículo teve que ser adaptado.  

... Acontece que a Faculdade conta apenas com alguns professores 
convidados para o magistério, mas quando aqui chegam recebem 
incumbências com que não sonhavam. Nem é possível escolher, onde não 
existem elementos bastantes... Ora daí decorre outra conseqüência 
lamentável: a contratação de professores externos, que aceitam as aulas só 
nos horários que lhes convêm dificultando deste modo o bom funcionamento 
da Faculdade e do seu currículo. 222 

A Faculdade não conseguiu cumprir com seus compromissos financeiros, não tinha 

como se manter, fazer as reformas necessárias223 e contratar novos funcionários. Toda esta 

situação atingia diretamente os alunos, que acabaram sendo prejudicados. A isso se somou 

uma insatisfação: desde 1962 224 havia um interesse dos discentes em participar mais 

ativamente da vida administrativa e do currículo da Faculdade de Teologia. E, em 1968, 

esse desejo se intensificou. A 26 de abril, eles entraram em greve, pedindo por 

reestruturação: 

Dia vinte e seis de abril os alunos decidem permanecer em greve geral, que 
se iniciou com a abstenção do almoço e do jantar do dia vinte e seis de abril 
e ausência das aulas no dia seguinte. Reúnem-se em sucessivas assembléias, 
até altas horas da noite, preparam documentos contendo reivindicações com 
respeito à administração interna e externa da faculdade e curriculum, 
entregando-os à congregação e exigindo da mesma uma resposta escrita no 
mesmo dia.225 

Num documento, os alunos explicavam os motivos da greve: 

 

                                                                 
221 Cf. Nota Oficial. São Paulo, Expositor Cristão, 15/ 07/ 1968, pág. 8 
222 Cf. SALVADOR, José Gonçalves. Uma Análise Serena da Crise por que passou a Faculdade de Teologia. 

Expositor Cristão , São Paulo , 1/12/68. Pp. 9- 10. 
223 Os diários do bispo Sucasas e a documentação do Arquivo His tórico dão conta de que existia uma campanha 

em prol da arrecadação de fundos para as construções na Faculdade. Cf. OTTO, Otto Gustavo. Faculdade de 
Teologia da Igreja Metodista do Brasil Balancete Extraído em 31-10-1967. Rudge Ramos, 31 de outubro de 
1967. Pasta FT 025-028 do Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista.  

224 Já naquele ano os alunos entraram em greve, pedindo uma reestruturação no currículo e maior participação na 
administração da faculdade. Cf. Salvador, pág. 9. 

225 Cf. Salvador, pág. 10. 
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• A centralização da autoridade e o acúmulo de funções da reitoria;  

• O não cumprimento do cardápio do refeitório226;   

•  Ausência constante do Reitor;  

• Cargos que poderiam ser ocupados por alunos estavam nas mãos de alheios; 

• Funcionários despreparados; 

• Exploração no pagamento de alunos e funcionários; 

• Má utilização de verbas; 

• Inércia com relação à reformulação dos Estatutos da Faculdade;  

• Currículo inadequado à realidade brasileira; 

• Autoritarismo da direção sobre professores e alunos; 

• Distanciamento do Conselho Diretor da realidade da Faculdade.227 

Como José Gonçalves Salvador contou em seu artigo no Expositor Cristão, os 

seminaristas pediram uma resposta da direção e dos professores da Faculdade em vinte e 

quatro horas. Esta resposta veio, mas foi considerada insatisfatória. Exigiram então uma 

resposta satisfatória até o dia 29 de abril, para que pudessem se reunir com os professores, 

no dia três de maio. 

Nesse tempo de espera, os acadêmicos de Teologia acabaram tomando uma atitude 

que só contribuiu para agravar a situação. O Dia do Seminarista, 01 de maio, é celebrado até 

hoje com grande festa pela Igreja Metodista. Só que no 01 de Maio também é comemorado 

o Dia do Trabalhador. Naquele 01 de maio de 1968, os alunos da Faculdade de Teologia 

escolheram abrir mão de sua festa para publicar um documento de solidariedade aos 

trabalhadores brasileiros. Um ato de protesto político: 

Nós, alunos da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, por 
ocasião do 1° de Maio, Dia do Trabalhador, sentimo-nos no dever de 
expressar a nossa solidariedade a todo aquele que luta contra as causas que 
solapam as liberdades humanas, provocando desumanização do homem (...) 
Na perspectiva do Evangelho, compreendemos que somos chamados a nos 
engajar na missão de Deus no Mundo, missão esta que nos leva a uma ação 
concreta e objetiva em relação aos problemas da realidade brasileira. 
Refletindo sobre este propósito é que expressamos nossa posição, dentro e 
fora da Igreja, procurando fazer sentir desta forma, que lutamos por uma 
Igreja atuante e por uma Faculdade que acompanha as transformações da 
sociedade hodierna.228 

                                                                 
226 O movimento de greve se iniciou quando, durante a refeição noturna, um aluno colocou sobre seu pires um 

recado para a cozinheira: “Queremos mais pão.” É provável que as dificuldades financeiras pelas quais a 
Faculdade passava na época estivessem interferindo nas refeições oferecidas no refeitório. Cf. PINHO, J. B. 
Ambiente Calmo Comprova: Crise não é tão Grave. Alvorada, Rio de Janeiro, 26/05/1968. Pp. 4 e 5.  

227 Cf. Sampaio pp. 128-129. 
228 Cf. idem pág. 130. 
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Boa parte desta agitação não passou despercebida aos olhos de um personagem muito 

especial que vivia nas dependências da Faculdade de Teologia: o velho bispo Isaías 

Fernandes Sucasas. As páginas do seu diário serviram não só para acolher a narrativa dos 

fatos que viu, como também para mostrar sua opinião sobre o que estava acontecendo. São 

linhas preciosas que mostram uma análise dos fatos sob o olhar de um homem da tradição. 

3.2.3- A greve aos olhos do velho bispo  

Já desde o início da década, o reverendo Sucasas vivia com sua esposa nas 

dependências da Faculdade. Portanto, pode-se dizer que ele foi uma testemunha ocular dos 

fatos ali ocorridos.  

 A greve surpreendeu o velho bispo ao retornar a Rudge Ramos depois de uma 

viagem229 de levantamento de fundos em prol da Faculdade.  O movimento já completava 

quase uma semana. A entrada de 6 de maio de 1968 no diário expôs as suas opiniões sobre a 

greve. São as palavras de um velho pastor de setenta e dois anos, chocado com o que via: 

O ambiente dentro da Faculdade é de greve, greve que já dura 6 dias: os 
alunos estão reivindicando excessos que a Faculdade não está em condições 
de atender, ao menos assim de imediato. A atitude dos acadêmicos é insólita, 
é agressiva, desmoralizante, indisciplinar, ofensiva, degradante, inteiramente 
imprópria de acadêmicos vocacionados. É uma greve infundamentada, com 
vírus de comunismo...230 

Na seqüencia, o bispo Sucasas apontou quais seriam as suas atitudes caso fosse o reitor do 

estabelecimento: 

Fôsse eu o reitor, já teria expulso (sic) uns 4 ou cinco chefes do movimento. 
A grande parte está tomando parte (sic) constrangido pelos chefes do 
movimento. Seria melhor que o Reitor com o Conselho fechasse a 
Faculdade, botando tudo no olho da rua.231 

Em seguida, deu a sua opinião sobre o que estava acontecendo: 

O que está passando na Faculdade é um opróbrio. Nem os moleques da rua 
procederiam como eles estão procedendo. É legítimo caso de cadeia e 
borracha por cima.232 

                                                                 
229Os diários narram três viagens de recolhimento de fundos em prol da Faculdade de Teologia (Campanha da 

Faculdade, segundo termo do próprio bispo Sucasas. Na ocasião tratada acima, o bispo estava de retorno da 
última viagem (que cobriu Minas e Espírito Santo) e que teve que ser interromp ida abruptamente devido ao 
falecimento de um cunhado em Cataguases. Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Diário do Ano de 1968. Cópia 
xerografada de manuscrito, pág. 78. 

230 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág. 82 e 83. 
231 Cf. Idem. 
232 Cf. Idem. 
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O bispo não era o reitor. Porém, parece que o reitor de fato, reverendo Otto Gustavo 

Otto de alguma forma teve o mesmo pensamento.  

 

3.2.4 De volta à Faculdade  

 

Enquanto o bispo escrevia em seu diário, a situação se deteriorou. Os professores 

afirmavam que só discutiriam com os alunos depois que eles retornassem às aulas. Estes, 

porém não cediam. Frente a esse impasse, o Conselho Diretor da Faculdade parece ter 

seguido a opinião do velho bispo. Reunido no dia cinco de maio, emitiu um documento 

informando a decisão de suspender as aulas e fechar a faculdade. Os alunos deveriam 

regressar às suas cidades e esperar pela comunicação da reabertura das aulas que seria feita 

a eles depois da reunião do Conselho Diretor com os bispos e secretários de educação cristã 

para a solução do problema no dia 24 de maio: 

Considerando o impasse criado pelas posições assumidas pelo Corpo 
Docente e pela maioria do Corpo Discente da Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista do Brasil, em relação à crise que se instalou desde o dia 
vinte e sete de abril do corrente ano; Considerando que a Mesa do Conselho: 
(a) ouviu suficientemente o Conselho de Administração da Faculdade; (b) 
ouviu suficientemente a Congregação da Faculdade; (c) ouviu 
suficientemente a Comissão de seis alunos, nomeados pela Assembléia de 
alunos; e não logrando superar a crise em que se debate a Faculdade... A 
Mesa do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do 
Brasil resolve: 

1º- Suspender, até ulterior deliberação, as aulas e todas as outras atividades 
da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil; 

2°- Convocar o Conselho Diretor da Faculdade de Teologia da Igreja 
Metodista do Brasil, solicitando, ainda, a presença dos Revmos. Bispos e 
Secretários Regionais de Educação Cristã, para a solução final do problema. 

Em conseqüência serão fechadas todas as dependências da Faculdade de 
Teologia da Igreja Metodista do Brasil, a partir do dia oito do corrente, às 
dezoito horas, devendo os senhores alunos regressar às suas igrejas de 
origem...233 

Portanto, professores e alunos ficariam de fora das discussões para a solução da crise: 

A atitude da Mesa do Conselho Diretor de excluir os alunos e os professores 
da discussão sobre a solução da crise fez com que estes dois grupos 

                                                                 
233 Cf. DOCUMENTO. Expositor Cristão, São Paulo, 15/05/1968. Pág. 4. 
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envolvidos mudassem seu posicionamento e resolvessem se unir para o 
diálogo por meio de reuniões informais.234 

 

3.2.5. Novamente, a palavra do bispo 

 

A notícia do fechamento da Faculdade chegou à casa do bispo Isaías Sucasas às duas 

horas da tarde daquele 6 de maio. E ele então tornou a dar sua opinião nas páginas do diário: 

Acabo de receber nesta hora- 2 horas da tarde- que a Reitoria da Faculdade 
deu ordens severas para que todos os alunos da Faculdade, moços e moças, 
se retirem da Faculdade até 4ª feira à noite. Justamente o que estava 
precisando: botar tudo no olho da rua. Só ficaram os casados. Penso que foi 
o passo mais acertado na presente contingência. Agora vão se reunir os 
bispos, Secretários Gerais, Reitor e o Conselho Diretor para construturar 
(sic) uma nova faculdade, isto é, colocar tudo dentro de uma disciplina 
severa dentro da ética e das esperanças da igreja.235 

Porém nem tudo ocorreu como o bispo Sucasas desejava. A expulsão dos 

indisciplinados debaixo de borracha acabou não acontecendo. A situação entrou num clima 

de inicial resistência seguido de calmaria. Calmaria esta que antecedeu verdadeira 

tempestade. 

3.2.6 Resistência e breve normalidade 

Teve início então um momento de resistência, seguido por breve normalidade. Os 

professores mandaram uma carta ao Conselho Diretor pedindo para que pudessem continuar 

a conversar com os alunos na Faculdade e também para que fosse permitida sua participação 

na reunião. A maioria dos alunos decidiu desobedecer à ordem do Conselho Diretor e 

permanecer nas dependências da Faculdade. Acreditavam que assim poderiam participar do 

processo de reestruturação:  

... Alguns poucos alunos acatam a resolução do Conselho Diretor e retornam 
às suas regiões, mas a grande parte permanece no internato, tomando as 
refeições no quintal do dormitório das moças...236 

 

                                                                 
234 Cf. Sampaio, pág. 131. 
235 Cf. Sucasas, pág. 83. 
236 Cf. Salvador pág. 10. As moças a que o texto se refere são membros da já citada ordem diaconal. Até 1967 a 

responsabilidade de acolhê-las cabia ao Instituto Metodista. Porém, no final da década de sessenta, o curso 
foi transferido para Rudge Ramos. Essa transferência foi mais um fator complicador, pois deu origem a 
alguns boatos sobre o comportamento sexual entre os acadêmicos de Teologia e as diaconisas no campus. 
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O Conselho Diretor se reuniu entre os dias 24 e 26 de maio de 1968, com a presença 

dos bispos e dos secretários regionais de educação cristã. Foram ouvidos o reitor, reverendo 

Otto Gustavo Otto, os professores e os alunos.  Foi decidida a abertura de uma Comissão de 

Sindicância para apurar as acusações de imoralidade por parte dos alunos, a greve foi 

declarada desnecessária e extemporânea e o reinício das aulas foi marcado para 6 de junho. 

Foi também marcada uma reunião para a reestruturação da faculdade: 

O Conselho Diretor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, 
reunido nos dias vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis de maio de mil 
novecentos e sessenta e oito, procurando solucionar a crise que se instalou 
nesta instituição de ensino teológico... resolveu: 1º - Que as aulas e outras 
atividades da faculdade de teologia da Igreja Metodista do Brasil... sejam 
reabertas no dia seis de junho de mil novecentos e sessenta e oito, atendendo 
a que os alunos que regressaram às suas igrejas de origem possam... estar 
presentes a essas atividades; 2º- Considerar rebeldes os alunos que, não 
atendendo à determinação da Mesa Executiva de voltarem às suas igrejas de 
origem, permanecem nas dependências da Faculdade de Teologia... e 
desnecessária e extemporânea a greve deflagrada. Determina, ainda, o 
retorno dos referidos alunos às suas atividades acadêmicas na data aprazada 
pelo Conselho Diretor; 3º - Reunir-se plena e extraordinariamente nos dias 
quinze e dezesseis de junho próximo, quando retomará o estudo do 
anteprojeto de reforma de estatutos da Faculdade de Teologia da Igreja 
Metodista do Brasil, e estudará o anteprojeto de regulamento geral da 
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil e tomará outras 
providências imediatas que, a seu critério, julga devam ser tomadas.237 

Acreditando que seus objetivos haviam sido atingidos, os alunos retornaram às aulas.  

No dia 14 de junho, foi realizada a reunião do Conselho Diretor que já estava prevista. 

Nesta reunião foi lido o relatório da Comissão de Sindicância que acabou confirmando 

algumas das acusações feitas aos alunos. Os alunos envolvidos foram disciplinados, o novo 

anteprojeto do Estatuto da Faculdade foi aprovado e encaminhado para o Gabinete Geral 

para ser estudado e aprovado: 

Atendendo ao seu pedido, passo às suas mãos, como Presidente do Conselho 
Diretor de nossa Faculdade, informações mais detalhadas sobre 
pronunciamentos feitos pelos próprios alunos faltosos, chamados perante a 
Direção. Alguns casos estão sendo disciplinados diretamente pela Direção 
(sic) e pela Congregação; outros, conforme orientação dada pelo Conselho 
Diretor em sua última reunião estão sendo encaminhados às respectivas 
Juntas Regionais de Educação Cristã...238 

                                                                 
237 Cf. CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE TEOLOGIA. Resolução Tomada pelo Conselho Diretor. 

Rudge Ramos: 26 de Maio de 1968. Pasta FT 025-028, Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia.  
238 Cf. OTTO, Otto Gustavo. Carta ao Presidente do Conselho Diretor da FTIMB. Rudge Ramos, 19 de junho 

de 1968. Entre os alunos disciplinados houve um único caso de expulsão: o de Argemiro de Oliveira Júnior. 
Argemiro foi acusado de ter utilizado as dependências da Faculdade (dormitórios e biblioteca) durante as 
férias para uma reunião da UEE (União Estadual dos Estudantes, órgão ligado à UNE). Documento não 
publicado. Arquivo pessoal do autor. 
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Tudo parecia ter voltado ao normal. Foi quando o Gabinete Geral da Igreja Metodista 

surpreendeu a todos com um documento de 20 de junho, determinando o fechamento da 

Faculdade de Teologia até o final do ano letivo.  

Crendo que o Gabinete Geral não tinha conhecimento do que se passava em Rudge 

Ramos, e que sua atitude era de extremo autoritarismo, alunos e professores enviaram um 

documento informando a normalidade da situação na Faculdade. Pediam também diálogo 

com a liderança da Igreja para que a determinação fosse reconsiderada. Só que, para o 

Gabinete, esta reconsideração era impossível. 

Porém, alunos e professores se negaram a obedecer, permanecendo nas dependências 

da faculdade e pretendendo continuar as atividades em regime de autogestão. 

Daí por diante, a greve prosseguiu, apoiada pela maioria dos alunos e por 
dois dos professores, que se recusaram a obedecer às decisões do 
Gabinete...239 

No Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, existe uma 

pequena coleção de cópias de telegramas. Mais especificamente, dos telegramas enviados 

pelo bispo Oswaldo Dias da Silva aos líderes das regiões eclesiásticas solicitando sua 

presença na Faculdade. O tom é severo. Os acadêmicos deveriam ser retirados 

imediatamente: 

Solicitamos sua presença urgente Faculdade Teologia providenciar retirada 
imediata acadêmicos sua região que permanecem desacatando decisão 
superior.240 

Toda esta movimentação não passou despercebida aos olhos do velho bispo. As suas 

impressões e opiniões sobre a atitude do Gabinete Geral foram transcritas nas páginas do 

diário. 

 

3.2.7 O velho bispo fala novamente 

 

O reverendo Isaías Sucasas tomou conhecimento da decisão do Gabinete Geral no dia 

seguinte, 21 de junho. Mais uma vez, registrou suas opiniões nas páginas do diário: 

Fiquei, então, sabendo que por ordem do Gabinete Geral da Igreja foi 
fechada sine die  a Faculdade de Teologia, destituído o Conselho Diretor, o 
Reitor da Faculdade, Rev. Otto Gustavo Otto, os professores e cancelada a 

                                                                 
239 Cf. Nota Oficial. São Paulo, Expositor Cristão, 1/07/68, pág. 8. 
240 Cf. SILVA. Oswaldo Dias da. Telegrama a Ary Pereira Braga. São Paulo, 9 de julho de 1968. Pasta FT 025-

028. Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia.  
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matrícula de todos os alunos tendo ficado uma comissão dos Bispos Smith, 
Osvaldo e Amaral, mais os revs. (ilegível) e José Gomes para resolverem os 
impatos (sic) que surgirão em conseqüência de tão drástica atitude do 
Gabinete Geral da Igreja.241 

O assunto do fechamento da Faculdade pelo Gabinete voltou às páginas do diário na 

entrada de 27 de junho de 1968. As palavras do bispo foram aqui um pouco mais tolerantes: 

Encontrei-me com os Bispos Oswaldo e Smith que me disseram que de fato 
está fechada a Faculdade de teologia da Igreja Metodista sine dia (sic)- 
Certamente, deverei ser convidado a sair da Faculdade, pois as medidas do 
Gabinete Geral foram drásticas.242 

Em seguida, o velho bispo descreveu que atitude tomaria caso ainda estivesse no 

episcopado da Igreja: 

Se eu estivesse no Gabinete não aprovaria tal medida mas opinaria por uma 
intervenção administrativa através de uma comissão do Gabinete Geral, a 
qual consultaria e dialogaria com o Reitor, estudando os seus métodos 
administrativos e acolhendo-os e rejeitando-os e solenemente afastando-o do 
cargo com os direitos que o assistem.243 

Os trechos seguintes são altamente esclarecedores. Eles mostram mesmo 

indiretamente quais eram (na visão do bispo Isaias Sucasas) os problemas da Faculdade. 

Primeiro, ele indicou que atitude tomaria com relação aos professores: 

O mesmo faria com os professores um por um, examinando-os em suas 
concepções teológicas... heresia ou idéias avançadas demais, confirmando-os 
em suas cátedras ou agradecendo seus serviços.244 

A atitude com relação aos alunos seria bastante semelhante: 

O mesmo faria com cada aluno, submetendo a um interrogatório severo 
quanto às suas convicções em relação à vocação, ao chamado de Deus, seu 
amor ao metodismo, suas convicções sobre o vício do fumo, do álcool, da 
dança, do jogo, também sobre suas ideologias políticas etc., etc. Aos 
sinceros e proveitosos ficariam, mas os que seriam hesitantes ou fracos, 
aceitando os vícios, fora com eles.245 

Uma análise destas falas revela o tipo de conservadorismo representado pelo bispo. É 

o típico pensamento do Protestantismo Histórico de Missão, transplantado dos Estados 

Unidos para o Brasil no século XIX e início do século XX. Ele será abordado com maior 

profundidade no próximo capítulo deste trabalho. Por hora, o que se pode dizer é que, no 

caso do reverendo Isaías Sucasas, este conservadorismo abrange seu pensamento político e 

                                                                 
241 Cf. Sucasas, pág. 129. 
242 Cf. Idem, pp. 134-135. 
243 Cf. Idem. 
244 Cf. Idem. 
245 Cf. Idem. 
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religioso, principalmente no que se refere aos usos e costumes. Mas continuemos a analisar 

a entrada daquele 26 de junho de 1968. 

As linhas seguintes do texto narram uma situação um tanto constrangedora, mas 

também reveladora. Ainda naquela mesma noite, o reverendo recebeu algumas visitas em 

sua casa. Primeiro chegaram os bispos Willbur e Oswaldo Dias da Silva, responsáveis pelo 

fechamento da Faculdade. Uma terceira pessoa chegou depois: o professor Alfredo Simon, 

que havia sido demitido por esta decisão. Ele era criticado por ter idéias vistas como 

excessivamente liberais pela liderança da Igreja246. 

À noite, recebi a visita dos Bispos Willbur e Oswaldo Dias da Silva. 
Conversamos bastante. Recebi também a visita do prof. Simons (sic) que, 
parece, ficou um pouco desapontado ao ver os bispos comigo. Ele anda 
muito azedo com o que acaba de acontecer na Faculdade, isto é, o seu 
fechamento e a dispensa de todos os professores e alunos com ordem de 
desocuparem a Faculdade.247 

Esta situação pode ter sido constrangedora, porém revela um aspecto do 

conservadorismo do bispo: ele não era algo monolítico. O fato de ser conservador não o 

impedia de se relacionar com um professor tido como “modernista”. Como já foi dito acima, 

muitas vezes as atitudes do velho reverendo eram surpreendentes. 

Porém, a tempestade se tornaria mais forte. A decisão tomada pelo Gabinete acabou 

extrapolando os limites da Faculdade de Teologia. Envolveu diversos outros setores da 

Igreja.  

3.2.8 A crise se agrava e se estende 

Uma nota oficial no Expositor Cristão informou à Igreja a decisão do Gabinete Geral. 

A partir daí, a crise da Faculdade de Teologia passou a ser discutida também por outros 

setores do Metodismo: 
O Gabinete Geral da Igreja Metodista do Brasil, reunido em São Paulo nos 
dias 18 a 22 de junho corrente... recebeu... os resultados de uma 
sindicância... do que estaria acontecendo na Faculdade de Teologia em 
Rudge Ramos conforme documentos que foram recebidos na reunião do mês 
de fevereiro, de dois concílios regionais e informações provindas 
insistentemente de outras e variadas fontes. As conclusões a que chegou... 

                                                                 
246 Helmut Alfredo Simon, ex-padre convertido ao Protestantismo, era professor da área de Bíblia da Faculdade. 

Segundo o Gabinete Geral este professor defendia abertamente a opinião de que caberia aos seminários 
regionais a formação de pastores e à Faculdade caberia formar uma elite intelectual metodista. Esta idéia não 
era aceita pela liderança. Cf. Sampaio, pág. 164. Porém, este parece ter sido um entendimento truncado das 
idéias deste professor. Num artigo publicado no Alvorada (órgão oficial da Sociedade de Jovens da Igreja 
Metodista em Vila Isabel), o professor desmentiu esta tese. Cf. SIMON, Helmut Alfredo. Distorções de 
Palavras. Alvorada, Rio de Janeiro, 7 de Julho de 1968. Pág. 5. 

247 Cf. Sucasas, pág.135.  
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embora superada a crise transitória provocada por uma greve injustificada, 
impunham uma solução de maior profundidade em face da gravidade dos 
fatos... A pausa forçosamente se impõe para estudos, já em andamento, e 
reestruturação. Por isso, tendo de cumprir uma de suas mais dolorosas 
decisões, resolveu suspender todas as atividades da Faculdade de Teologia 
até o fim deste ano letivo, assumindo canonicamente as funções de Conselho 
Diretor e nomeando um Administrador substituto do Reitor... tomou 
providências para a dispensa de professores contratados e empregados 
desnecessários, e o retorno de ministros professores e dos alunos às suas 
respectivas regiões eclesiásticas...248 

 A análise da documentação existente no Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia 

da Igreja Metodista e dos artigos publicados pelos órgãos oficiais das comunidades dá a 

entender que, a partir de então, esses outros setores da igreja passaram a pressionar a 

liderança por uma solução para a crise.  As opiniões se dividiam entre favoráveis e 

contrárias à decisão do Gabinete. Serão citados aqui apenas alguns exemplos, pois boa parte 

deste material pode ser encontrada na tese de doutorado de Jorge Hamilton Sampaio 249. 

A crise acabou fazendo de Rudge Ramos um palco de concentrações lideradas por 

pastores, federações de jovens metodistas250 e adultos leigos. Nesses encontros, os grevistas 

puderam expor seus motivos.  

... É estranho que pessoas não pertencentes aos quadros da faculdade tenham 
tomado partido sem o devido conhecimento da situação. Aqui, estiveram 
jovens e adultos, leigos e pastores, aqui se efetuaram concentrações, aqui se 
deram oportunidades para que os grevistas se explicassem, mas raríssimas 
foram as pessoas que procuraram ouvir a quantos optaram por caminho 
diverso.251 

As comunidades locais também se envolveram. Igrejas se posicionaram contrárias ou 

favoráveis à decisão do Gabinete Geral. Muitas se utilizaram de seus próprios órgãos de 

comunicação para expor sua opinião contrária às decisões da liderança.  Um exemplo é o da 

Igreja Metodista em Vila Isabel, no então Estado da Guanabara: 

Uma prova bem clara da mobilização da opinião pública da Igreja contra 
esse ato totalmente arbitrário e ilegal nós tivemos na última quinta feira, na 
assembléia de nossa igreja, quando a esmagadora maioria de seus membros 
decidiu protestar contra o fechamento e pedir a reabertura daquela 
instituição...252 

                                                                 
248 Cf. Nota Oficial. Expositor Cristão, São Paulo, 15/07/1968. Pág. 8. 
249 Cf. Sampaio, pp. 137-146. 
250 No Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia podem ser encontrados dois convites feitos pela Federação 

de Jovens da III Região aos líderes das sociedades para reuniões no Salão Nobre da Faculdade. Uma dessas 
reuniões contaria com a presença do reverendo Almir dos Santos. 

251 Cf. Salvador, pág. 9. 
252 Cf. DORNELLAS, João Wesley. Vila dá prova de Maturidade. Alvorada, Rio de Janeiro, 30 de junho de 

1968. Pp. 2-3. 
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Na página seguinte do mesmo jornal aparece esta nota, na seção Display: 

Por decisão, quase unânime, da assembléia (somente um voto contra)... 
nossa Igreja enviará um manifesto protestando contra o fechamento da 
Faculdade de Teologia e pedindo que se tome providências para que esta 
seja aberta imediatamente.253 

Outras resolveram enviar cartas ao Gabinete, manifestando seu apoio. Uma delas foi a 

Igreja Metodista em Venda Nova, Belo Horizonte, que escreveu ao Gabinete Geral em 21 

de julho de 1968: 

Considerando que o momento em que estamos exige decisão firme; 
considerando que a Igreja Metodista do Brasil é abstinente quanto aos vícios 
e às diversões mundanas, como o baile, carnaval, etc.; considerando que o 
Gabinete Geral tomou as devidas providências no sentido de corrigir estes 
demais abusos e desmandos na Faculdade de Teologia de nossa Igreja... 
Hipotecamos nossa inteira solidariedade ao Gabinete Geral em sua decisão 
de intervir na Faculdade. Esperamos ainda que os irmãos sejam firmes e 
continuem zelando pelo nome de nossa amada Igreja.254 

Alguns leigos também expuseram sua opinião. Boa parte da juventude se manifestou 

contrária à decisão do Gabinete: 

A Federação Metodista de Jovens da III Região Eclesiástica fez um 
manifesto protestando contra a atitude autoritária do Gabinete Geral, 
acusando-o de dar razões lacônicas e evasivas para sua atitude. O 
fechamento da Faculdade, em sua análise foi um retrocesso e atraso na 
formação de pastores para a Igreja Metodista, e sua acusação de natureza 
moral foi uma injustiça contra a maioria dos seminaristas. Concluiu o 
manifesto afirmando que era indispensável que o Gabinete Geral 
reconsiderasse a decisão tomada em atendimento aos reais interesses da 
Igreja Metodista do Brasil.255 

Em 7 de julho de 1968, o órgão oficial da Sociedade Metodista de Jovens da Igreja 

Metodista de Vila Izabel publicava o seguinte aviso em sua seção Display: 

No dia 15 deste mês, segunda feira, às 20 horas, será realizada na Igreja 
Metodista de Pilares, uma reunião promovida por um grupo de jovens 

                                                                 
253 Cf. JUNIOR, Tavares. Display. Alvorada, Rio de Janeiro, 30 de junho de 1968. Pág. 4. Aliás, na mesma data 

da edição do jornal, a Igreja Metodista em Vila Izabel foi palco de um dos eventos mais emblemáticos do 
clima vivido pela Igreja Metodista naquele período: a visita do Bispo Nathanael Innocêncio do Nascimento. 
Ele é parcialmente narrado por Sampaio, porém o autor não dá detalhes importantes para captar o ambiente 
em que esta reunião se deu. Às quatro horas da tarde havia uma média de cento e vinte a cento e cinqüenta 
pessoas nas dependências da Igreja. O clima era tenso, pois a maioria da assistência era contrária ao 
fechamento da Faculdade. A grande motivação da comunidade a este respeito era o seu acadêmico Délcio 
Hilton Campante, que acabou sendo expulso da instituição. Em determinado momento de sua defesa da 
atitude do Gabinete Geral, o reverendo Nathanael foi alvo de uma grande vaia. Mais especificamente quando 
ele se referiu ao manifesto enviado pela Igreja ao Gabinete, classificando as três mil assinaturas recolhidas 
como “minoria estatisticamente desprezível.” A partir daí não houve meio de se terminar a reunião de forma  
pacífica. Cf. DORNELLAS, João Wesley. Informações sobre o Bispo Nathanael. [Mensagem Pessoal]. 
Mensagem recebida por daniel34@uol.com.br em 21 de outubro de 2007. 

254 Cf. ABAIXO ASSINADO DA IGREJA METODISTA EM VENDA NOVA. Belo Horizonte, 21 de julho de 
1968. Pasta FT 025-028 do Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. 

255 Cf. Sampaio, pág.147 



95 
 

contrários ao fechamento da Faculdade de Filosofia (sic). Estão convidados a 
participar da reunião todos os que estiverem interessados.256 

Mas a opinião contrária não era unanimidade entre o laicato metodista. Havia espaço 

também para manifestações de aplauso: 

João Lemos, leigo metodista (...), vereador na cidade de São Paulo pela 
ARENA, encabeçou um abaixo-assinado de alguns leigos da III Região 
Eclesiástica em apoio à decisão do Gabinete Geral. No documento, 
congratularam-se com a feliz e oportuna atitude, certos de que tudo foi feito 
sob a providência do Espírito Santo...257 

Portanto, a Igreja se encontrava agitada e dividida. A liderança passou a ser 

pressionada. A tempestade aumentava ainda mais. Estava pronto o cenário para o II 

Concílio Geral Extraordinário. As páginas do diário do bispo Isaías Sucasas retrataram a 

intensa agitação vivida pelo Metodismo Brasileiro naqueles dias. 

3.2.9 Alguma coisa desagradável acontecia... 

Toda esta movimentação não passou despercebida aos olhos do velho bispo. Em sua 

entrada de 30 de junho de 1968, ele escreveu em seu diário, com visível tom de 

desaprovação: 

Infelizmente alguma coisa desagradável acontecia na Faculdade. Das 5.30 
em diante, um grupo de moços da Igreja, juntamente com os acadêmicos da 
Faculdade se reuniu no auditório da Faculdade para protestar contra as 
medidas do Gabinete Geral da Igreja de fechar a Faculdade e mandar os 
alunos e professores para casa. Reunião para mim contra as autoridades da 
Igreja e contra a igreja. Não compete à mocidade da Igreja, mal aconselhada 
e assessorada tomar atitudes agressivas dentro do salão nobre da Faculdade, 
a mais cara e sagrada instituição da IMB.258 

A entrada do dia 1 de Julho de 1968 expôs sua opinião sobre a juventude da época. 

Naquele dia, ele havia conversado com um dos acadêmicos de Teologia. 

Levantei- me às nove horas da manhã. Aprontei-me, tomei o meu café. 
Depois, conversei em minha casa com o acadêmico Daniel259 ao qual 
ministrei preceitos de moral, que procurou argumentar ou diminuir meus (?) 

                                                                 
256 Cf. JUNIOR, Tavares. Display. Alvorada, Rio de Janeiro, 7 de julho de 1968. Pág. 4. 
257 Cf. Sampaio, pág. 138. 
258 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág. 138. O bispo aqui se refere a uma reunião convocada pela Federação de 

Jovens da III Região Eclesiástica e que realmente ocorreu no dia 30 de junho daquele ano. Cf. FEDERAÇÃO 
DAS SOCIEDADES METODISTAS DE JOVENS DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA. Manifesto. sd, 1968. 
Pasta FT 025-028- Arquivo Histórico da Faculdade de Teologia. Documento Original. Outra reunião se 
realizou no dia 7 de julho daquele mesmo ano, promovida ainda pela Federação da III Região. Cf. 
FEDERAÇÃO DA MOCIDADE METODISTA TERCEIRA REGIÃO. Ao Gabinete Geral da Igreja 
Metodista do Brasil. São Paulo, 8 de Julho de 1968. FT 025-028- Arquivo Histórico da Faculdade de 
Teologia. Documento Original. 

259 É difícil saber a quem o bispo está se referindo. 
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valores, que rebati, entretanto de maneira a ficar calado. Tenho pena dessa 
juventude que briga por renovações e se coloca como capaz de fazer tudo, 
criticando tudo e pensando que só ela agora é que tem direito a problemas, 
que a mocidade do passado não tinha visão, não se manifestava, não tinha a 
capacidade de reivindicar. Aconselhei-o que estudasse mais e se preparasse 
bem para poder, ao menos, compreender que toda esta vasta civilização e o 
grande surto de evolução, tudo a mocidade de hoje está recebendo como 
herança do passado, quando tudo se reivindicava e se alcançava por 
processos nobres, respeitosos, disciplinares, com honra e nobreza. Tudo que 
está aí no domínio das artes, das ciências, das economias (sic) não foi 
conseguido pela mocidade de hoje, mas pelas gerações passadas. Sei dar 
valor à mocidade, e a mocidade tem as redeias (sic) das conquistas em mão, 
mas deve agir com honra, respeito, disciplina, moral e ordem que é o 
fundamento do progresso.260 

3.3 - O II Concílio Geral Extraordinário 

Ao ser pressionado, o Colégio Episcopal261 (que era formado pelos mesmos bispos 

que chefiavam o Gabinete Geral) resolveu então convocar um Concílio Geral Extraordinário 

para 6 e 7 de setembro de 1968. A agenda incluía além de temas relativos à Faculdade de 

Teologia (Reestruturação e Educação Ministerial), a discussão da posição da Igreja 

Metodista com relação ao Ecumenismo. Jorge Hamilton Sampaio, em sua tese Sobre Sonhos 

e Pesadelos da Juventude Metodista Brasileira nos anos 60, afirma que na verdade a 

decisão do Colégio Episcopal de convocar o Concílio foi meramente formal e que, na 

realidade, sua intenção era a de ratificar a decisão já anteriormente tomada de fecha r a 

Faculdade: 

Embora ainda houvesse alguns metodistas que acreditavam na possibilidade 
de diálogo, a força maior do concílio estava nas mãos de representantes do 
poder na Igreja que não estavam dispostos a ceder em suas posições. Estes, 
por meio de articulações políticas e manipulação de informações, 
conseguiram ratificar as decisões tomadas pelo Gabinete Geral...262 

A convocação do Concílio fez com que novamente vozes se levantassem em 

discordância. Entre as vozes discordantes estava, por exemplo, a de dona Ottília Chaves263. 

Outras, porém eram favoráveis. Uma delas era a do reverendo Isaías Sucasas. 

                                                                 
260 Cf. Idem, pág. 139. 
261 O Colégio dos Bispos, ou Colégio Episcopal era constituído pelos bispos em atividade na Igreja Metodista. 

Ele se reunia uma vez por ano para designar bispos para as regiões eclesiásticas, providenciar substituições 
em caso de episcopados vagos, tomar medidas para sanar necessidades da Igreja, nomear membros da Igreja 
para organismos interdenominacionais, determinar a data do Concílio Geral e convocar, quando necessário, 
Concílios Gerais Extraordinários.  

262 Cf. Sampaio pág. 168. 
263 Cf. Idem, pág. 153. 
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3.3.1 A carta de um velho bispo 
 

Em 2 de setembro de 1968, o velho bispo emérito Isaías Sucasas escreveu uma carta a 

seus colegas de episcopado:  

Respeitosas saudações cristãs: 

Eu vos cumprimento nas expressivas palavras dos Salmos 126, 133 e 134. 
Revmos. Bispos, sei que vossos corações se encontram profundamente 
angustiados, não sem razão, em face da insolência, maquiavélica e satânica, 
objetivando tão somente a sagrada autoridade da igreja que vós inclitamente 
encarnais... Parece incrível que Satanaz (sic) se tenha servido da nossa mais 
sagrada e santa instituição para avivar as chamas do inferno no coração dos 
acadêmicos e professores de teologia, chamas que estão lavrando 
destruidoramente no meio de uma grande parte já de nossa mocidade e de 
muitos adultos metodistas... Por isso mesmo, já estais armados e vindes 
lutando contra essa víbura (sic) de peçonha repugnante e mortífera... Eu vos 
hipoteco toda a minha simpatia e solidariedade. Estarei orando por vós junto 
a Deus, para que Ele vos dê a justa vitória, que será a vitória da Igreja 
Metodista do Brasil... Ponho- me às vossas respeitáveis ordens para servir 
com humildade, entusiasmo e grande amor no que achardes que ainda possa 
servir...264 

As suas orações parecem ter sido ouvidas. Naquele concílio, a sorte dos 

remanescentes do Período de Engajamento foi lançada. Os seminaristas acabaram sendo 

“disciplinados”. E nos últimos dois anos do Período da Reação Conservadora, o tom 

político e ideológico (que durante a Crise da Faculdade de Teologia não foi um fator tão 

importante) se tornaria mais acentuado. Um verdadeiro furacão atingiria a Igreja tanto no 

seu setor eclesiástico quanto no setor leigo. Membros considerados inconvenientes foram 

afastados das posições que ainda ocupavam.   

 

3. 3. 2 O Concílio se realiza 
 

O Concílio, que aconteceu em Piracicaba (SP), reuniu uma Igreja apenas parcialmente 

informada dos eventos ocorridos na Faculdade de Teologia. As matérias relativas a Rudge 

Ramos no Expositor Cristão, principal órgão informativo da Igreja, passavam pela censura 

prévia dos bispos desde julho daquele ano. 

Já logo no início do Concílio, era possível ver os rumos que as coisas tomariam. No 

início da primeira sessão, um grupo que apoiava as decisões do Gabinete Geral e que tinha 

                                                                 
264 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Carta aos Bispos. São Bernardo, 02/09/1968, arquivo do CEPEME.  
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em mãos um abaixo-assinado com 58 assinaturas de conciliares propôs a ratificação total 

das atitudes do Gabinete com relação à Faculdade de Teologia: 
É apresentada e aprovada pelo plenário a proposta de ratificação dos atos do 
Gabinete Geral referentes à crise que envolve a Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista do Brasil, culminando com a convocação deste Concílio 
Geral Extraordinário.265 

Apesar de ter sido aprovada, essa proposta não deixou de ser acompanhada por 

protestos. Um grupo de conciliares tratou de deixar bem claro o seu voto contrário a ela: 
Declaramos nosso voto contra a proposição aprovada pelo plenário com 
respeito à aprovação dos atos praticados pela alta administração da Igreja  em 
face da crise que se instalou na Faculdade de Teologia e convocação do 
presente Concílio Geral Extraordinário, porque tanto quanto entendemos este 
plenário não está devidamente informado dos fatos que envolvem os 
acontecimentos que nos trouxeram aqui para a realização deste Concílio 
Geral Extraordinário.266  

Essa proposta também foi questionada por outro grupo, que embora não tendo direito 

a voto nem à palavra, estava presente de forma maciça no II Concílio Geral Extraordinário, 

assistindo a tudo por trás de um cordão de isolamento, os jovens. Num artigo publicado no 

Expositor Cristão de 15 de outubro de 1968, eles expunham a sua opinião:  
... Fomos a Piracicaba procurando o encontro com o grupo dirigente de nossa 
Igreja... Levamos conosco uma posição firmada, a saber: o reconhecimento 
da divisão de mentalidades em nossa Igreja; a necessidade de o Concílio agir 
biblicamente, com sentido de conciliação... Dentro de uma metodologia 
cristã, o Concílio deveria não resolver a crise (a crise não é uma desgraça, é 
uma oportunidade), mas sim estudar profundamente os fatos determinantes 
da crise e abrir mais o diálogo para que as futuras soluções fossem mais 
verdadeiras. E o que vimos neste concílio? Vimos de um lado uma minoria 
de delegados regionais dispostos a uma aproximação, a uma abertura para 
debate... De outro lado, um grupo de delegados oportunistas e mais os que 
temem uma renovação da Igreja Metodista, agindo premeditadamente no 
sentido de influenciar um 3° grupo, o maior em representação através da 
mistificação da verdade. Exemplo, o Concílio Geral, convocado para 
analisar foi assaltado no seu início por um documento assinado por 58 
conciliares ratificando a priori, todas as decisões tomadas pelo Gabinete 
Geral, anteriormente à convocação do Concílio. 267 

Portanto, os atos de força do Gabinete Geral agora estavam baseados na decisão do 

Concílio.  Ottília de Oliveira Chaves, delegada da II Região Eclesiástica, propôs então que a 

solução da crise na Faculdade de Teologia ficasse sob a responsabilidade daqueles que  

                                                                 
265 Cf. Atas, Suplementos e Documentos do X Concílio Geral. São Paulo: Imprensa Metodista, 1971 , pág. 214. 
266 Documento assinado por: Messias Amaral dos Santos, Erasmo Vurlod Ungaretti, Moysés Cavalheiro de 

Moraes, Carlos Cadorna de Moraes, Ottília de Oliveira Chaves, João Parahyba Danroch da Silva, Aslid Glick 
e Aldo Fagundes. Cf. Idem, pág. 215. 

267 Cf. PADILHA, Anivaldo. MENEGHETTI, Oldair. FIGUEIREDO, Anete. FRÓES, Flávio. ALVES, Luis 
Roberto. À Igreja Metodista do Brasil (Análise do II Concílio Geral Extraordinário pela Mocidade da Igreja 
Metodista do Brasil). Expositor Cristão, São Paulo, 15 de outubro de 1968. Pp. 4 e 5. 
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foram diretamente envolvidos nela: Gabinete Geral, Conselho Diretor, professores e alunos. 

Um grupo menor formado por aqueles que estavam no centro da questão poderia dar a ela 

uma solução mais digna:  

... considerando que a questão da Faculdade de Teologia produziu uma crise 
sem precedentes na Igreja... proponho que esse Concílio, no espírito de 
Cristo, defira a responsabilidade da solução da crise que se instalou na 
Faculdade de Teologia e na Igreja Metodista do Brasil aos que foram 
diretamente envolvidos nessa crise, isto é, Gabinete Geral, Conselho Diretor, 
reitor, professores e uma comissão de alunos para acertarem uma condição 
digna para todos, redigindo um documento conciliador para dar 
conhecimento à Igreja e tomar as medidas necessárias ao prosseguimento da 
obra da Igreja Metodista no Brasil na sua Faculdade de Teologia, 
esquecendo divergências, perdoando-se mutuamente em amor...268 

Muitos dos participantes do Concílio eram contrários à proposta de Otília Chaves. 

Alípio da Silva Lavoura, um dos antigos líderes do Esquema e futuro Bispo da III Região, 

propôs que a proposta de Otília Chaves ficasse sobre a mesa. E foi ali que ela ficou durante 

todo o restante do Concílio, não sendo sequer votada. O segundo item a ser discutido no 

Concílio seria a reestruturação da Faculdade de Teologia. Esta reestruturação seria feita 

tendo por base a leitura do relatório da Comissão que havia sido formada para estudar o 

assunto269. Mas, antes que o relatório da Comissão de Educação Ministerial fosse lido, um 

grupo de ex-conselheiros da Faculdade de Teologia conseguiu permissão para divulgar um 

documento de manifesto que expressava as opiniões de alguns deles sobre a crise. Esse 

documento (assinado pela maioria dos membros do Conselho Diretor) é interessante porque 

ele elucidou a Igreja sobre a atuação do Conselho Diretor durante a crise na Faculdade de 

Teologia270: 

 
• O Conselho Diretor havia se reunido diversas vezes para tentar uma solução; 

• A crise, em sua opinião, nada mais era do que um reflexo da situação mundial da 

época, em que idéias de mudança se chocavam com valores tradicionais; 

• Sua atuação não havia sido drástica, como o Gabinete Geral pintava, por entender 

que a situação não pedia isso; 

• A disciplina havia sido aplicada. Foi decidido que o internato feminino seria 

fechado, como também o refeitório. Os novos Estatutos e o Regulamento Geral 

                                                                 
268 Cf. Sampaio, pág.169. 
269 Como foi visto acima, os temas do II Concílio Geral Extraordinário foram Educação Ministerial, 

Reestruturação da Faculdade de Teologia e Posição Ecumênica da Igreja Metodista do Brasil. Para cada 
assunto foi nomeado um grupo de trabalho que tinha a assessoria de um bispo. 

270 Cf. Sampaio, pp. 179-182. 
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foram aprovados. Estas decisões contaram com o apoio dos alunos e dos 

professores; 

• Alguns alunos foram encaminhados de volta às suas regiões eclesiásticas; 

• As atividades da Faculdade haviam retornado à normalidade, quando veio a 

decisão autoritária do Gabinete, apenas quatro dias depois de tomadas as decisões; 

• A Comissão de Sindicância se baseou apenas em boatos, não registrou por escrito 

os depoimentos e não realizou acareações; 

• A decisão de destituir professores, funcionários e de mandar alunos embora sem 

direito de defesa era anti-canônica; 

• O objetivo do documento era mostrar à Igreja a visão do Conselho. Foi pedido, 

então, seu exame, juntamente com as acusações do Gabinete Geral. 271 

O objetivo dos Conselheiros era que o Manifesto fosse analisado e que esta análise 

levasse o Concílio a uma decisão justa com relação à crise. Mas ele acabou não sendo 

atingido porque todas as atitudes do Gabinete Geral já haviam sido ratificadas. Numa 

decisão autoritária, o plenário decidiu então que o Manifesto deveria ser retirado dos 

suplementos da ata do II Concílio Geral Extraordinário.  

Mas era preciso tratar da reestruturação. Para dar andamento ao assunto, o reverendo 

Charles Wesley Clay, da I Região apresentou sua proposta:  

... Foi então que apresentei uma proposta que havia escrito no amanhecer 
daquele Dia do Senhor: Que este Concílio determine dentro do espírito de 
perdão e reconhecimento de faltas mútuas, que o Gabinete Geral, 
assessorado pela Comissão Geral de Justiça, promova uma reconciliação 
entre os elementos envolvidos no caso da Faculdade de Teologia: alunos, 
professores, Conselho Diretor, Colégio dos Bispos e Gabinete Geral; que 
esta reconciliação e conseqüente reabertura se efetive dentro dos próximos 
trinta dias; que as aulas, se possível, continuem através do período normal de 
férias para que não haja maiores prejuízos, que alunos ou professores que 
não se submeterem ao espírito e costumes da Igreja Metodista do Brasil 
sejam devidamente disciplinados; que no caso da impossibilidade de 
alcançar a reconciliação sugerida, sejam submetidos à disciplina eclesiástica 
os que não acatarem as decisões resultantes dos entendimentos daqueles 
órgãos...272 

João Lemos, ilustre leigo da III Região 273, era favorável à proposta do reverendo 

Clay, mas acreditava que o Gabinete Geral deveria averiguar as acusações feitas pelo 

                                                                 
271 Cf. CONSELHO DIRETOR. Manifesto de Membros do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia à Igreja 

Metodista do Brasil. São Paulo, 25 de Julho de 1968. Pasta FT 025-028, Arquivo Histórico da Faculdade de 
Teologia da Igreja Metodista. 

272 Cf. CLAY, Charles Wesley. Impressão do II Concílio Geral Extraordinário . Expositor Cristão, São Paulo, 15 
de outubro de 1968. Pág. 5. 

273 Cf. Sampaio pp. 179-182. 
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Manifesto. Apresentou então uma proposta levemente diferente da de Charles Wesley Clay: 

a reestruturação da Faculdade de Teologia deveria ficar unicamente nas mãos do Gabinete 

Geral. Durante a pausa para o cafezinho, os dois conciliares ouviram testemunhos de 

pessoas diretamente envolvidas na crise, como o do Professor Gérson Rodrigues, secretário 

do Conselho Diretor e membro do Gabinete Geral, e fundiram as duas propostas em uma 

única: 
O Concílio determina que, dentro do espírito de perdão e reconhecimento 
das faltas mútuas, o Colégio de Bispos, assessorado pela Comissão Geral de 
Justiça, promova a apuração dos fatos e promova a reconciliação entre os 
elementos envolvidos no caso da Faculdade de Teologia, alunos e 
professores, Conselho Diretor e Gabinete Geral. Propomos que o Colégio de 
Bispos fica autorizado a efetivar a reestruturação da Faculdade de Teologia 
para melhor funcionar o mais breve possível; e que a referida reestruturação 
seja feita tomando-se por base as recomendações deste Concílio Geral 
Extraordinário sobre a matéria e outras medidas que forem julgadas 
oportunas.274 

Quando a proposta foi relida em plenário, o presidente da Comissão Geral de Justiça 

informou que o nome da Comissão não poderia aparecer nela, por ser uma instância superior. 

O texto foi mais uma vez alterado, assumindo sua forma final, que foi transcrita nas atas: 

É proposto e aprovado que este Concílio determine que, dentro do espírito de 
perdão e reconhecimento de faltas mútuas, o Colégio de Bispos promova 
apuração de fatos e promova a reconciliação entre os elementos envolvidos 
no caso da Faculdade de Teologia, alunos e professores, Conselho Diretor, 
Colégio de Bispos e Gabinete Geral, e que o Colégio de Bispos fique 
autorizado a efetivar a reestruturação da Faculdade de Teologia, fazendo-a 
funcionar o mais breve possível e que a referida reestruturação seja feita, 
tomando-se por base as resoluções deste Concílio Geral Extraordinário sobre 
a matéria e outras medidas que forem julgadas oportunas.275 

A reconciliação e a reestruturação da Faculdade de Teologia saíam então da 

responsabilidade do Gabinete e iam para a do Colégio de Bispos. Na prática, porém isso não 

representava mudança alguma, pois tanto o Gabinete quanto o Colégio eram compostos pelo 

mesmo grupo de bispos. O Concílio simplesmente serviu para dar uma "base legal" para as 

decisões já tomadas anteriormente. 

Depois de ter sua proposta apoiada por unanimidade absoluta de votos, o reverendo 

Clay propôs que fosse dado um voto de confiança à juventude metodista, no que foi 

aplaudido: 

Que este Concílio lance em ata um voto de confiança, por parte do mesmo 
representando toda a Igreja Metodista do Brasil, na mocidade da Igreja e, ao 
mesmo tempo, agradece ao grande número de jovens que compareceu a esse 

                                                                 
274 Cf. Sampaio pág. 197. 
275 Cf. Atas, Suplementos e Documentos do X Concílio Geral, pág. 216. 
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Concílio, manifestando assim seu interesse nas cousas da Igreja e do Reino 
de Deus. Apelamos a esta mocidade que não se desanime, nem se desiluda 
por causa de quaisquer falhas que tenham porventura, surgido no decorrer 
das sessões do Concílio, mas que confie nas boas intenções dos atuais líderes 
da Igreja, e que reconheça que a Igreja é de Deus e que as portas do inferno 
não prevalecerão contra ela, conforme a promessa de Jesus, e que continue a 
dar-lhe a sua lealdade, consagração e talentos, pois como jovens, são 
igualmente parte da Igreja como os membros deste Concílio. 276 

E o “espírito de perdão", ou o que alguns membros da liderança entendiam como 

perdão, começou a atuar já no próprio Concílio. O Conselho Diretor foi demitido e um novo 

Conselho foi eleito. Cantou-se o estribilho do hino Vencendo Vem Jesus. 

Resta agora aproveitar a experiência, corrigir erros, perdoar a quem o 
mereça, e transformar a Faculdade numa instituição de que todos nos 
orgulhemos. Venham à Casa de Profetas nossos jovens, cristãos verdadeiros, 
pois são idealistas e almejam por uma igreja atuante, progressista, 
identificada com as necessidades do povo, verdadeira encarnação de Deus na 
terra.277 

Uma semana depois do término do Concílio Geral, o "espírito de perdão" continuou a 

agir. Os bispos determinaram que os alunos fossem expulsos do campus da Faculdade de 

Teologia. Os professores foram demitidos. O Reitor, substituído278. Esta foi a 

reconciliação.279 

Também como resultado das decisões do Concílio Geral Extraordinário, 
passei várias semanas na Faculdade de Teologia procurando e colocando-me 
às ordens de todos os que desejassem conversar e aonde possível chegar à 
compreensão uns dos outros que daria condições para uma verdadeira 
conciliação. Não fui feliz em conseguir estes entendimentos com todos com 
quem conversei... Aqueles com quem não foi possível chegar a um acordo... 
permanece neles profundo ressentimento...280 

Embora tenha sido bastante dura para alguns, esta solução foi celebrada como uma 

vitória por outros. 

                                                                 
276 Cf. Atas e Suplementos e Documentos do X Concílio Geral, pág. 218. 
277 Cf. Salvador pág. 110. 
278 O Conselho Diretor da Faculdade de Teologia elegeu o reverendo Reinhard Brose como novo reitor em sua 

reunião nos dias 9 e 10 de dezembro de 1968. Nessa reunião foi eleito também o primeiro grupo de 
professores. Cf. Menina dos Olhos tem Novo Reitor.  Expositor Cristão, São Paulo, 15 e 31 de dezembro de 
1968. Pág. 3. 

279 Cf. Leão Neto, pág. 53. 
280 Cf. Getimane, pág. 359. 
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3.3.3 Deus teve misericórdia de sua Igreja! 

Na opinião do velho bispo Isaías Sucasas, a decisão do Concílio havia sido fruto da 

misericórdia de Deus. Na entrada de 8 de setembro de 1968, o diário celebrou a 

homologação dos atos do Gabinete Geral:  

... Recebemos, então, a notícia de que o Concílio Geral Extraordinário havia, 
no dia de ontem... dia da nossa Independência, omologado (sic) o ato do 
Gabinete Geral em relação ao fechamento da Faculdade de Teologia por uma 
votação surpreendente- 60 votos favoráveis por 8 contra. Assim eu reputo 
uma estrondosa vitória da IMB contra alguns acadêmicos e alguns 
professores rebeldes que provocaram o sério problema que foi à suprema 
instância da Igreja Metodista do Brasil. Deus teve misiricórdia (sic) da sua 
Igreja e do Seu povo, louvor, pois, ao seu nome! Quando o pastor 
Ferdinando relatou este fato à Igreja, os irmãos choraram de alegria e 
cantaram com lágrimas louvores ao Senhor. De fato, desceu sobre a 
congregação uma espécie de lábaro celeste, uma alegria seráfica inundou o 
coração da Igreja, e todos se sentiam como que libertados de um peso que 
estava esmagando a alma. Não se brinca com Deus e com as coisas sagradas 
do seu reino! Estou certo que a Igreja vai se unir mais, vai respeitar ainda 
mais as suas autoridades em conseqüência do apoio total e moral que a 
esmagadora e quase absoluta totalidade do Geral Extraordinário de apoio e 
confiança no Gabinete Geral. Recebe Deus bendito, Deus de Justiça, de 
Misiricórdia  (sic), o nosso humilde louvor, nossa gratidão profunda e aceita-
nos, Senhor, como um pobre servo inútil mas que se rejubila com as 
manifestações da tua soberana e perfeitíssima justiça! Aleluia!281 

Numa carta pessoal, o bispo expôs a mesma opinião: 

Felizmente o Concílio Geral Extraordinário recebeu a unção do Espírito 
Santo e deu apoio quase absoluto aos bispos da Igreja e homologaram por 60 
votos contra 8 as determinações do Gabinete Geral da Igreja. A Faculdade 
permanece fechada, mas ainda há professores e alguns alunos que teimam 
em ficar a despeito de todas as intimações para saírem. Já é caso de 
polícia...282 

Em outro trecho da mesma carta, o reverendo Isaías Sucasas como que previu a 

maneira como a Igreja lidaria nos anos seguintes com aqueles que não concordassem com 

suas posturas: 

Certamente quereis uma palavrinha sobre a nossa Faculdade de Teologia. 
Não gosto nem de pensar quanto mais escrever sobre o que aconteceu e está 
acontecendo. Lamentavelmente foi necessário fechar a Faculdade. O vírus 
repugnante do comunismo se apoderou de alguns acadêmicos que serviram 
de canais para derramá-lo dentro de nossa Faculdade. Jamais pensei que tal 
coisa pudesse acontecer na mais santa e nobre instituição da Igreja!... A 
coisa estava minada sem que nós soubéssemos. Satanaz (sic) se apoderou de 
quase todos os acadêmicos e futuras diaconisas e fez deles e delas o que bem 

                                                                 
281 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pp. 192-193. 
282 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Carta a Lili, Alceste e Iatiara. São Bernardo do Campo: 14/10/1968, 

arquivo do CEPEME. 
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quis fazer. Rogo-vos para que não acrediteis nas informações que 
acadêmicos ou irmãos possam dar contra as deliberações das autoridades da 
Igreja , ou a favor dos acadêmicos. Todos eles, juntamente com alguns 
professores, deveriam ter sido já processados e excluídos da Igreja, para o 
bem da Igreja e bem da verdade... 283 

3. 4 Depois da tempestade, um furacão 

 Como foi dito acima, a decisão ratificada pelo II Concílio Geral Extraordinário foi 

vista pela liderança como a resposta para os problemas vividos pelo Metodismo brasileiro. 

Porém, os fatos ocorridos na Igreja durante os dois anos seguintes revelaram o equívoco da 

solução adotada. Nos anos de 1969 e 1970 as tensões continuaram. Depois da tempestade, 

desabou um furacão. 

Este furacão atingiu a Igreja em quase todas as suas áreas. O clima de tensão e 

perseguição fez com que o Metodismo brasileiro perdesse pastores, seminaristas, leigos e 

principalmente os seus jovens.  

CONCÍLIO REGIONAL, será realizado com a expectativa de remoção de 
pastores, que não afinam com as idéias da cúpula da Igreja. Ficarão longe, 
logo, não perturbarão... é, é uma das fases da Conciliação... votada em 
Piracicaba.284 

Em 23 de outubro de 1967, o reverendo Pythágoras Danroch da Silva foi eleito diretor 

de redação do Expositor Cristão, para ocupar o lugar do interino William Schisler Filho. A 

análise de jornais da época dá a entender, porém, que seu trabalho no órgão oficial da Igreja 

foi bastante curto. Ele se inicia na edição de 1º de março de 1968285.  

Um simples olhar sobre os conteúdos do jornal revela o motivo pelo qual o trabalho 

teve tão curta duração. Em pleno Período da Reação Conservadora, o reverendo Pitágoras 

publicava matérias carregadas dos ideais do Período de Engajamento da Igreja. Diz este 

editorial de Páscoa: 

“... Deus amou o MUNDO286...” e poderemos afirmar que Deus ama a Igreja 
porque ama o Mundo. O Mundo é o palco, o cenário da ação de Deus. Dizer 
que Deus amou o mundo é dizer que Deus veio ao mundo e o Deus que veio 
não veio de agenda pronta. Aceitou o mundo tal como era e nele marcou a 
sua PRESENÇA. Uma leitura honesta da Escritura há de sempre centralizar 
o MUNDO e não a IGREJA. Esta perspectiva é muito importante para a 
Missão. Temos sido muito eclesiásticos, muito religiosos, quase gnósticos, 

                                                                 
283 Cf. Idem. 
284Cf. Tome Nota. São Paulo, UNIDADE III, novembro de 1968. Cópia parcial pertencente ao arquivo pessoal 

do Sr. Anivaldo Padilha. 
285 Cf. SILVA, Pythágoras Danroch da. Editorial. Expositor Cristão, São Paulo, 1º de Março de 1968. Pág. 12. 
286 Grifo do próprio texto. 
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em nossa maneira de ver o Homem, o Mundo e a História. Nossa dicotomia 
entre o Sagrado e o Profano tem obscurecido nossa visão da unidade da 
criação bem como a unidade da Nova Criação. Como cristãos estamos 
inescapavelmente no mundo, este mundo que é a Oikomene de Deus.287  

Em 23 de outubro de 1968 (pouco tempo depois do II Concílio Geral Extraordinário), 

o reverendo Pythágoras Danroch da Silva foi retirado da redação do Expositor Cristão. A 

alegação da liderança da Igreja era que os assuntos divulgados no jornal contrariavam os 

interesses da denominação: 

OUTRA DO GABINETE GERAL: Tirou o Rev. Pithagoras (sic) do 
Expositor Cristão. Justificativa? 1) Acha o GG que o número de assinaturas 
tem caído, pelo fato de que o redator, o exonerado, dava ênfase às posições 
envolvidas com problemas sociais, preocupações teológicas e ecumenismo, 
assuntos tais que pertencem à missão da Igreja...288 

Seu substituto foi o reverendo Omir Andrade. Na entrevista publicada na edição de 15 

de novembro de 1968, o novo redator indicou os rumos que o órgão oficial da Igreja 

tomaria: 

A Igreja é, portanto, envolvente e nunca envolvida, está no mundo, mas 
transcende o mundo. Seu único Senhor é Jesus Cristo, a quem cultua e 
obedece. Cultuando- O revela seu regozijo incontido, com hinos e ações de 
graças, obedecendo-Lhe, confiantemente, toma a sua cruz, dá testemunho do 
Senhor ressurreto e prega o seu Evangelho, escândalo e loucura para muitos, 
mas para a Igreja é o Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 
Preocupa-se profundamente com o mundo e sua urgente necessidade de 
salvação, mas jamais se conforma com o mundo (Rom. 12: 1 e 2). Dentro 
deste critério e deste realismo cristão, o Expositor Cristão vai informar, 
divulgar, formar e conduzir a opinião do Povo Metodista.289 

No ano seguinte, 1969, o mesmo reverendo Pythágoras acabou sendo afastado da 

direção do Instituto Metodista290. 

Naquele mesmo período, o pastor Ronaldo Sathler Rosa foi afastado do trabalho junto 

aos jovens da IV Região Eclesiástica. Este caso acabou servindo como um dos estopins para 

um dos protestos mais drásticos contra as decisões da liderança da Igreja: a pichação do 

templo e do prédio de Educação Cristã da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. 

REV. RONALDO SATHLER ROSA, foi retirado de seu cargo de trabalho 
com a mocidade e pastor ajudante da Igreja Central de Belo Horizonte. 

                                                                 
287 Cf. SILVA, Pythágoras Danroch da. Vinho novo- Odres Novos. Expositor Cristão , São Paulo, 1º de Abril de 

1968. Pp. 1 e 2. 
288 Cf. UNIDADE III, novembro de 1968.  
289 Cf. BETTS, João Nelson. Entrevista com o novo redator. Expositor Cristão, São Paulo, 15 de novembro de 

1968. Pp.1 e 3. Uma leitura mais atenta desta edição do Expositor revela um detalhe interessante: embora na 
pág. 1 o jornal afirme que seu novo redator havia sido nomeado em 24 de outubro, ao pé da entrevista, junto 
com a assinatura  do secretário do Gabinete Geral,aparece a data de 1º de setembro de 1968. Provavelmente o 
reverendo Omar já havia sido escolhido de antemão. 

290 Como já foi dito, o Instituto Metodista era o órgão responsável pela formação das diaconisas. 
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Membros da Igreja rebelaram-se e manifestaram-se contrariamente, 
pichando o templo. 291 

Outro caso que marcou a Igreja Metodista na época foi o processo envolvendo o 

pastor José Assan Alaby da Igreja Metodista Central de Curitiba, em 1969. Segundo 

Reynaldo Ferreira Leão Neto, motivos ideológicos fizeram com que este pastor fosse 

pressionado pela igreja local e pelo bispo da VI Região, Wilbur K. Smith. A acusação era de 

que o reverendo Alaby havia faltado ao Concílio Distrital da Região Metropolitana. Depois 

de ter passado por julgamento, não foi reintegrado às suas funções pastorais292. 

O furacão que caiu sobre a Igreja depois da tempestade de 1968 atingiu também os 

antigos funcionários e acadêmicos da Faculdade de Teologia. Professores foram demitidos: 

PROF. SIMON – Foi para Porto Alegre. Lá, com liberdade de ação, dará sua 
reconhecida colaboração teológica ao Instituto Wesley daquela cidade. 
Quando professor da FT, juntamente com outros, deu àquela Instituição 
caráter universitário e conseqüentemente universal no campo das idéias.293 

Quando a Faculdade reabriu as portas no dia 4 de março de 1969, tinha novo reitor: 

Os alunos novatos compareceram na Faculdade nos últimos dias do mês de 
Fevereiro, onde prestaram seu Concurso de Habilitação em português, 
inglês, história e Bíblia. Estes, com os alunos previamente matriculados, 
perfazendo um total de vinte, participaram de um solene culto de ação de 
graças no Sábado, dia primeiro de março, promovido pelo Conselho Diretor. 
Nesta oportunidade... o Conselho Diretor formalmente apresentou e instalou 
o novo Reitor e Corpo Docente a uma congregação de metodistas da 
Capital... A tradicional Aula Inaugural foi proferida no salão do Prédio da 
Administração, no dia 4 de abril, às 11 horas... Desde o dia 5 de março as 
aulas se processam normalmente, funcionando de Segunda feira a Sábado, 
no período da manhã... Tudo está em paz. Com a ajuda divina e 
compreensão e apoio dos metodistas do País, e o esforço de todos nós que 
povoamos a Faculdade (tanto alunos como professores) esperamos criar 
realmente uma nova294 Faculdade. Nova na qualidade do ensino aqui 
ministrado; nova na qualidade de alunos que aqui se formam, nova no 
serviço que a Faculdade presta a Cristo e à sua Igreja.295 

O furacão também atingiu de forma especial os antigos alunos. Como foi dito acima, 

um bom grupo deles foi convidado a deixar a instituição. Somente alguns poucos puderam 

retornar:  

... Dos cinqüenta e um alunos, somente três puderam voltar. Os outros foram 
"disciplinados". 296 

                                                                 
291 Cf. UNIDADE III, novembro de 1968. 
292 Cf. Leão Neto, pp. 42- 43. 
293 Cf. UNIDADE III, novembro de 1968. 
294 O grifo é do próprio texto. 
295 Cf. REILY, Duncan Alexander. Tudo novo na Faculdade com o novo ano Escolar. Expositor Cristão, São 

Paulo, 31 de maio de 1969. Pp. 1 e 6. 
296 Cf. Jovens que superaram a Crise de 1968. Expositor Cristão, São Paulo, agosto de 1998. Pág.4. 
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A receptividade das regiões eclesiásticas aos alunos que foram expulsos da Faculdade 

foi baixa. Das seis regiões, somente a Primeira, em seu XII Concílio Regional, apoiou seus 

seminaristas: 
A JUREC da Primeira Região Eclesiástica recebeu do Conselho Diretor da 
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil correspondência 
comunicando deliberações quanto ao proceder com os alunos matriculados 
naquela instituição de ensino teológico no ano de 1968. A JUREC comunica 
ao plenário do XII Concílio Regional que não aceita os termos da carta e 
vem novamente declarar a sua confiança nos jovens que foram 
recomendados a ela para a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do 
Brasil, reafirmando não haver nada que pese contra eles em sua conduta 
moral, intelectual ou religiosa.297 

Interessante é analisarmos a situação da II Região Eclesiástica em 1969. A crise na 

Faculdade de Teologia teve ali um duplo efeito. O primeiro foi a perda de obreiros ativos 

não por abandono do ministério, mas sim para integrar o novo corpo docente da Faculdade 

de Teologia. O segundo foi a perda de futuras vocações. Nenhum dos jovens seminaristas 

recomendados por ela retornou à Faculdade naquele ano: 

A crise que abalou a Faculdade de Teologia e a Igreja em 1968 atingiu 
dramaticamente o XIII Concílio Regional da II Região, realizado em Porto 
Alegre, de 8 a 12 de Janeiro... Eis os reflexos mais importantes da crise no 
andamento do Concílio e da Região: Numa Região com insuficiência de 
pastores, o novo conselho diretor da Faculdade foi buscar três dos seus 
melhores elementos para reconstituição do corpo docente de nossa Casa de 
Profetas... Deixaram vago a secretaria executiva da Região e duas de suas 
maiores paróquias. Dos quatorze jovens recomendados à Faculdade de 
Teologia em 1968, nenhum o pôde ser em 1969 em virtude de não terem 
pedido renovação de sua recomendação à Junta Regional de Educação Cristã 
e à negativa do Conselho Diretor de aceitar a volta de alguns deles. Ficou 
assim seriamente ameaçado o futuro suprimento de pastores vindos da 
Faculdade à região. Diante do relatório da Junta Regional de Educação 
Cristã dizendo não poder recomendá-los, estabeleceu-se debate em plenário. 
Num gesto pastoral, o plenário votou conceder o prazo de um mês para 
contato da Junta Regional com os acadêmicos que silenciaram num esforço 
de salvar suas vocações.298 

As outras regiões acabaram não se manifestando. Simplesmente receberam a carta do 

Conselho Diretor e acataram suas orientações sem ao menos investigar os fatos.  

O furacão também atingiu uma das áreas mais sensíveis para qualquer denominação 

protestante: a membresia. O número de membros sofreu um abalo e trouxe como 

                                                                 
297 Cf. GETIMANE, José Mário. Contribuição à História da Igreja Metodista no Brasil: a Faculdade de 

Teologia. São Paulo: PUC, 1986, pág. 360. Dissertação de Mestrado. 
298 Cf. SCHISLER, William. Crise da Igreja Atingiu Concílio da II Região Renovando Dedicação. Expositor 

Cristão, São Paulo, de fevereiro -15 de março de 1969. Pp. 2 e 3. 
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conseqüência uma queda no orçamento das igrejas. William Schisler diz a respeito das 

igrejas da II Região:  
...A desorientação também afetou a pastores e leigos nas paróquias. Houve 
significativa perda de membros na região e uma quebra de 30% nos 
orçamentos. Estas tendências já se haviam manifestado em anos anteriores, 
mas foram intensificadas no ano que passou. "O Ano do Centenário foi 
empanado" declarou o Bispo Pinheiro... Lembrando como estes fatos 
desestimulam o leigo, o dr. Odyr Koeche, tesoureiro regional, declarou em 
seu relatório:      “Ninguém jamais poderá dizer algum dia o quanto custou à 
Igreja em dinheiro, esforços e tempo perdido, a crise iniciada na Faculdade 
de Teologia e que se propagou por toda a Igreja.” 299 

Essa afirmação pode ser constatada ao analisarmos os números de crescimento das 

sociedades metodistas no período entre 1965 e 1969. No ano seguinte ao da crise, 1969, a 

perda de membros é notável 300: 

• Em 1965 (ano do último Concílio Geral) a Sociedade Metodista de 

Senhoras contava com 11. 857 membros. Em 1969, este número baixa 

para 10. 829; 

• Em 1965, a Sociedade Metodista de Homens era formada por 4. 303 

membros. Quatro anos depois, este número baixa para 3. 502; 

• As Sociedades de Juvenis tinham, em 1965, 3. 812 membros. No ano 

posterior à crise, este número baixa para 2. 640. 

Mas as Sociedades de Jovens foram as mais atingidas pelo furacão do final dos anos 

sessenta. A Crise da Faculdade de Teologia contribuiu para tornar ainda mais tensas as 

relações entre a liderança da Igreja e a juventude que ainda detinha os ideais do Período de 

Engajamento. Essa tensão acabou levando à tomada de medidas de repressão por parte da 

liderança metodista tanto no nível interno quanto externo da denominação. No nível externo 

pode ser citada como exemplo a atitude tomada pela liderança da Igreja com relação a duas 

entidades ecumênicas de juventude: a UBRAJE (União Brasileira de Juventude Evangélica) 

e a ULAJE (União Latino Americana de Juventude Evangélica). Um exemplo da atitude 

interna tomada por parte da liderança metodista com relação a membros da juventude pode 

ser visto no já citado caso da pichação da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. 

 Em 1969, a liderança metodista deixou de apoiar a duas entidades ecumênicas de 

juventude: a ULAJE e a UBRAJE. As duas instituições eram ligadas ao Conselho Mundial 

de Igrejas, do qual a Igreja Metodista do Brasil fazia parte.  

                                                                 
299 Cf. Schisler pág. 3. 
300 Cf. Atas e Documentos do X Concílio Geral. São Paulo: Imprensa Metodista, 1970 , pág. 45. 
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... A ULAJE foi fundada em 1941 e foi a primeira organização ecumênica 
fundada na América Latina. A ULAJE trabalhava com a juventude das 
igrejas e basicamente com os jovens que não estavam estudando. Mas 
também com os estudantes do ensino médio. 301 

As atividades das duas entidades302 contavam com a participação de jovens metodistas 

e eram anunciadas no Expositor Cristão. Esse é o caso do anúncio do Projeto Gurupi: 

A UNIÃO BRASILEIRA DE JUVENTUDE EVANGÉLICA- UBRAJE 
(Movimento Ecumênico de Juventude) está preparando para ter início em 5 
de setembro do corrente ano, o tão sonhado Projeto Gurupi. 303 

 A leitura da continuidade do anúncio deixa bastante clara a influência do pensamento 

político-social ainda vinculado ao ideário do Período de Engajamento da primeira metade da 

década: 

O projeto visa, entre outras coisas: alfabetização em 4 locais de 25 alunos; 
construção de escola primária, hospital, ambulatórios, barragem e canal de 
irrigação... A Colônia tem possibilidades esplêndidas de liderar um 
movimento de reivindicação de justiça para o homem do campo daquela 
zona (mais uma área de trabalho para os voluntários que tenham 
sensibilidade política) de oferecer orientação técnica, enfim, de ser um 
projeto de longo alcance sócio-político cultural. 304 

Mas, no furacão do final do Período da Reação Conservadora, a liderança metodista, 

por considerar muito avançadas as idéias destas duas entidades, decidiu retirar o seu apoio, 

sem consultar a mocidade. Parte da juventude metodista, reunida em congresso na cidade de 

Lins (SP) registrou seu protesto: 

QUE SE REVEJA URGENTEMENTE a posição que a Igreja Metodista 
tomou com respeito à ULAJE. É fundamental que a posição seja de franco 
apoio ao ecumenismo, preocupada com a plena libertação do homem.305 

Mas a pressão exercida sobre os grupos de juventude se dava também no âmbito mais 

interno da denominação. O caso da pichação do templo da Igreja Metodista Central de Belo 

Horizonte serve para exemplificar a maneira pela qual parte da liderança metodista passaria 

a lidar com a mocidade: 

A Crise da Faculdade de Teologia trouxe conseqüências não desprezáveis. 
As equipes de avaliação notaram as seguintes: perda de candidatos ao 
ministério; desistência de dois ministros que estavam iniciando seu 
pastorado; tensão entre mocidade e administração regional, crise na 

                                                                 
301 Cf. Padilha, Diálogos para a Vida. Conferência gravada em 31 de agosto de 2005. 
302 As duas entidades parecem ter sido interligadas. A UBRAJE talvez fosse o braço nacional da entidade latino-

americana. 
303 Cf. Informe do Projeto Gurupi.  Expositor Cristão, São Paulo, 1º de maio de 1968. Pág.7. 
304 Cf. Idem. 
305 Cf. Perspectivas para a Mocidade Metodista. Lins, 1969, pág. 3. Cópia datilografada. O desejo por uma 

igreja mais ativa social e politicamente trazia no seu bojo a idéia do Ecumenismo. Arquivo pessoal do autor. 



110 
 

federação de jovens, e “pichação” do templo e edifício de Educação Cristã 
da Igreja Central de Belo Horizonte.306   

Este evento é narrado de forma mais completa na já citada tese de doutoramento de 

Jorge Hamilton Sampaio 307. Os motivos apontados pelo autor são muitos e incluem a 

transferência do reverendo Ronaldo Sathler Rosa308. Porém, não é necessário fazer uma 

análise muito aprofundada para resumi- los em apenas dois: postura doutrinária e política 

conservadora por parte da liderança e descontentamento da juventude com a cúpula da 

denominação. 

Segundo o autor, a juventude da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte ainda era 

detentora dos ideais que marcaram o Metodismo no Período de Engajamento. Influenciados 

pelo casal de professores de Escola Dominical Libério Correia Filho e Raquel Correia 

Ferreira, realizavam trabalhos missionários em favelas e se reuniam para discutir seu papel 

social. Porém, depois do IX Concílio Geral, os tempos eram outros na Igreja. No Período da 

Reação Conservadora, tais atitudes eram vistas como influência da “víbura” peçonhenta do 

Comunismo (usando a linguagem do velho bispo Isaías Sucasas309).  

Mas esta era também uma juventude decepcionada. Decepcionada com as atitudes da 

liderança do Metodismo com relação à Crise da Faculdade de Teologia. Mais decepcionada 

ainda com a atitude de seu próprio bispo, Almir dos Santos, durante a questão310. 

                                                                 
306 Cf. Getimane, pág. 357. 
307 Cf. Sampaio, pp. 207- 212. 
308 O autor aponta uma série de fatos que foram se acumulando e gerando descontentamento entre a juventude: 

• Influência do Movimento Estudantil;  
• Reflexos da crise na Faculdade de Teologia (sobre os quais falarei mais abaixo); 
• Falta de compreensão por parte da liderança da Igreja dos ideais ainda defendidos pelos jovens; 
• Espionagem por parte desta mesma liderança no local de reunião dos jovens; 
• Censura do órgão informativo da juventude; 
• Demissão do casal de professores de jovens da Escola Dominical sob acusação de comunismo. 

309 Ver capítulo IV. 
310 Como foi dito anteriormente, o Período da Reação Conservadora fez com que algumas lideranças detentoras 

dos ideais do Engajamento atenuassem ou até mesmo mudassem seu discurso. Este é o caso do reverendo 
Almir dos Santos. No início dos anos 60, o futuro bispo Almir era uma das lideranças mais queridas pela 
juventude metodista por sua postura progressista e pelo espaço que dava para a manifestação dos jovens no 
Expositor Cristão. Porém, depois de sua chegada ao episcopado em 1965, sua atitude começou a mudar. 
Principalmente durante o evento da crise na Faculdade de Teologia. No período da crise, a juventude da IV 
Região realizou uma série de encontros com Argemiro de Oliveira Júnior (o aluno expulso por utilizar as 
dependências da Faculdade para uma reunião do Movimento Estudantil). O agora Bispo Almir dos Santos 
teria sido convidado a participar de um destes encontros. Mas declarou que não iria, por não desejar debater 
com os jovens rebeldes. Esta atitude é uma das grandes incógnitas da história do Metodismo no período em 
estudo. Algo ainda carente de uma pesquisa mais aprofundada. Como explicar esta mudança tão drástica de 
posição? Algumas hipóteses foram levantadas. Uma delas tem certo tom pietista. Segundo ela, um fato 
marcante na vida do bispo teria sido o responsável por esta nova visão de mundo. Ao retornar de uma viagem 
o reverendo Almir sofreu grave acidente de carro, ficando entre a vida e a morte. A partir daí sua postura não 
foi mais a mesma. Cf. Gettimane, pág. 192. Outra explicação pode ser encontrada no fato de que talvez esta 
liderança não estivesse preparada (nem intelectualmente nem pastoralmente) para lidar com aquilo que havia 
ajudado a criar no início da década de sessenta. A juventude os havia ultrapassado. Mais fácil do que discutir 
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Esta situação levou alguns jovens a tomarem uma medida que, na definição de 

Sampaio foi desesperada. Na madrugada de 5 para 6 de outubro de 1968, um grupo pichou 

por dentro e por fora o templo da Igreja Metodista Central em Belo Horizonte. Sampaio se 

refere ao conteúdo destas pichações: 

Ao chegarem à Igreja no domingo de manhã, seus membros podiam ler 
expressões como “Fora Goodwin”, “Traidor”, “Go Home (referindo-se ao 
pastor da igreja, James William Goodwin, missionário estadunidense) e 
“Fora Almir”, “Traidor” (referindo-se ao bispo da IV Região Eclesiástica 
Almir dos Santos.311 

Isso fez com que a Junta de Ecônomos312 da Igreja criasse uma comissão de inquérito 

para descobrir os culpados. Esse grupo chamava os jovens para interrogatório e se colocava 

postado na frente das casas de alguns deles procurando atitudes suspeitas. Como não 

conseguiram nenhuma prova, tomaram uma atitude mais drástica, que seria imitada por 

outras comunidades e membros da Igreja Metodista em diversos pontos do Brasil: o caso foi 

mandado para o DOPS. Como resultado, cerca de 80 % dos duzentos membros da juventude 

abandonaram a igreja. 

A análise de documentação da época mostra que esta passaria a ser uma atitude 

bastante comum. A liderança considerava necessário extirpar os jovens considerados como 

baderneiros e subversivos das igrejas. Para atingir estes objetivos valia todo tipo de prática: 

acusá- los de “comunistas”, censurar seus periódicos, afastá- los de cargos, ameaçá- los 

expulsá- los das igrejas e em alguns casos até delatá- los aos órgãos de repressão da ditadura 

militar. Reynaldo Ferreira Leão Neto cita, por exemplo, trechos do jornal Unidade da III: 

... Pastor da Terceira região ameaça de denunciar ao DOPS o redator do 
jornal de uma SMJ313 da nossa região, por que o jornal “tratava” de assunto 
muito sério para a mocidade.314 

Na mesma página, o autor faz uma nova citação do jornal. Ela fala de um fato que será 

narrado com mais detalhes abaixo: uma reunião de pastores realizada em dezembro de 1968. 

O velho bispo Isaías Sucasas foi testemunha ocular e a registrou em seu diário. Porém, por 

hora, só a citação do jornal já é suficiente para mostrar o clima existente na Igreja Metodista 

do final do Período da Reação Conservadora: 

                                                                                                                                                                                                           
com ela foi agir com autoritarismo. Uma atitude semelhante à do Doutor Frankenstein do romance 
homônimo de Mary Shelley: o criador não aceitando nem compreendendo a sua criatura. Cf. Padilha, 
Diálogos para a Vida. Encontro gravado em fita no dia 31de agosto de 2005. Porém outra hipótese pode ser 
aventada: talvez por ocupar agora um cargo no episcopado, o reverendo Almir não tenha achado conveniente 
continuar defendendo suas antigas posturas. 

311 Cf. Sampaio, pág. 208. 
312 Órgão que administrava as finanças das igrejas. 
313 Sociedade Metodista de Jovens. 
314 Cf. Jornal Unidade da III, apud Leão Neto, pág. 48. 
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Voz autorizada dentro da Igreja como a do Bispo Nathanael I. Nascimento, 
que afirmou: “Quem não estiver contente com as decisões da cúpula da 
Igreja, que a abandone”; outra voz não menos abonada como a do Rev. 
Alípio Lavoura, numa reunião de pastores (dezembro/ 68), empunhando 
nosso jornal- UNIDADE III, declarou: “que chegaria à renúncia de todos os 
seus cargos na Igreja, se não levasse ao Presidente da República e ao DOPS, 
aquela edição”...315  

Outro documento da época, este obtido de primeira mão no Arquivo Histórico da 

Igreja Metodista em Rudge Ramos, mostra que a situação não se restringiu a ameaças. 

Mostra também mais: o furacão pós- 1968 não teve curta duração. Ele ainda soprou no ano 

de 1969 e só arrefeceu em 1970. O Documento da Juventude, produzido no seu VII 

Congresso Geral (Lins- SP) em julho de 1969, protestou contra a prisão de alguns de seus 

delegados: 

PROTESTAMOS quanto às prisões de Jovens delegados a este Congresso 
Geral, que vinham da cidade de Governador Valadares (MG), IV Região 
Eclesiástica. Por extensão, protestamos quanto à denúncia oferecida a outros 
participantes deste Congresso.316  

Todo este clima acabou fazendo com que a Igreja Metodista perdesse boa parte de sua 

juventude. No ano de 1965, as Sociedades Metodistas de Jovens tinham 6.903 membros. Em 

1969, este número baixa para 5. 479317: 

... a mocidade, que é a força e a beleza do mundo e da Igreja, sai da Igreja 
em grande quantidade, não ocorrendo imediatas providências de eventuais 
responsáveis. É natural a saída. Esta é uma mocidade sensível, com a qual as 
autoridades envelhecidas não sintonizam. 318 

O já citado Documento da Juventude ainda fazia uma sugestão a estes jovens que 

abandonaram a Igreja: 

SUGERIMOS a todos os jovens que abandonaram a Igreja, por sentirem que 
ela não realizava a missão de Deus no mundo, a participarem conosco do 
movimento que empreendemos com a finalidade de sermos cooperadores de 
Deus para a renovação e autenticidade da Igreja.319 

O furacão que se seguiu à tempestade da Crise da Faculdade de Teologia não deixou 

de ser registrado nos escritos do velho bispo. Em cartas pessoais e principalmente nas 

páginas do diário ele narra os fatos e mostra a atitude que tomou diante deles. 

                                                                 
315 Cf. Leão Neto, pág. 48.  
316 Cf. Carta à Comissão Geral de Legislação da Igreja e ao Concílio Geral. Lins, 20 de julho de 1969. 

Datilografado. Arquivo pessoal do autor.  
317 Cf. Atas e Documentos do X Concílio Geral. São Paulo: Imprensa Metodista, 1977 , pág. 45. 
318 Cf. Perspectivas para a Mocidade Metodista, pág. 3. Arquivo pessoal do autor. 
319 Cf. Documento da Juventude, pág. 6. 
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 3.4.1 O furacão nas páginas do diário do bispo Isaías 

Sucasas 

 

O furacão que marcou os últimos dois anos do Período da Reação Conservadora 

transparece de forma bastante clara nas páginas do diário do reverendo Sucasas. As 

passagens revelam o clima de tensa polaridade ideológica vivido entre a cúpula da Igreja 

Metodista e uma parte de seu clero e membresia (juventude, principalmente). Mas revelam 

também as opiniões e atitudes daquele “homem da tradição” frente ao que ocorria na 

denominação. 

A entrada de 2 de dezembro de 1968 narrou com mais detalhes a reunião de pastores 

citada acima. Depois de uma meditação sobre a doutrina da Trindade feita pelo bispo João 

Augusto do Amaral, o reverendo Alípio da Silva Lavoura apresentou o já citado Jornal 

Unidade. A partir daí o clima da reunião mudou: 

Após, o Rev. Alípio Lavoura apresenta “Unidade”, órgão oficial da 
mocidade subvertida da Igreja Metodista do Brasil- órgão que eles, jovens, 
criaram e oficializaram a revelia. Panfleto muito mal escrito e pior impresso, 
mas proclamando impropérios contra a Igreja, os Bispos, os pastores e os 
delegados ao Concílio Geral Extraordinário. Chegam a classificar os bispos 
de coronéis do século passado, e os pastores de seus pistoleiros, coisas daí 
para baixo. O Rev...320 toma a palavra para solidarizar-se com os jovens 
sacrílegos e mentirosos, displicentes, arrogantes e maquiavélicos. Acusado 
de mentor deles, levanta sua voz e grita e berra como um elefante selvagem 
nas brenhas da África. Foi preciso quase o muque trabalhar...321 

Este clima de polarização está presente em outras passagens e vai se tornando cada 

vez mais acirrado.  

O caso ULAJE- UBRAJE foi comentado pelo bispo Isaías Sucasas em seu diário. Como 

muitas vezes sua opinião era surpreendente, ele escreveu na entrada de 2 de julho de 1969:  

... o Sr Raul Nogueira me procurou e me entregou uma grande 
documentação para eu (sic) ler e analisar da UBRAJE- “União Brasileira de 
Juventudes Evangélicas”- movimento ecumênico de juventude- entregou-me 
seis cadernos com 40 páginas cada um. Li parte de um dos cadernos. Não 
achei nada de mais.322 

O bispo Sucasas também escreveu e opinou sobre o assunto do reverendo Alaby na 

entrada de 12 de dezembro de 1969. Ao contrário de sua opinião sobre a UBRAJE, aqui o 

julgamento foi bastante severo. Os motivos ideológicos ficam bastante claros: 
                                                                 
320 No texto o nome aparece na íntegra, porém optei por não revelá -lo para preservação da pessoa. 
321Cf. Sucasas, Diário de 1968, pp. 269-270 
322Cf. Sucasas, Diário de 1969 , pág. 313. 
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Recebi pelo correio da Igreja de Curitiba cópias de toda a grande 
documentação contra o pastor Alaby, documentação historiada e bem feita. 
Pela documentação o Rev. Alaby é um insubmisso e inimigo da Igreja que o 
mantém. Idiologia (sic) hippeana (sic) e comunista. É pena que um moço 
que há tanto tempo vem sendo mantido pela Igreja, formando-se em teologia 
e ficando 4 anos nos Estados Unidos desfrutando bolsas escolares, esteja, 
hoje como pastor dando apoio a moços displicentes que visam a destruição 
da Igreja 323.  

A entrada de 15 de dezembro de 1968 narra a presença do velho bispo em um culto 

promovido na Igreja metodista Central de São Paulo pela juventude dissidente. Talvez 

esperando outro tipo de atitude, o reverendo Isaías Sucasas se surpreendeu ao não ouvir 

nenhum ataque ao metodismo: 

... Eu fiquei para ir à igreja assistir ao culto da mocidade dissidente. O culto 
foi bom. Havia uns 90 jovens da Região. O programa foi datilografado. O 
culto não teve nada de novidade. O programa foi monótono. O sermão 
pregado pelo reverendo João Paraíba foi bom, estava bem estudado, foi 
bíblico sobre o pensamento central “Só Deus é Juiz”- entretanto foi 
cansativo e longo... Nada houve de anormal, tudo transcorreu bem. Não 
houve ataques ao Metodismo...324  

Porém, como já foi visto acima, as situações nem sempre eram tão pacíficas assim. Na 

entrada de 12 de fevereiro de 1969, pastores e parte da juventude da VI Região são vistos 

pelo velho bispo Isaías Sucasas como rebeldes e inimigos da Igreja. O clima é de guerra: 

Contaram-me algumas novidades da 6ª Região- seu progresso- pastores 
rebeldes- como Luis Carlos, Ary Braga, Moisés Cavalheiro, Erasmo 
Ungaretti, Rev. Aço, português de Angola. Vai haver o Congresso da 
mocidade regular e fiel, mas vai haver também outro congresso de jovens 
revoltados. Parece incrível que pastores e jovens rebeldes estejam se 
prestando para guerrear na própria igreja.325 

A visão de alguns jovens como potenciais subversivos também estava presente nas 

páginas do diário. Diz a entrada de 23 de julho de 1969: 

Recebemos ainda o Sr. Artur Almada, crente fiel da Igreja Central de Belo 
Horizonte e muito amigo. Encontra-se triste por que o seu único filho- 
Isaías- encontra-se preso desde março, certamente como comunista 
subversivo.326 

Logo, este medo da subversão faria com que o reverendo Isaías Sucasas tomasse 

medidas mais drásticas. 

                                                                 
323 Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pág. 204.  
324 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pp. 288-289 
325 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pp. 79-80. 
326 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 338. 
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3.4.2 Um documento muito precioso... 

Como foi dito anteriormente, as páginas do diário revelam a maneira como o velho 

bispo se relacionava com o regime de exceção instalado no País pelo Golpe Civil e Militar 

de 1964. Esta relação se dava não no nível do adesismo completo, mas no da proximidade 

de ideais. 

Em algumas passagens do diário, o bispo faz algumas reflexões que, numa análise 

apenas superficial, podem dar a impressão de uma contrariedade ao regime vigente. O caso 

do “protesto” contra a cassação do Doutor Adhemar de Barros já foi citado e analisado 

acima. Existem, porém, outros registros dignos de nota. 

Na entrada de 18 de dezembro de 1969, ao tratar da morte do ex-presidente Marechal 

Artur da Costa e Silva, o reverendo Isaías Sucasas fez a sua análise dos primeiros governos 

pós- 1964: 

Hoje foi decretado feriado em virtude da morte do ex-presidente Marechal 
Costa e Silva, que morreu ontem às 17 horas, no Palácio das Laranjeiras, no 
Rio- O ex- presidente substituiu o Marechal Castelo Branco, o primeiro 
governador ou presidente guindastado (sic) ao mais alto posto pela 
Revolução de 1964. O primeiro caçou (sic) os direitos políticos de muitos 
cidadãos brasileiros - morreu de desastre - O segundo também foi ainda 
maior caçador (sic) de direitos políticos- caçou (sic) de fato muita gente boa 
no meio dos corruptos, não agüentou governar até o fim de seu mandato- 
teve um forte desarranjo alterial (sic), tornando-se inútil, consentindo ou 
passando o seu mandato para três generais que assumiram o comando da 
nação até que elegeram o atual presidente Emílio Garrastazu Médici, 
também general do Exército. Costa e Silva, querendo ser bom lançou, 
contudo, muita gente e muitas famílias na rua da amargura.327 

Mais uma vez o texto deixa bem claro a idéia de democracia defendida pelo bispo 

Isaías Sucasas. Como no caso do Doutor Adhemar citado acima, existe uma limitação bem 

clara entre aqueles que deveriam ter seus direitos políticos garantidos, e os que deveriam ser 

cassados. De um lado existe a gente boa (políticos de tendência conservadora ou talvez no 

máximo populista, mas que não interessavam mais ao regime). Estes deveriam ter um 

julgamento justo e a devolução dos direitos políticos. Mas o pensamento do bispo revela 

também outro tipo de homem público: os corruptos. Cumpre lembrar que no vocabulário do 

velho reverendo este termo não tem necessariamente o mesmo sentido que o cenário 

político nacional lhe daria nos últimos anos do século XX e início do século XXI. Em boa 

parte das vezes, o bispo Sucasas se utiliza deste termo para se referir aos comunistas (ou 

àqueles que aos seus olhos se aproximavam destas idéias por protestarem contra a ordem 

                                                                 
327 Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pp. 214-215.  
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vigente). Estes não deveriam ter direito algum. A democracia política defendida pelo bispo 

não era para todos. No final do trecho, ele se dá ao direito de protestar contra outro aspecto 

do governo militar que, no caso, devia lhe tocar pessoalmente: o regime inflacionário da 

economia nacional. Sobre este assunto existe uma interessante anotação na entrada de 14 de 

maio de 1969. Depois de reclamar do aumento do preço do leite, do café, do ônibus e do 

táxi, o bispo desabafou: 

Há muitos anos que se levantou no Brasil um tirano- um déspota, um 
sanguessuga um vampiro famigerado, que recebeu o nome de inflação. 
Quem criou esse monstro? Será que não há um David neste grande Brasil 
capaz de degolar essa monstruosidade escarnecedora gritando por toda parte 
e dando gargalhadas sarcásticas que não há homens financistas neste Brasil. 
Esse Golias insaciável está desafiando os acovardados que só sabem 
aumentar os preços do que mais necessário é à vida. Vocês, ineptos, 
covardes e oportunistas não vêem os pobrezinhos esfaimados, inânimes, 
doentes, já sem sangue, quase já cadáveres ambulantes, quantos estão 
sofrendo? Tenham um pouco de consciência, um pouco, sim, uma migalha 
ao menos de sentimento humano, ou, então, tenham a ombridade (sic) de 
confessarem-se ignorantes e de passar as rédeas aos que poderão enforcar 
essa vampira insaciável que se chama: Inflação- A necessidade, a fome e a 
miséria fazem heróis e valentes guerreiros. Não penseis vós que o povo será 
sempre passivo, que irá sempre ao matadouro sem falar. Ai de vós quando o 
povo resolver- vossas cabeças se tornarão em bandeira nos vossos palácios e 
luxuosas mansões. Vossas carnes putrefactas (sic) nem os urubus e os vira-
latas hão de querer comer- Tomai cuidado homens do governo- vós que 
tendes os dinheiros e as armas, que viveis de banquetes, cercados de criados 
e de shupins (sic), que vos afogais nas champanhas e nos wisques (sic) de 
além-mar. Vós que quereis tapar o sol com a peneira, cassando os justos sem 
direito de defesa, cassando-lhes os direitos e os bens- justamente os que 
poderiam salvar a pátria, assassinar a vampira Inflação, porque são eles os 
inteligentes, os visionários, os justos, os verdadeiros patriotas- homens de 
tanto poder moral e de tanta capacidade de governar e de conduzir o povo, 
que o fazem sem espadas e sem prisões e vilipêndios horrorosos- o fazem 
democraticamente, cuja arma é apenas a confiança do povo. Cuidado pois, 
moleques fardados, palhaços sem circos. Chega de tapiar (sic). Chega 
também de explorar. Chega de tomardes indigestão com o pão que pertence 
ao pobre esfaimado, despido e atirado à lama podre da miséria. Lembrai-vos 
de que também sois pó e ao pó tornareis!328 

Porém, todos estes “protestos” não impediam que o velho bispo Sucasas tivesse uma 

proximidade ideológica com o go verno militar. E esta proximidade foi se tornando cada vez 

maior a partir do ano de 1969, quando as idéias se transformaram em atos. Esta proximidade 

aparece nas páginas do diário. 

       Em algumas linhas dos escritos do bispo, os “comunistas” eram vistos como pessoas 

perniciosas, que deveriam ser afastadas principalmente do meio da juventude. Exemplo é a 

entrada de 13 de abril de 1970: 

                                                                 
328 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pp. 226-229. 
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Conversei com um jovem de uma só perna, andando de moletas (sic) - 
Conversei com ele. É um revoltado contra a Igreja dele  e outras - pôs mil 
defeitos nos outros- não considera a Bíblia livro de Deus de capa a capa- 
disse-se de certa maneira incrédulo - é elemento inconveniente em meio da 
juventude - Pareceu-me um revoltado contra tudo e contra todos - Fiz-lhe 
chamadas fortes e argumentei de maneira a se calar depois de ter caído em 
várias contradições... Cheguei ao fim de tudo à conclusão de que é um 
elemento perigoso no meio da juventude- pareceu-me um elemento a serviço 
dos corruptos.329 

Em outras situações, porém, o “comunista” é visto como alguém que “escolheu um 

caminho mau”. A sua “regeneração” é esperada e celebrada. É o caso narrado na entrada de 

11 de dezembro de 1969: 

Estava lendo a Manchete quando chegou o jovem Isaías de Souza Lima-
moço que, fichado como comunista, esteve preso, mas agora disse-me que 
foram resolvidos todos os seus problemas e está certo de que o foram como 
resultado de todas as orações a seu favor... Conversei muito com ele, 
aconselhei-o bastante, terminamos o nosso encontro com uma oração a seu 
favor... Penso que o Isaías está com novos ideais e regenerado.330 

A entrada citada abaixo narra ainda outro fato interessante, ocorrido no mesmo dia, 

durante um culto de oração na Igreja metodista Central de São Paulo: 

... passei pela igreja Central - Jacira estava dirigindo o culto de estudos 
bíblicos. Lá também chegou um moço, filho de um pastor presbiteriano... 
contou um pouco dos seus sofrimentos como também comunista esteve 
preso, apanhou muito, rasparam-lhe a cabeça. Disse que já pelejou entrar 
numa igreja  e não conseguia - mas felizmente teve forças para entrar nesta 
igreja, participar do culto e das orações e receber grande conforto e ânimo 
para prosseguir no caminho do bem. Solicitou nossas orações e simpatias.331 

    Não há qualquer comentário do bispo com relação à tortura. Na seqüência, ele passa a 

falar do jogo de futebol entre o Peñarol e o Santos. 

No ano de 1969 as idéias anticomunistas do velho bispo Isaías Fernandes Sucasas se 

transformaram em atitudes. Juntamente com seu irmão reverendo José Sucasas Júnior, ele 

filiou-se ao DOPS. A primeira possível referência a este fato aparece na entrada de 13 de 

fevereiro. O tom é misterioso. O bispo não indica para que usará aquele precioso 

documento: 

Às 2 horas voltamos para o Gabinete, antes, porém, passei por uma 
fotográfica [...] fotos de 3x4 para um documento precioso que vou usar 
com...?332 

                                                                 
329 Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pp. 346-347. 
330Cf. Idem, pp. 202-203. 
331 Cf. Idem. 
332 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pp. 81-82. 
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A entrada de 23 de fevereiro daquele ano é a primeira a fazer referência direta ao 

órgão de repressão da ditadura militar: 

Voltei às 14 horas com o Sucasas Júnior, aqui nos encontramos com o Dr. 
Neiva, fomos juntos ao Centro do DOPS, onde nos foi apresentado o Dr. 
Celso Sales, o delegado do DOPS em São Paulo. Mantivemos ótima 
palestra, fomos identificados, etc, etc.333 

Um mês depois, a documentação ficou pronta. É o que narra a entrada de 25 de março 

de 1969: 

Às 13:30 voltei ao Gabinete. Deveríamos ir ao DOPS com o Dr. Neiva. 
Demorou a chegar, finalmente chegou mas pessoas esperavam por ele. Então 
eu e o Rev. Sucasas fomos até o quartel do DOPS. Lá estivemos das 3:30 às 
4:30 da tarde. Conseguimos o que queríamos, de maneira que recebemos o 
documento que nos habilita aos serviços secretos desta organização nacional 
da alta polícia do Brasil. 334 

Se em fevereiro o propósito da documentação não foi revelado, o mesmo não 

aconteceu nos meses seguintes. A entrada de 9 de junho de 1969 mostra a documentação do 

DOPS em pleno uso. A narrativa é um tanto assustadora: 

Logo ao chegar ao trabalho recebi um moço argentino que se dizia estudante 
de Medicina em Vitória e estava foragido, em demanda da Argentina da 
polícia, assim fugindo ao inquérito pessoal. Disse ele que estudava Medicina 
na Faculdade Salesiana, mas que a Faculdade que cobrava 50 cruzeiros 
novos por mês, passou a cobrar 90 cruzeiros novos, que, então, os alunos 
fizeram uma greve contra o aumento - então os alunos foram presos e 
estavam respondendo a inquéritos. Dizia -se conhecido do Bispo Barbieri - 
que sua mãe havia estudado no União335, que morava em Los Libres etc, etc. 
Não me pediu outra coisa senão o endereço do Bispo Amaral. Ameacei de 
prendê-lo e mostrei o documento policial. Tremendo e temendo tratou de dar 
o fora.336 

Logo, os olhos dos dois novos agentes secretos do DOPS (Isaías e José Sucasas) 

acabaram se voltando para o ambiente que lhes era mais familiar: a Igreja Metodista. A 

citação abaixo mostra o reverendo José Sucasas Júnior em ação: 

Rev. José Sucasas, pastor da Central, ameaçando o presidente da SMJ337 de 
sua Igreja e Conselheiro Regional da Mocidade, de denunciá -lo ao DOPS.338  

                                                                 
333 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pp. 93-94. É bastante provável que o bispo esteja se referindo ao início das 

tratativas para a obtenção da documentação do DOPS. O que corrobora esta dedução é outra entrada, escrita 
quase um ano depois. Em 15 de janeiro de 1970, ele narra que passou em um estabelecimento fotográfico 
para tirar seis fotografias. Depois do almoço, foi com seu irmão à delegacia do DOPS, onde foi informado de 
que a documentação ficaria pronta em meados de fevereiro. Provavelmente, tratava-se aqui da renovação da 
carteira. Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pág. 250. 

334 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 149. 
335 Estabelecimento metodista de ensino. 
336 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 271. 
337 Sociedade Metodista de Jovens. 
338 Cf. Leão Neto, pág. 48.  
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A entrada de 1 de outubro de 1969 dá conta de que o mais velho dos irmãos Sucasas, 

o bispo Isaías, também estava atento na defesa da Igreja contra a subversão: 

Às 12:30 fui almoçar. Subi, depois, até o apto. do Sucasas para ler uns 
documentos de certo valor implicando uma parte da mocidade metodista.339 

Em 28 de agosto de 1969, um exemplar da primeira edição do jornal UNIDADE III 

foi encaminhado ao DOPS340. Ele tem um significado todo especial. Além de conter artigos 

e notícias censurados pelo Expositor Cristão, contém um detalhe a mais. Tanto a primeira 

página quanto a página da seção Tome Nota estão recobertos de grifos e anotações feitos a 

mão. No topo da primeira página aparece a seguinte anotação: 

É preciso “apertar” os jovens que respondem por este jornal e exigir a 
documentação de seu registro por que é de âmbito nacional e subversivo. 341 

Algumas linhas abaixo, ao lado do texto em que o novo órgão oficial da Federação da 

Mocidade Metodista explica qual seria a sua função aparece outra anotação: 

O movimento é nacional e não é metodista.342 

Mais abaixo aparecem sublinhados manualmente os nomes dos prováveis candidatos 

ao “aperto”: Anivaldo Padilha 343 e Flávio Fróes344. Na parte inferior da página, debaixo da 

expressão “Órgão Oficial da Mocidade Metodista – Terceira Região” aparece outra 

anotação manual, ligada à expressão citada por uma seta: 

É um insulto, um desrespeito.345 

As anotações continuam na página que contém a seção Tome Nota. A nota que fala da 

cassação aparece grifada manualmente no topo na coluna da esquerda. No canto inferior 

direito abaixo da nota que fala da mudança do professor Helmut Simon346 para Porto Alegre 

aparece a seguinte anotação: 

Ex-padre revoltado Alfredo Helmut Simon está em Porto Alegre.347 

Porém, de todas as anotações manuais, uma se destaca pela sua importância para esta 

pesquisa. Ela se situa na extrema direita da primeira página, e está grafada numa letra 

diferente348:  

                                                                 
339 Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pág. 63. 
340 Ver cópia da edição nas páginas abaixo. 
341Cf. São Paulo, UNIDADE III, novembro de 1968. Cópia parcial pertencente ao arquivo pessoal do Sr. 

Anivaldo Padilha. 
342 Cf. Idem. 
343 Ver abaixo mais detalhes sobre Anivaldo Padilha. 
344 Membro da Igreja Metodista Central de São Paulo. 
345 Cf. Idem. 
346 O nome também aparece sublinhado manualmente. 
347 Cf. Idem. 
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Encaminhe-se com os termos de declarações de José Sucasas Filho (sic) e 
seu irmão Izaías (sic) Fernandes Sucasas ao “SS” 349 do DOPS. São Paulo, 
28/08/69. 

As idéias haviam se transformado em atitudes. 

                                                                                                                                                                                                           
348 É muito difícil definir de quem é a letra da maior parte das anotações. Comparando com o texto manuscrito 

dos diários, pode-se deduzir que provavelmente não é a do velho bispo. Talvez seja do seu irmão. A letra 
diferente da anotação do canto direito da primeira página talvez pertença a algum funcionário do DOPS. 

349 Serviço Secreto, provavelmente. 



121 
 

 

Figura 1Cópia da primeira página do Jornal Unidade enviado ao DOPS. Atentar para as anotações feitas a mão. 
Arquivo Pessoal do Sr. Anivaldo Padilha. 
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Figura 2 Cópia de página do Jornal Unidade enviada ao DOPS. Arquivo Pessoal do Sr. Anivaldo Padilha. 
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3.4.3 Sobre denúncias e prisões de jovens metodistas 

Quando os irmãos Sucasas voltaram seu olhar para a Igreja Metodista, vidas foram 

atingidas. Uma delas foi a de um jovem chamado Anivaldo Padilha. A análise de 

documentação permite estabelecer a hipótese de que a edição do jornal Unidade enviada ao 

DOPS pelos irmãos Sucasas tenha feito com que o órgão de repressão da ditadura olhasse 

com maior atenção para o jovem metodista. Atenção esta que culminaria em sua prisão no 

início de 1970. A instauração do inquérito aconteceu exatamente um mês depois da 

provável data de entrada da edição do Unidade no DOPS. A acusação era de que Padilha era 

membro da “organização subversiva” AP (Ação Popular) 350: 

Em 29 set 69 (sic), foi indiciado em Inquérito Policial instaurado pelo 
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/SP), para apurar atividades 
de militantes da Ação Popular (AP). Foi apurado que o requerente participou 
de reuniões de caráter político, realizadas na Igreja Metodista, em São 
Paulo.351  

Anivaldo Pereira Padilha era filho de Vivaldo Pereira Cintra, pedreiro, e Ana Padilha 

Cintra, operária da indústria têxtil. Tinha vinte e nove anos no momento de sua prisão. É 

mineiro, de São Pedro da União. Era membro da Igreja Metodista da Luz, na capital 

paulista. Tinha sido diretor do Departamento de Mocidade da JUGEC, presidente da 
                                                                 
350 A Ação Popular era um movimento ligado à esquerda católica. Sua atuação se dava através da 

conscientização de massas. Anivaldo é apenas um dos diversos casos de jovens metodistas da década de 
sessenta que, em nome da busca por uma Igreja mais encarnada na realidade nacional, optaram por se 
aproximar dos movimentos clandestinos de luta contra a ditadura. Outro exemplo mais contundente, mas 
pouco explorado a meu ver é o de Heleny Telles Guariba. Heleny nasceu em Bebedouro (SP) em13 de março 
de 1941. Era órfã de pai, sendo criada pela mãe e por uma tia. Era membro da Igreja Metodista Central de 
São Paulo. Foi professora da Escola Dominical e fez parte da equipe de Cruz de Malta. Extremamente culta, 
se formou em Filosofia. Fez curso de teatro na então Alemanha Oriental. Foi professora de Cultura Grega na 
Faculdade de Filosofia da USP, professora da Escola de Arte Dramática de São Paulo e da Aliança Francesa. 
Quando era ainda casada com Ulisses Telles Guariba Netto (professor de História na USP e filho de um 
general da reserva) hospedou Carlos Lamarca em sua casa. No final dos anos sessenta, fazia parte da 
organização clandestina VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), no setor de Inteligência. Em 1969 tentou 
sair da organização, mas retornou em 1970. Naquele mesmo ano, foi presa em São Paulo e torturada. Solta 
em 1971, voltou à militância. Foi presa novamente em 12 de julho de 1971, no Rio de Janeiro, vítima do 
conhecido Cabo Anselmo. Foi torturada na Casa da Morte de Petrópolis e seu nome consta na lista de 
desaparecidos políticos do Regime Militar. Cf. CARVALHO, Luiz Maklouf. Mulheres que foram à luta 
armada. São Paulo: Globo, 1998, pp. 107-119 e 413-415. Experiência bastante interessante para o 
pesquisador que deseja se aprofundar sobre sua trajetória é poder ler seu depoimento, escrito de próprio 
punho, no Arquivo do DOPS de São Paulo. Coincidência ou não, ele se encontra na mesma pasta do processo 
de Anivaldo Padilha. Cf. Família 50-z-9, documentos n° 13688 a 13669, pasta 76 do Arquivo do DOPS de 
São Paulo. 

351 Cf. ASSIS, David Bernardes de. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA GABINETE DE SEGURANÇA 
INSTITUCIONAL AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA. Brasília: 10 de Janeiro de 2001. Cópia 
de documento pertencente ao arquivo pessoal do senhor Anivaldo Padilha. A Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN) é a sucessora do antigo SNI (Serviço Nacional de Informações). 
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Federação de Jovens e era redator da revista Cruz de Malta. Profissionalmente, trabalhava 

como secretário regional para o Brasil da ULAJE. Cursava o primeiro ano de Ciências 

Sociais na USP (Universidade de São Paulo). Era um jovem ainda detentor dos ideais do 

Período de Engajamento da Igreja. A sua história é interessante não só por ter uma 

participação do velho bispo Isaías Sucasas. Nem só por demonstrar mais uma vez como a 

Igreja lidou com uma parte de sua juventude na época. Ela é interessante também por que 

sinaliza o início do fim do Período da Reação Conservadora. 

Em fins de 1969, Anivaldo foi procurado por uma jovem cujo “nome de guerra” era 

Tereza, noiva de Renato Navarro, antigo líder da juventude metodista de Belo Horizonte. 

Tereza, que era filiada à AP, propôs a Anivaldo a criação de um grupo de membros da 

Igreja com o objetivo de estudar a situação social do país. Esse grupo acabou sendo 

formado por Anivaldo Padilha, Fernando Cardoso da Silva (presidente da Sociedade 

Metodista de Jovens da Igreja Metodista Central), Celso Cardoso da Silva (irmão de 

Fernando e ex- presidente da Federação de Jovens, membro também da Central), Domingos 

Alves de Lima (membro da Igreja Metodista Central) e Clara Amélia Evangelista (antiga 

presidente da Federação de Jovens da IV Região que estava vivendo em São Paulo). 

As primeiras duas reuniões se realizaram na casa de Anivaldo, sob a liderança de 

Tereza. Porém, logo Tereza voltou para Minas Gerais, deixando como substituta “Alice” 

(“nome de guerra” de Eliana Taddei Bellini ou Eliana Taddei Rollemberg), também 

participante da Ação Popular. As reuniões lideradas por Eliana se realizaram na casa de 

Celso, pois Anivaldo partira em viagem para a Argentina, Chile, Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. 

Em 28 de fevereiro de 1970, ao retirar um pacote, acompanhado de Eliana, na casa de 

um tio de Celso e Fernando, Anivaldo foi detido pela Oban (Operação Bandeirantes):352 

Resumo das declarações prestadas por Anivaldo Pereira Padilha à Equipe de 
interrogatório preliminar “B1” no dia 1° de Março de 1970 às 18.55 horas... 
4- Declarou o seguinte: ... que no sábado pela manhã, dirigiu-se em 
companhia de ELIANA, à casa do tio de Celso, à rua São Martinho, n° 116 
para apanhar o pacote, quando foram presos...353 

                                                                 
352 A Operação Bandeirantes foi uma organização surgida em 1º de julho de 1969, em São Paulo com o objetivo 

de eliminar as organizações de esquerda. Foi patrocinada por banqueiros e empresários. Ela era formada por 
agentes da Polícia e das Forças Armadas. Porém sua liderança cabia ao Exército. A especialidade da Oban 
era a captura e o interrogatório de supostos subversivos. Este interrogatório por vezes incluía (embora de 
forma não assumida publicamente) a tortura. Os objetivos da Oban foram plenamente atingidos, levando o 
regime a instituir órgãos semelhantes, agora com outro nome: DOI – CODI (Destacamentos de Operações de 
Informação- Centros de Operações de Defesa Interna). Cf. JOFFILY, Mariana. Os Homens do Porão. Revista 
de História da Biblioteca Nacional  Rio de Janeiro, n° 27, pp. 70-72, dezembro de 2007. 

353 Cf. Família 50-z-9, documento n° 13797, pasta 76 do Arquivo do DOPS de São Paulo. Sobre Celso, cf. 
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Os irmãos Cardoso foram presos no mesmo dia, em sua casa: 

Resumo das declarações prestadas por Fernando Cardoso da Silva à Equipe 
de Interrogatório preliminar “B1” no dia 1° de março de 1970 das 13.30 às 
16 horas. 1- Filiação- Abiezer Bento da Silva e Hermínia Cardoso da Silva 
2- Residência- Rua Siqueira Campos n° 252, apto. 54 3- Local da prisão: sua 
residência...354 

Clara Amélia e Domingos conseguiram fugir. O depoimento do pai de Domingos 

confirma a conhecida história da reunião de jovens na Central invadida pelos agentes da 

OBAN:  

... 4- Declarou o seguinte:...  que soube, no domingo, ter seu filho fugido da 
Igreja quando percebeu a chegada da polícia, que depois disso não soube do 
seu paradeiro...355 

Porém, como foi dito no início deste tópico, a história de Anivaldo Padilha pode ser 

vista como um sinal do início do fim do Período da Reação Conservadora. Um sinal, aliás, 

bastante doloroso. O jovem metodista foi barbaramente torturado durante três meses. Ficou 

outros seis incomunicável na OBAN. A Igreja começou se sensibilizar: 

“Houve um grande setor da Igreja que teve simpatia pelo meu caso. O 
Colégio de Bispos foi várias vezes me visitar na OBAN, minha família 
recebeu solidariedade e houve igrejas que, nas reuniões semanais de oração, 
sempre se lembraram do meu nome, obedecendo aos ensinos dos apóstolos. 
Tiago dizia: “Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. ”  356 

Depois de quase um ano, Anivaldo Padilha foi libertado por falta de provas. Partiu 

para o exílio, só retornando com a anistia em 1979.  

A prisão acabou mostrando a boa parte da Igreja que todos corriam risco. Seus 

próprios filhos começaram a ser atingidos. Era o início do fim. 

Estranhamente, a referência a fatos tão marcantes ocorridos na Igreja Metodista 

Central de São Paulo são narrados de maneira bastante resumida nas páginas do diário do 

velho bispo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
também Família 50-z-9, documento 13766, pasta 76 do Arquivo do DOPS de São Paulo. 

354 Cf. Família 50-z-9, documento n° 13780, pasta 76 do Arquivo do DOPS, São Paulo. 
355 Cf. Família 50-z-9, documento n° 13753, pasta 76 do Arquivo do DOPS, São Paulo.  
356 Cf. LESSA, Roberto Themudo. Anivaldo Padilha - Um metodista em Genebra. Expositor Cristão, São Paulo, 

1ª quinzena de fevereiro de 1982. Pág.13. 
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3.4.4 O Início do Fim nas páginas do diário 

As referências aos fatos ocorridos na Igreja Metodista Central de São Paulo no início 

de 1970 são bastante superficiais. O que existe é praticamente silêncio. E os silêncios, em 

História, muitas vezes falam. No caso dos Sucasas, creio que ele é bastante denunciativo. 

Ele pode indicar que sua participação não se restringiu apenas ao envio do exemplar do 

jornal Unidade para o DOPS, fato que foi detonador do processo. Existe a hipótese, talvez 

não confirmada, de que o reverendo José Sucasas Júnior tenha indicado os indivíduos a 

serem detidos quando da invasão da Central pelos oficiais da repressão. Tomando por base a 

documentação citada neste trabalho (os trechos do diário e o exemplar do jornal) ela parece 

viável. Neste caso, o silêncio seria bastante conveniente, pois os dois agentes secretos do 

DOPS não iriam querer se expor. Mas são só suposições. Quanto ao diário, apenas o leitor 

que já tenha um prévio conhecimento da prisão de Anivaldo Padilha e dos irmãos Celso e 

Fernando se apercebe do contexto em que as anotações foram escritas. 

Não existe no diário do bispo qualquer referência ao exemplar do Unidade enviado ao 

DOPS. Na provável data que o jornal deu entrada no órgão de repressão, 28 de agosto de 

1969, o reverendo Isaías Sucasas anotou em seu diário: 

Dia 28-8-69 comprei este caderno de 381 páginas por... 2 cruzeiros novos... 
São agora 18.30 horas. Devo voltar para casa- A tarde está fria e ameaçando 
chuva... Ao chegar em casa, torci um dos pés num buraco da calçada de tal 
maneira que fui ao chão- foi um tombo completo- custei a me levantar, 
felizmente nada sofri, apenas a minha roupa sujou-se bastante. Dormi 
bem...357 

A data da prisão dos jovens, 28 de fevereiro de 1970, também parece ter sido um dia 

absolutamente comum na vida do Bispo Sucasas. Ele o passou tranquilamente com os netos:  

... passei o dia até 5 horas da tarde, brincando com os netinhos, com os 
cachorros... lendo revistas, estudando filosofia bem à vontade, de pijama de 
chinelos... Em casa os netinhos reclamaram comida, enquanto eles tomavam 
banho de imersão, eu fritei ou estalei ovos...358 

As referências, indiretas, aos fatos ocorridos na Igreja Central aparecem nas entradas 

de 20 de março de 1970 e 19 de abril daquele mesmo ano. 

Na entrada de 20 de março, o bispo narrou a visita recebida no dia anterior de dois 

jovens, para conversar sobre a reorganização da Sociedade de Jovens da Igreja Metodista 

Central nos moldes da antiga sociedade. Isso mostra que o grupo de jovens da igreja se 

                                                                 
357 Cf. Sucasas, Diário de 1969-1970, pág. 1. 
358 Cf. Idem, pág. 290. 
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desorganizou com o que ocorreu. Mostra também que o modelo de organização anterior era 

inconveniente.  

... ontem tive a visita do...359 e um colega que vieram trocar idéias sobre a 
reorganização da Sociedade de Jovens nos moldes da antiga sociedade. 
Aconselhei a ambos a que se atirasse (sic) à luta e que organizasse uma 
possante sociedade.360 

A possante sociedade acabou sendo realmente reorganizada pelo reverendo José 

Sucasas Júnior. A entrada de 19 de abril de 1970 fala da cerimônia de reorganização:  

... À noite, fui à Igreja. O Sucasas pregou sobre o Espírito Santo- pouca 
gente na Igreja. Neste dia o Rev. Sucasas reorganizou a sociedade de jovens 
com 20 jovens escolhidos. Aos quais foram servidos pasteizinhos quentes.361 

Porém, os tempos na Igreja Metodista agora eram outros. O furacão do final da década 

de sessenta começou a arrefecer. Com o X Concílio Geral, o Período da Reação 

Conservadora chegou a seu fim. 

3.4.5 O fim de um período: o X Concílio Geral  

O X Concílio Geral pode ser considerado como o marco final do Período da Reação 

Conservadora. Nele, boa parte da antiga liderança foi substituída. Embora alguns dos novos 

bispos eleitos fossem antigos líderes do Esquema, caso de Alípio da Silva Lavoura, eles 

representavam uma minoria. Este concílio foi realizado em dois períodos. O primeiro, de 15 

a 22 de julho de 1970, na Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. O segundo, de 31 de 

janeiro a 8 de fevereiro de 1971, nas dependências do Colégio Bennett, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Fato sintomático desta renovação foi o pedido de demissão do antigo líder do 

Esquema, Reverendo Nathanael Innocêncio do Nascimento, bispo da I Região, na sessão 

vespertina do dia 22 de julho. O velho grupo que havia tentado chegar ao poder agora estava 

desgastado. Ameaçado por um processo movido por antigos aliados, o reverendo Nathanael 

renunciou para não acontecer algo pior362. 

                                                                 
359 O nome aparece no manuscrito, porém opteis por mantê-lo em oculto. 
360 Cf. Sucasas, Diário de 1969- 1970, pág. 316.  
361 Cf. Idem, pág. 346. 
362 O bispo Nathanael foi o primeiro superintendente regional a renunciar ao cargo na história da Igreja 

Metodista brasileira. Ele foi substituído nos últimos meses do mandato pelo reverendo Almir dos Santos, que 
era também bispo da IV Região. Cf. Atas, Suplementos e Documentos do X Concílio Geral, pág. 166. As 
acusações contra o reverendo Nathanael Innocêncio do Nascimento eram: a de ter declarado que pastores 
metodistas seriam penalizados se cedessem seus púlpitos a ministros de outras denominações evangélicas, de 
ter alterado o relatório do secretário de atas do duodécimo concílio da Primeira Região, de ter nomeado para 
o pastorado elementos não qualificados, de ter beneficiado um engenheiro amigo em uma série de situações 
na Primeira Região, de ter trazido matéria de lei sem tempo útil para discussão ao Concílio Regional, de ter 
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Neste instante devolvo, como por devolvido tenho ao Décimo Concílio Geral 
o mandato episcopal que em 1965 recebi do Nono Concílio Geral. Devolvo 
igualmente ao Colégio de Bispos a superintendência regional da Primeira 
Região Eclesiástica que por ele me foi concedida. Deixo o episcopado. 
Nunca o desejei e não me compadeço de conservá-lo a qualquer preço.363  

Mas aquele concílio também foi marcado pela aposentadoria de outros dois bispos que 

tiveram importante papel nos eventos ocorridos na Igreja durante a década de sessenta. Ao 

final de seu relatório de atividades no qüinqüênio, o bispo João Augusto do Amaral 

anunciou sua aposentadoria: 

Contando, pois, quarenta e cinco anos de ministério ininterruptos (1925-
1970), requeiro, nos termos canônicos, minha aposentadoria. Hoje, mais do 
que nunca, creio que a Igreja Metodista é fruto da vontade de Deus, nascida 
do Espírito Santo e tem sua contribuição de suma relevância em nossa 
extremada Pátria. 364 

No que foi seguido pelo bispo José Pedro Pinheiro: 

 E ao dar por finda minha participação na Administração Geral em vista de 
meu pedido de aposentadoria através da Comissão de Episcopado... estendo 
aos meus colegas no Episcopado... a minha despedida com emoção e 
gratidão pela confiança que em mim depositaram por 3 (três) qüinqüênios 
sucessivos.365 

Os bispos que permaneceram ou que foram eleitos posteriormente pouco, ou nada, 

tinham a ver com os eventos ocorridos nos anos sessenta366. Exceção deve ser feita, como já 

foi dito, a Alípio da Silva Lavoura, antigo líder do Esquema. O Período da Reação 

Conservadora havia chegado a seu fim. Porém, as suas reverberações acompanhariam a 

Igreja nos anos que se seguiram.  

                                                                                                                                                                                                           
usado de má fé na Campanha de Contas de Luz, de ter transformado o Colégio Bennett em “casa bancária” 
para administrar o Fundo de Expansão Regional,  de uso indébito dos fundos de venda dos lotes da Fazenda 
do Lameirão Pequeno, de intromissão indébita na administração financeira do Bennett e de ter se envolvido 
em irregularidades no serviço de ação social da Igreja Metodista de Ca mpo Grande (antigo Estado da 
Guanabara). Cf. Fundamento na Queixa contra o Bispo Nathanael? Aos não informados e aos 
unilateralmente informados. Rio de Janeiro: s.d., pp. 5- 9.  

363 Cf. NASCIMENTO, Nathanael I. do. REVMO. BISPO NATHANAEL I. DO NASCIMENTO APRESENTA 
RENÚNCIA AO EPISCOPADO. Expositor Cristão, São Paulo, 15 a 30 de setembro de 1970. Pp. 30 e 31. 

364 Cf. Atas, Suplementos e Documentos do X Concílio Geral, pág. 154. 
365 Cf. Idem, pág. 151. 
366 Naquele período os bispos não foram eleitos no Concílio Geral, mas sim nos concílios de suas próprias 

regiões. A vitaliciedade também foi abolida. Os bispos eleitos e reeleitos foram: 
• Almir dos Santos (I Região); 
• Sady Machado da Silva (II Região); 
• Alípio da Silva Lavoura (III Região); 
• Omar Daibert (IV Região); 
• Oswaldo Dias da Silva (V Região); 
• Wilbur K. Smith (VI Região). 
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A análise de documentos permite que se perceba que este deslocamento se deu de 

maneira lenta, gradual e progressiva367 nas outras esferas da Igreja. Ele se estendeu por 

todas as décadas de setenta, oitenta e noventa. 

Os novos tempos deixaram suas marcas nas igrejas locais. Na verdade, pode-se dizer 

que o momento de lenta abertura que a Igreja viveria teve seu nascedouro em suas pequenas 

comunidades. Apreensivas com os fatos ocorridos na Igreja Metodista Central de São Paulo, 

muitas congregações das diversas regiões eclesiásticas realizaram reuniões semanais de 

oração em prol dos jovens presos. Outros membros das igrejas locais começaram a 

pressionar o Gabinete Geral (formado ainda pelos bispos do Concílio de 1965) a uma 

tomada de atitude em favor dessa juventude perseguida. A consciência começava a vencer o 

medo. Os bispos foram instados a visitar Anivaldo, Celso e Fernando. E estas visitas 

fizeram com que alguns deles tivessem seus olhos abertos para a realidade dura dos porões 

da ditadura no país. 

“Houve um grande setor da Igreja que teve simpatia pelo meu caso. O 
Colégio de Bispos foi várias vezes me visitar na OBAN... ”368 

Porém, este lento deslocamento acabou atingindo outros setores da Igreja. Um deles 

foi o dos antigos pastores, professores e alunos atingidos pela tempestade da Crise da 

Faculdade de Teologia e pelo furacão do final dos anos sessenta. Um simples olhar sobre o 

Expositor Cristão confirma este fato. No início da década de oitenta, o órgão oficial 

informava que a reitoria da Faculdade de Teologia era ocupada por uma antiga vítima do 

furacão: o reverendo Isaac Aço369. A monografia de Reynaldo Ferreira Leão Neto é desta 

época e diz em suas últimas páginas: 

De repente, a oportunidade surge, abre se o espaço e os cassados e 
descontinuados da Faculdade em 1968, a pouco mais de dez anos atrás, 
ocupam lugar como professores da Faculdade de Teologia, são convidados 
para palestras nas Igrejas, para ministração de cursos especiais, etc.370 

Os anos oitenta também marcaram o retorno de muitos ex-alunos que haviam sido 

expulsos em 1968. Em 1998, o Expositor Cristão publicou o testemunho do reverendo 

Adhayr Cruz, que em 1968 era um dos líderes dos alunos “rebeldes”: 

                                                                 
367 Usando as palavras do Presidente Ernesto Geisel sobre a reabertura democrática do Brasil no final da década 

de setenta. 
368 LESSA, Roberto Themudo. Anivaldo Padilha - Um metodista em Genebra . São Paulo, Expositor Cristão, 1ª 

quinzena de fevereiro de 1982, pág.13. 
369 Cf. Coragem, Profecia e Sonho. Expositor Cristão, São Paulo, 1ª Quinzena de Fevereiro de 1982. Pág. 8. 
370 Cf. Leão Neto, pág. 58. 
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Adhayr permaneceu na Igreja como leigo e “após 20 anos, retornei ao 
pastorado em 1988... Adhayr hoje é pastor em Serra/ Pitanga, e 
Superintendente do Distrito da Grande Vitória II, na 4ª Região...371 

O deslocamento também atingiu outra esfe ra da denominação que teve duras perdas 

durante o Período da Reação Conservadora: as Federações de Jovens da Igreja. Aqui 

também o movimento foi lento. Em 1974, depois de dez anos de intervalo, o primeiro 

encontro de jovens foi realizado no acampamento Clay, Estado do Rio de Janeiro. A partir 

daí, os movimentos de juventude metodistas começaram a se reorganizar: 

Por ser o primeiro Encontro da Mocidade depois de dez anos de recesso, a 
reunião em Sacra Família do Tinguá tem um alto valor como contribuição da 
juventude dos anos 70 para a Igreja.372 

Porém, os tempos ainda eram de ditadura. Por isso, foi só no início dos anos oitenta 

que a juventude metodista conseguiu realizar o seu VIII Congresso Geral373. O discurso da 

liderança lembra as velhas falas da década de sessenta: 

A existência de um intervalo de 14 anos entre esse congresso e o anterior é 
significativa. O ano de 1968 é um marco na repressão à juventude e suas 
lideranças. Infelizmente as igrejas funcionaram como eco da repressão 
conduzida pelos governantes brasileiros... Os anos de tortura e guerrilha e 
exílio de boa parte da liderança jovem brasileira são os dias de nossa 
adolescência desorientada, acompanhada por... uma Igreja local de ênfase 
individualizadora. Aos trancos e barrancos... nós estamos retomando a 
caminhada.374 

Mas foi na década de noventa que o maior passo foi dado. Em 1998 completar-se- iam 

trinta anos dos eventos que marcaram a Igreja na segunda metade dos anos sessenta. Então, 

o XVI Concílio Geral, em sua segunda fase realizada em Piracicaba de 11 a 19 de julho de 

1997 decidiu que 1998 seria o Ano de Contrição e Chamado à Tolerância. A própria 

liderança da Igreja, que num Concílio trinta anos antes havia criado um clima de 

perseguição, agora pedia perdão aos que ela havia perseguido: 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: ANO DE CONTRIÇÃO E 
CHAMADO À TOLERÂNCIA: a Delegação da Quarta Região 
Eclesiástica apresenta a seguinte proposta de encaminhamento sob o título: 
Ano de Contrição e Chamado à Tolerância: “Nossa Igreja já viveu muitas 
dores e alegrias no desejo de sinalizar o Reino de Deus. Não podemos deixar 
adormecer a memória de tais acontecimentos na Igreja, no passado. Por isso 
reconhecemos que é necessário recordar a experiência de tribulação que a 
Igreja Metodista viveu no período da ditadura militar. Muitos (as) 
metodistas, principalmente jovens, foram sacrificados (as) em seus ideais, 

                                                                 
371 Cf. Jovens que superaram a crise de 1968. Expositor Cristão, São Paulo, agosto de 1998. Pág. 4. 
372 Cf. É Tempo de Encontro Nacional. Expositor Cristão, São Paulo, 1ª Quinzena de Fevereiro de 1974. Pág. 5. 
373 Como foi visto, o último havia sido realizado em meados de 1969. 
374 Cf. Companheiros de Caminhada: ao 8º Congresso Nacional de Jovens Metodistas. Expositor Cristão, São 

Paulo, 2ª Quinzena de maio de 1982. Pág. 12. 
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corpos, formação e experiência de fé, através de denúncias e perseguições as 
mais diversas, pela intolerância de alguns que apoiaram o autoritarismo e a 
violência, o que resultou, inclusive no fechamento da Faculdade de Teologia, 
em 1968... Reconhecemos que não é possível reparar danos às pessoas 
atingidas, mas é necessário resgatar a memória de cada uma delas. Hoje a 
Igreja ainda se ressente... da falta de tanta gente que, por força do arbítrio 
interno, na Igreja, e externo, na sociedade, foram afastadas do convívio da 
comunidade de fé. Por isso propomos  que o ano de 1998, 30 anos depois do 
fechamento da Faculdade de Teologia, seja declarado o Ano de Contrição e 
Chamado à Tolerância...” 375 

A Igreja Metodista era convocada por sua liderança a olhar para o seu passado. Foram criados 

então grupos de trabalho para desenvolver as atividades que marcariam o Ano de Contrição e 

Chamado à Tolerância.  

“... Para tanto, recomendamos que se crie, neste Concílio, um Grupo de 
Trabalho. Vinculado ao Colégio Episcopal, com as tarefas de: 1. Elaborar 
uma declaração com reconhecimento de culpa, ato de arrependimento e 
pedido de perdão a Deus e aos (às) afligidos (as); 2. Resgatar a memória  das 
muitas pessoas que tiveram suas vidas afetadas pela intolerância, 
procurando-as para dar-lhes conhecimento da decisão deste Concílio e para 
solicitar-lhes perdão; 3. estimular as Igrejas no Brasil a refletirem sobre os 
fatos acontecidos, proporcionando estudos e atos celebrativos que levem a 
Igreja à contrição e ao espírito de reconciliação; 4. Promover ações docentes 
que ajudem o povo metodista no aprendizado da tolerância, tarefa 
permanente na vivência da Fé Cristã numa Igreja que deseja impedir, a 
qualquer custo, que fatos como os ocorridos tenham chance de se repetir.” 376 

Durante todo o ano de 1998 foram realizados cultos e publicados boletins, todos tendo como 

eixo principal os fatos acontecidos durante os anos sessenta. O ponto central do ano foi o 

pedido de perdão dos bispos, em nome da igreja como um todo àqueles que haviam sido 

perseguidos pelas lideranças metodistas durante o regime militar:  

... É verdade que nós identificamos e mencionamos o problema ocorrido 
com a Igreja Metodista e a Faculdade de Teologia, e que culminou no 
Concílio Geral Extraordinário de 1968 e no fechamento da Faculdade de 
Teologia. Queremos, agora, dizer aos atingidos e feridos por aqueles 
acontecimentos que nós, Bispos da Igreja Metodista, representando a Igreja 
como um todo, pedimos humildemente a Deus perdão pelos atos praticados 
na condução dessas questões, assim como pedimos perdão aos jovens 
daquela época atingidos pelos atos da Igreja na Faculdade de Teologia e fora 
dela, em várias Regiões Eclesiásticas. Pedimos perdão, ainda, a professores e 
pastores que também foram feridos por tais decisões... 377 

                                                                 
375 Cf. Atas do XVI Concílio Geral da Igreja Metodista. São Paulo: Imprensa da Fé, 1999, pág.143. os grifos são 

do próprio texto. 
376 Cf. Idem. 
377 Cf. LOCKMANN, Paulo Tarso de Oliveira. 1998: Ano de Contrição e Chamado à Tolerância. Expositor 

Cristão, São Paulo, dezembro de 1998.  Pág. 15. 
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Síntese e Encaminhamentos 

 

Neste capítulo vimos que embora durante o Período de Engajamento o Metodismo  

brasileiro buscasse uma Igreja mais encarnada na realidade social, essa postura não era uma 

unanimidade. Dentro da denominação existiam grupos de tendência mais conservadora, que 

olhavam com desconfiança para os rumos que a Igreja Metodista do Brasil estava tomando. 

É importante lembrar que este conservadorismo não era, em absoluto, uníssono. E nesse 

ambiente conservador se destaca a figura do bispo Isaías Fernandes Sucasas, cujo diário 

serviu de fonte de estudo. 

Vimos também que durante os últimos cinco anos do longo episcopado do reverendo 

Sucasas (que foi de 1946 a 1965), as vozes conservadoras aumentaram de tom, talvez 

devido ao clima político que o próprio país vivia na primeira metade dos anos sessenta. A 

mais ouvida foi a do grupo conhecido como Esquema, liderado pelo reverendo Nathanael 

Innocêncio do Nascimento. A força deste grupo se fez notar no IX Concílio Geral da Igreja 

Metodista, realizado em 1965. Apesar de ver boa parte de suas propostas serem derrotadas, 

o Esquema conseguiu colocar seu líder no episcopado da I Região. Essa eleição é 

sintomática, pois mostra os novos rumos que a denominação tomaria na segunda metade da 

década: ela marca o início do Período da Reação Conservadora (1965-1970). 

A leitura deste capítulo mostra também que este período da história do Metodismo 

brasileiro foi marcado por choques entre a liderança conservadora (ou que atenuou seu 

discurso engajado, como é o caso do bispo Almir dos Santos) e os detentores dos ideais da 

primeira metade da década. Como exemplos destes atritos podem ser citados a intervenção 

no Colégio Bennett e o convite feito ao Arcebispo católico de Olinda e Recife, D. Hélder 

Câmara, para paraninfar a turma de 1967 da Faculdade de Teologia. Porém estes conflitos 

seriam pequenos perto do maior de todos eles: a Crise da Faculdade de Teologia, em 

meados de 1968. 

A Crise da Faculdade de Teologia foi o palco onde os conservadores e os liberais 

travaram sua maior luta. A ela se seguiu o Concílio Geral Extraordinário, em setembro de 

1968, quando a decisão da liderança conservadora de fechar a Casa de Profetas foi 

ratificada. Porém, depois desta tempestade não se seguiu a bonança. Veio sim um furacão. 

Os últimos dois anos do Período da Reação Conservadora foram marcados por um 

acirramento ainda maior de posições. Pastores foram cassados, jovens foram entregues aos 
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órgãos de repressão da ditadura militar. A recuperação da normalidade depois do Concílio 

de 1970 foi longa, durando três décadas. 

Nenhum dos acontecimentos da segunda metade dos anos sessenta na Igreja passou 

despercebido aos olhos do velho bispo Isaías Sucasas. As páginas do seu diário mostram 

que ele os testemunhou, opinou sobre eles e tomou parte ativa no que estava acontecendo na 

denominação. 

Porém, a leitura dos fatos acima narrados faz surgir uma questão: quais foram as 

motivações que levaram as alas conservadoras do Metodismo, representadas aqui pela 

figura do bispo Sucasas, a agir da forma que agiram? É o que o quarto e último capítulo 

deste trabalho se propõe a investigar. 
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CAPÍTULO IV SOB UMA NOVA ÓTICA: A CRISE 

METODISTA DOS ANOS SESSENTA SOB A LUZ DA 

TRADIÇÃO DO PROTESTANTISMO HISTÓRICO DE 

MISSÃO 

  

Sendo o protestantismo brasileiro ponta de linha do norte- americano, sua 
índole e seu espírito deveriam proceder do “espírito” do protestantismo 
americano em geral... 

 

Antônio Gouveia Mendonça 

 

  Este capítulo irá investigar a fundamentação teológica e ideológica das ações do 

conservadorismo metodista (representado pelo bispo Isaías Fernandes Sucasas), durante o 

Período da Reação Conservadora. Esta investigação parte do princípio de que elas podem 

ter sua raiz numa das tendências do Protestantismo transplantado para o Brasil pelas 

missões norte-americanas de meados do século XIX e início do XX, o chamado 

Protestantismo Histórico de Missão (PHM).  

Seguindo a lógica deste trabalho, este capítulo será dividido em dois subitens. No 

primeiro serão estudadas as características deste protestantismo herdado dos Estados 
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Unidos. No segundo, será feita uma análise dos fatos ocorridos no Metodismo brasileiro da 

década de sessenta à luz do ideário herdado do Protestantismo norte-americano. Para tanto, 

utilizarei como fundamentação teórica as obras de Rubem Alves, principalmente o livro 

Religião e Repressão.378  

 

4.1 O Protestantismo norte americano de missão 

 

O Protestantismo brasileiro não é produto de um movimento autóctone. Apesar de 

alguns autores, como Léonard, falarem da tentativa de se estabelecer uma Reforma 

genuinamente nacional379 foi por mãos estrangeiras (majoritariamente norte-americanas) 

que a religião reformada aportou no Brasil. Esta afirmação também inclui a denominação 

em estudo, o Metodismo. 

Porém, o Protestantismo norte americano que desembarcou no Brasil em fins do 

século XIX já não podia mais ser considerado o movimento inicial gerado na Reforma do 

século XVI. Era sim um Protestantismo influenciado por toda uma série de ideologias 

oriundas dos desenvolvimentos teológicos da Inglaterra e, principalmente, dos Estados 

Unidos. Pode-se dizer que na verdade ele era um mix. Este mix acabou sendo transplantado 

para o Brasil e sua influência marcou o Protestantismo380 aqui instalado até meados do 

século XX. A Igreja Metodista, apesar de suas peculiaridades381 também foi influenciada e 

trouxe estas marcas para seus campos missionários no Brasil. Elas tiveram um papel 

preponderante na formação da mente conservadora metodista que entrou em atrito com os 

                                                                 
378 Cf. ALVES, Rubem. Religião e Repressão. São Paulo: Edições Loyola, 2005. Quando necessário, serão 

utilizados trechos de outras obras do mesmo autor. 
379 Segundo Léonard, durante o período da regência do Padre Diogo Antônio Feijó (1831-1834) foram tomadas 

iniciativas para afastar a Igreja brasileira de Roma. O objetivo era criar uma instituição religiosa nacional, 
nos moldes da Igreja Anglicana. Durante o governo de Feijó foi apresentada a proposta de aprovação do 
casamento dos padres. Ela foi levada à Assembléia Provincial de São Paulo no dia 30 de junho de 1833 com 
a aprovação do próprio bispo. Também ficou conhecido o pedido feito pelo regente ao ministro do Brasil em 
Londres, Marquês de Barbacena, para que enviasse moravianos ao país com o intuito de educar os índios. 
Porém todas estas pequenas medidas de reforma eclesiástica não surtiram tanto efeito. Cf. Léonard, pp. 45-
46. 

380 Neste trabalho só será enfatizado o Protestantismo missionário norte americano. Porém, na época existia 
também o chamado Protestantismo de Imigração, ligado às colônias luteranas alemãs e capelanias anglicanas 
britânicas. Este tem características totalmente distintas e não será abordado aqui. 

381 Sigo aqui Antônio Gouvêa Mendonça. No segundo capítulo de sua obra O Celeste Porvir, o autor faz uma 
profunda análise do Protestantismo norte-americano de meados do século XIX. Mendonça diz que, devido ao 
fenômeno dos revivals (avivamentos) as diferenças teológicas entre as grandes denominações foram bastante 
atenuadas. Porém algumas particularidades foram mantidas como forma de governo, hierarquia etc. Cf. 
MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do Protestantismo no Brasil. São Paulo: 
ASTE: 1984, pp. 43- 65. 
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portadores dos ideais do Engajamento na segunda metade da década de sessenta. Porém, 

quais eram os ingredientes deste mix? 

4.1.1 As características do Protestantismo made in USA 

 

O Protestantismo norte americano de missão (inclusive o metodista), que foi 

transplantado para o Brasil em meados do séc. XIX era formado de uma mistura de duas 

influências: aspectos do Puritanismo e aspectos do Luteranismo. Ao resultado desta mistura 

de influências dá- se o nome de Pietismo. 

É um tanto difícil estabelecer as origens do Pietismo. Por motivos de didática, 

estabelecerei como seu início o movimento surgido no seio do Luteranismo na Alemanha do 

séc. XVIII. 

 O Pietismo alemão teve sua origem ligada à figura de Phillip Jacob Spener (1635-

1705).  Spener nasceu na Alsácia (então uma região alemã, mas atualmente francesa). Foi 

criado num meio aristocrático, porém fortemente luterano. Em sua juventude, leu as obras 

de Johan Arndt382, Paul Gerhardt383, e dos puritanos Lewis Bayly384 e Richard Baxter385. 

Todos estes autores enfatizavam a necessidade de uma experiência pessoal de fé. Talvez dos 

dois últimos tenham vindo as influências calvinistas que marcaram o Pietismo. 

Phillip Spener fez estudos teológicos em Genebra e Basiléia, onde também deve ter 

tido ainda mais contato com o Calvinismo. Aos trinta e um anos, tornou-se pastor em 

Frankfurt. Foi ali que deu início a seus Collegia Pietatis386, que eram grupos de fiéis 

reunidos para a leitura da Bíblia, oração e discussão de seus sermões. Em 1675 escreveu o 

livro mais importante do Pietismo, Pia Desideria: 

Olhos do entendimento iluminados para compreender qual a esperança do 
nosso chamado, qual a riqueza da sua gloriosa herança para com seus santos 
e qual a imensidão de sua força em nós, que cremos segundo a eficácia de 
seu poder...387 

A proposta de Spener era despertar a fé dos cristãos. Este despertamento se daria 

através do estudo bíblico (mesmo para os leigos) e do incentivo à vida devocional. Quanto à 
                                                                 
382 Johann Arndt (1555-1621) Autor luterano de livros de piedade. Cf. LIENHARD, Marc. Martim Lutero: 

Tempo, Vida e Mensagem. São Leopoldo: Sinodal, 1998, pág. 312. 
383 Paul Gerhardt (1607-1676) poeta luterano alemão compositor de corais. Cf. Idem. 
384 Lewis Bayly (? -1631) Escritor puritano do séc. XVII, autor de A prática da piedade. Cf. WALKER, 

Wiliston. História da Igreja Cristã. São Paulo: ASTE, 2006, pág. 689. 
385 Richard Baxter (1615-1691). Líder presbiteriano inglês do séc. XVII. Cf. Idem, pág. 655. 
386 Colégios de Piedade. 
387 Cf. SPENER, Phillip Jacob. MUDANÇA PARA O FUTURO- Pia Desideria. Curitiba: Encontrão; São 

Bernardo: Instituto Ecumênico Pós Graduação em Ciências da Religião: 1996, pág. 23. 
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vida clerical, o pastor luterano dizia que os candidatos ao ministério não deveriam ser 

admitidos tomando por base sua cultura, mas sim sua profunda fé em Cristo. Para ele, a fé 

viva deveria ser mais importante do que o dogma. Os documentos doutrinais não deveriam 

ser colocados acima das Escrituras. Estas, por sinal, deveriam ser lidas com fé pessoal e 

auxílio do Espírito Santo. Outra ênfase de Spener era a doutrina da santificação. Insistência 

na separação entre a vida do crente e a vida “mundana.” Suas idéias encontraram um bom 

número de seguidores. De especial importância para o Protestantismo que seria instalado no 

Brasil foi a figura do conde alemão Nicolaus von Zinzendorf (1700- 1760). Ele foi o 

principal líder do movimento pietista conhecido como Moraviano. 

 Zinzendorf nasceu em Dresden, na Saxônia, atual região da Alemanha. Era afilhado 

de batismo de Spener. Apesar de nunca ter passado por uma experiência específica de 

conversão, sempre manteve convicções pietistas. Criado por tutores seguidores do 

movimento, estudou na também pietista Universidade de Halle. No período em que esteve a 

serviço da corte de Dresden, o conde teve contato com os Moravianos388. Devido às 

conseqüências da Guerra dos Trinta Anos389, muitos Hussitas390 da Morávia foram 

obrigados a emigrar para a Saxônia. O conde cedeu então uma propriedade sua para que eles 

estabelecessem uma aldeia. A localidade ficou conhecida como Herrnhut (“Rede do 

Senhor”). Logo, encantado com o estilo de vida dos moravianos, von Zinzendorf também se 

estabeleceu ali e acabou imprimindo um forte tom pietista ao grupo. 

Uma das grandes características do movimento moraviano foi a sua paixão por 

missões. Em uma visita à Dinamarca, o conde von Zinzendorf tomou contato com esquimós 

convertidos através do trabalho missionário. Logo, foram estabelecidas missões no Caribe e, 

em 1735 na Geórgia, Estados Unidos. Foi com esta comunidade da Geórgia que John 

Wesley, o fundador do Metodismo, teve contato, levando sua influência para a Inglaterra.  

Foi, então, através do movimento moraviano que o Pietismo chegou à América do 

Norte. E acabou imprimindo suas características ao Protestantismo que já existia ali desde 

os Pais Peregrinos. Características estas que acabaram sendo levadas para o Protestantismo 

brasileiro pelos missionários estadunidenses. 

O Pietismo acabou trazendo certo sentimentalismo ao Protestantismo norte-americano. 

Esta tendência sentimental tem sua origem na doutrina luterana da ordo salutis 391segundo a 

                                                                 
388 Seguidores do movimento do pré-reformador John Huss (1372-1415). O nome vem de sua principal região de          

habitação, a Morávia, na atual República Tcheca. 
389 Conflito religioso iniciado na Boêmia (atual República Tcheca). Durou de 1618 a 1648.  
390 Nome pelo qual os moravianos também eram conhecidos. 
391 No período da Ortodoxia Luterana do séc. XVII esta doutrina foi deixada de lado, valorizando-se apenas a fé 
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qual a fé na justificação só viria após a união mística do crente com Deus. A ênfase pietista 

passou a estar então na experiência pessoal com Cristo392, na conversão. Cabia à experiência 

fundamentar a certeza. Um exemplo seria o da conversão do líder do movimento metodista, 

John Wesley, ao narrar em seu diário a experiência da Rua Aldersgate, em 24 de maio de 

1738: 

À noite, fui de muito má vontade à Sociedade da Rua Aldersgate, onde 
alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. 
Cerca de um quarto para as nove, enquanto ele estava descrevendo a 
mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti meu coração 
estranhamente aquecido, senti que acreditava em Cristo, apenas em Cristo 
para a salvação...393 

Essa experiência com Cristo era, por vezes, expressa em tons de grande intimidade. Exemplo 

é este trecho de um hino de Charles Wesley, Jesus, Lover of My Soul (ver tradução abaixo) 
394: 

 Jesus, lover of my soul,  

let me to Thy bosom fly, 

While the nearer waters roll,  

while the tempest still is high. 

Hide me, O my Savior,  

hide, till the storm of life is past; 

Safe into the haven guide;  

O receive my soul at last.395 

Outra característica do Pietismo era uma visão negativa do mundo. Aqui a influência é 

do pensamento calvinista. A fé do crente puritano era exercida numa luta constante contra o 

pecado e o mundo. Um exemplo pode ser visto na famosa obra O Peregrino de John          

                                                                                                                                                                                                           
intelectual. Cf. TILLICH, Paul. História do Pensamento Cristão. São Paulo: ASTE, 2000, pág. 279. 

392 Convém lembrar que o século XVIII, período em que o Pietismo teve seu maior desenvolvimento foi também 
o século do Iluminismo. Para o Iluminismo não existia o conhecimento a priori. A fonte de todo o 
conhecimento deveria ser a experiência. 

393 Cf. HEITZENRATER, Richard P. Wesley e o Povo Chamado Metodista  São Bernardo do Campo: São Paulo: 
EDITEO; Editora Cedro, 2006, pág. 80. 

394 Jesus, amante de minh’alma: 
Jesus, amante de minh’alma 
Deixe-me para Teu seio voar 
Ainda que as águas fluam próximas 
Ainda que a tempestade até agora esteja grande. 
Esconda- me, Oh meu Salvador! 
Esconda-me até que a tempestade da vida tenha passado; 
Salvo dentro do porto; 
Oh! Receba a minha alma por fim.  (tradução do autor). 
395 Cf. http://www.cyberhymnal.org/htm/j/l/jlmysoul.htm.  Acesso em: 28 de abril de 2008. 
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Bunyan. Neste trecho, o personagem principal, Cristão, fala com sua família sobre a 

destruição da cidade onde moravam, por Deus: 

Querida esposa, filhos do coração, não posso resistir por mais tempo ao peso 
deste fardo que me esmaga. Sei com certeza que a cidade em que habitamos 
vai ser consumida pelo fogo do céu, e todos pereceremos em tão horrível 
catástrofe se não encontrarmos meio de escapar. O meu temor aumenta com 
a idéia de que não encontre este meio.396 

 Portanto, para o Pietismo, o cristão deveria “morrer para o mundo”, manter-se 

afastado dele. 

Um exemplo desta visão negativa pode ser encontrado nas paredes de alguns antigos 

templos protestantes, inclusive metodistas: o famoso quadro “Os dois Caminhos”. Sua 

origem é alemã397.  O assunto da tela é o destino eterno dos seres humanos. No topo de 

algumas cópias desta pintura vê-se o olho de Deus. Porém é na base inferior da tela que a 

ação realmente acontece. Do lado esquerdo, ladeado por uma estátua de Baco398 e de 

Vênus399, aparece o Caminho Largo. Ele é encimado por uma grande placa em que está 

escrito “Bem-vindo!”. Neste caminho, que retrata um ambiente urbano, são representadas 

todas as fontes de pecado para o Protestantismo. A primeira imagem é a de um grupo de 

pessoas bebendo vinho. Logo acima, um salão de baile. Do outro lado do caminho, um 

teatro. Mais acima, um cassino. No meio do caminho, são mostrados todos os tipos de 

perversão: brigas, roubos, assassinatos etc. E no canto superior esquerdo da tela é retratado 

o destino a que aqueles que trilham o Caminho Largo vão chegar: a destruição com 

labaredas e fumaça.  

Porém, no canto direito da tela a paisagem é bastante diferente: o clima é rural e 

bucólico. A primeira imagem que aparece são as tábuas do Decálogo. Logo acima, um 

grupo de pessoas com roupas modestas se dirige a uma porta, atendendo ao convite de um 

pregador. O caminho retratado deste lado do quadro é estreito e íngreme. De um lado, uma 

fonte debaixo de um cruzeiro faz jorrar a Água da Vida. De outro, aparece uma igreja 

protestante com um prédio de Escola Dominical. Não existe uma única construção dedicada 

ao prazer. Ao contrário do que se vê no Caminho Largo, as cenas ao longo do Caminho 

Estreito são pias: benevolência, cultos ao ar livre, serviço cristão. O caminho termina numa 

                                                                 
396 Cf. BUNYAN, John. O Peregrino (ou a Viagem do Cristão à Cidade Celestial). São Paulo: Imprensa 

Metodista, 1992, pág.19. 
397 O desenho original foi feito por Charlotte Reihlen (1805-1868) no ano de 1862, na cidade de Stuttgart. Cf. 

http://www.britishmuseum.org. Acesso em: 15 de maio de 2008. 
398 Deus do vinho. 
399 Deusa do amor. 



140 
 
Cidade Dourada situada no céu. Mas um olhar sobre esta pintura permite a visão de outras 

características do Pietismo. 

 

 

Figura 3 O quadro Os dois Caminhos400 

Uma característica pietista também presente no quadro Os Dois Caminhos é a ênfase 

numa ética cristã diferenciada da do “mundo”. O quadro mostra claramente qual deve ser a 

atitude dos cristãos. Esta postura ética tem a sua origem também no Calvinismo, ou 

Puritanismo. Mais especificamente no Calvinismo das gerações posteriores a João Calvino. 

                                                                 
400 Cf. http://www.luziusschneider.com. Acesso em: 15 de maio de 2007. 
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O centro da questão se encontrava na Doutrina da Predestinação401.  Para Calvino, a questão 

se resolvia de forma bastante simples: o Eleito era aquele que simplesmente aceitava a 

doutrina e perseverava em sua fé apesar das perseguições. Porém, para as gerações que o 

seguiram, a resposta já não poderia ser tão simples. Como era possível garantir que se 

pertencia ao grupo dos eleitos para a salvação? Vendo que a questão provocava tormento na 

vida de muitos paroquianos, os cura d’almas definiram que a prática de uma vida cristã 

absolutamente ética e regrada serviria para garantir a eleição. Surgiu aqui aquilo que Max 

Weber chamou em seu livro A ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo de ascese 

intramundana402. A vida metódica e correta no mundo era uma maneira de agradar a Deus. 

A ética cristã pietista, herdeira que era do Puritanismo, também deveria ser rigorosa. 

As exigências eram maiores para os cristãos do que para os outros homens. O quadro mostra 

as situações das quais o cristão verdadeiro deveria se afastar: o teatro (a partir do final do 

séc. XIX, o cinema), o baile, os vícios (no caso da gravura, o jogo e a bebida), as roupas 

luxuosas, o roubo, a licenciosidade sexual etc. 

Morrer para o mundo se manifestava na abstenção de tudo o que era 
mundano, de todos os prazeres e diversões.403 

Outra característica do Pietismo que também está presente no quadro é o 

individualismo. Ela também é fruto da herança puritana. A doutrina calvinista da 

Predestinação está de novo no centro da questão. A salvação era uma questão individual: 

Ora, em sua desumanidade patética, esta doutrina não podia ter outro efeito 
sobre o estado de espírito de uma geração que se rendeu à sua formidável 
coerência, senão este, antes de mais nada: um sentimento de inaudita solidão 
interior do indivíduo. No assunto mais decisivo da vida nos tempos da 
Reforma- a bem- aventurança eterna- o ser humano se via relegado a traçar 
sozinho sua estrada de encontro ao destino fixado desde toda a eternidade. 
Ninguém podia ajudá-lo.404 

A fé puritana era, então, um caminho solitário. Um exemplo pode ser encontrado em 

O Peregrino. Depois de falar a sua família do desejo divino de destruir a cidade, Cristão é 

dado como louco e inicia sua viagem solitária com destino à Cidade Celestial: 

                                                                 
401 Segundo a Doutrina da Predestinação, Deus já teria escolhido de antemão aqueles que seriam salvos e os que 

iriam para a perdição. Cf. ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 
1997, pág. 383 . 

402 Segundo Weber, na Idade Média o asceta por excelência era o monge que vivia uma vida cristã 
absolutamente racionalizada dentro das celas dos mosteiros. Era o que ele chama de ascese extramundana, 
ou seja, fora do mundo. Porém, depois da Reforma, esta postura se transforma. Iniciando em Lutero e se 
exacerbando no puritanismo, esta ascese passa a ser vivida dentro da vida cotidiana. Cada cristão agora seria 
um monge. Cf. WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, pág.110.  

403 Cf. HÄGGLUND, Bengt. História da teologia. Porto Alegre: Concórdia, 1999, pág. 284.  
404 Cf. Weber, pág. 95. O grifo é do próprio texto. 
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Ao ouvir estas palavras, grande foi o susto que se apoderou daquela família, 
não porque julgasse que o vaticínio viesse a realizar-se, mas por se persuadir 
de que o seu chefe não tinha em pleno vigor as suas faculdades mentais.405 

Porém, no Pietismo este individualismo se exacerbou. Talvez como fruto da própria 

época em que este movimento surgiu, o século XVIII. Este é o período do surgimento da 

idéia de indivíduo. É também a época da Deusa Razão. Através da Razão, o indivíduo tinha 

condições de buscar os seus interesses , incluindo aí também os interesses da eternidade.406 

Portanto, a escolha do caminho da salvação se dá a partir da racionalidade. E ele é um 

caminho solitário. A escolha através da Razão aparece no quadro na figura do pregador, no 

canto inferior direito da tela. Ele está com os braços esticados apontando para os caminhos 

da esquerda e da direita. Uma parte de sua assistência parece estar em dúvida. Outra opta 

pelo caminho da Salvação. Porém, este é um trajeto solitário: a porta que leva ao caminho 

da direita é bastante estreita, cabendo uma pessoa só.  

Esta individualidade pode ser verificada na vida dos principais líderes do Pietismo.   

Na já citada experiência em Aldersgate, o fundador do Metodismo , John Wesley, teve a 

consciência de que Cristo havia morrido por seus pecados e lhe salvado da lei do pecado e 

da morte. 

... e uma segurança me foi dada que Ele havia levado meus pecados, sim, os 
meus, e me salvado da lei do pecado e da morte.407 

Porém, este caminhar solitário não se expressava somente no momento da conversão. Ele 

acompanhava a vida devocional dos crentes. O Pietismo valorizava a leitura individual da 

Bíblia, o estudo da mesma, o culto familiar etc.  

Com freqüência, a leitura bíblica se acompanha de outras leituras piedosas 
que se destinam a suprir a ausência de pastores e a falta de cultos. A piedade 
pessoal, exercitada pelas leituras bíblicas e devocionais acompanhava-se de 
reuniões que podiam se realizar em qualquer lugar. Há dois caracteres 
importantes no pietismo, portanto: o culto privado, pessoal, da família, e os 

                                                                 
405 Cf. Bunyan, pp. 20-21. 
406Esse individualismo acabou se expressando nos mais variados âmbitos da vida. Seria muito natural que a 

religião também fosse influenciada por ele. No século XVIII, por exemplo, o Palácio Real de Versalhes 
ganhou os pequenos appartements mais íntimos, ao contrário dos cômodos monumentais de períodos 
anteriores. Cf. COIGNARD, Jerôme. Les Mutations Du XVIII Siècle. Beaux Arts Magazine- RMN , Paris, 
pp. 56-57, sd. Na literatura, é a época de romances como Robinson Crusoé em que um único indivíduo 
consegue através de seu próprio esforço garantir sua sobrevivência numa ilha deserta. Nessa época também, 
pessoas comuns começam a ter interesse em colocar no papel suas experiências. É o início da era dos diários, 
como o de John Wesley, por exemplo. Cf. GOMES, Angela de Castro. Escrita de si, escrita da História. Rio 
de Janeiro, Revista de História da Biblioteca Nacional, n°9, pp. 58-62, abril de 2006.  

407 Cf. Heitzenrater, pág. 80. 
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cultos comunitários, que não dependem de ministros ordenados e nem de 
templos.408 

Mas existem aspectos do movimento pietista que não estão presentes no quadro. Vale a pena 

falar sobre eles por que foram também determinantes para a crise que se estabeleceu no 

Metodismo brasileiro da década de sessenta. 

Um destes aspectos era o pouco interesse nas questões sociais. Aqui, vemos também 

um resquício da herança puritana do Pietismo. O crente puritano se via como uma 

ferramenta de Deus para aplicar Sua Lei mesmo sobre aqueles que estavam predestinados à 

perdição. Isso incluía a ação na sociedade. Porém, no transplante do Pietismo para os 

Estados Unidos, esta ênfase se diluiu. É um tanto difícil saber se o que houve foi um 

desvirtuamento do Pietismo original ou se houve uma estagnação.  

Quando olhamos para o Pietismo dos primórdios, ainda na Europa, percebemos a sua 

forte ênfase na questão social. Logicamente que não iremos encontrar uma preocupação 

com uma mudança estrutural, por que talvez a mentalidade da época não estivesse preparada 

para tanto. Nem a Revolução Francesa chegou a este ponto. Seria exigir muito do século 

XVIII. Porém, o que vemos é uma fé muitas vezes preocupada em se expressar em atos de 

piedade. Atos estes que muitas vezes buscavam uma sociedade mais justa. Exemplos não 

faltam. Phillip Jacob Spener dizia em Pia Desideria: 

Mesmo que a comunhão de bens praticada entre os cristãos da primeira 
comunidade, em Jerusalém, não seja um mandamento, será que não se 
percebe que se faz necessária uma comunhão de bens totalmente diferente da 
que temos?409 

Na mesma época, seu discípulo August Herrman Francke (1663- 1727) inaugurou escolas 

para crianças pobres e orfanatos. No caso do Metodismo, Wesley foi ainda mais longe: não 

apenas fundou escolas, como também dirigiu protestos contra a situação dos trabalhadores nas 

fábricas e a escravidão. A santidade deveria vir acompanhada por uma ética social: 

Entendemos que a questão social está intrinsecamente ligada ao conceito de 
santificação e perfeição, pois para Wesley, a perfeição cristã estende-se para 
o âmbito da criação como um todo e é articulada na afirmação diante do 
mundo e não na sua negação.410 

                                                                 
408 Cf. Mendonça, pág. 72.   
409 Cf. Spener, pág. 54. 
410 Cf. WESTPHAL, Euler R. A Ética Social na Teologia de John Wesley. Vox Scripturae, São Paulo, vol. VII, 

nº2, pp. 83- 97, Dezembro de 1997. 
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Porém, a postura social do Pietismo sofreu uma deturpação quando de sua 

transferência para os Estados Unidos. Principalmente no período da Guerra da Secessão411 o 

movimento assumiu uma postura de descolamento da realidade social. Segundo Miguez 

Bonino412houve uma alteração da fórmula revival and reform413 para “Evangelização ou 

reforma social.” A esfera política se retraiu como meio de reforma social, que passou a se 

centrar na caridade. A preocupação social passou a ser olhada com desconfiança pelos 

líderes pietistas. As causas foram as seguintes: 

• Uma deturpação da idéia wesleyana de Santidade, levou esta experiência a 

assumir um caráter somente individual e subjetivo, desconectado da História. 

A ação social se estagnou nas ações caritativas do século XVIII. Esta 

deturpação também pode ser verificada no meio específico do Metodismo 

norte- americano. Em meados do séc. XIX, o Metodismo havia se 

transformado numa denominação protestante de classe média. Ele sofreu 

aquilo que Mortimer Árias chamou de uma redução pietista: 

 
... podemos falar também de redução pietista  da “santidade bíblica”. Ou 
seja, a tendência que enfatiza a santidade enquanto experiência religiosa 
pessoal, comparável à conversão: única e distinta, instantânea e definitiva, 
chamada de “segunda bênção.” 414 

• Outro fator foi a interpretação bíblica dispensacionalista. O 

Dispensacionalismo cujo maior representante foi Cyrus Scofield415, levou a um 

desprendimento da História da Salvação e da preocupação puritana de que a 

Lei de Deus deveria ser instaurada também no âmbito social. Segundo esta 

linha de interpretação da Bíblia, a História da Salvação era feita de etapas (sete 

“dispensações”) das quais a era atual seria a sexta. Nesta dispensação o único 

objetivo da Igreja se resumia à pregação do Evangelho. Scofield via a pregação 

como única solução para as questões sociais. O autor de um dos textos dos 

                                                                 
411 Conflito ocorrido entre 1861-1865 quando os estados do Norte se confrontaram com os estados do Sul, que   

desejavam criar um país independente onde a escravidão negra ainda fosse permitida. 
412 Cf. BONINO, José Miguez. Rostos do Protestantismo Latino- Americano. São Leopoldo: Sinodal, 2002, pp. 

35- 36.  
413 Reavivamento e Reforma. 
414 Cf. ÁRIAS, Mortimer. As Transmissões Distorcionantes no Legado Original de Wesley. In: VVAA. Luta 

pela vida e Evangelização: a Tradição Metodista na Teologia Latino Americana. São Paulo: 
Paulinas/UNIMEP, 1985, pp.73-95.  

415 Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921), teólogo e pastor norte-americano. Seu trabalho mais conhecido é a 
Bíblia Anotada de Scofield, publicada em 1909. Cf. CAIRNS, Earle E. O cristianismo Através dos Séculos: 
Uma História da Igreja Cristã. São Paulo: Vida Nova, 1995, pág. 425. 
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Fundamentals416, de que Scofield também fazia parte, dizia falando sobre a 

Escola Dominical: 

O programa de serviço social, que tem muitas coisas cristãs em sua 
concepção, mas que, em muitos casos coloca o carro na frente dos bois é um 
perigo contra o qual a escola dominical precisa se precaver... A salvação da 
sociedade independente da salvação do indivíduo é uma tarefa sem futuro... 
Mas a escola dominical que traz as boas novas para os indivíduos... eleva o 
padrão da sociedade de uma maneira que o programa de serviço social 
comum jamais poderá fazer.417 

Especial atenção deve ser dada também a um ambiente teológico muito específico: o 

do Sul dos Estados Unidos, de onde veio a maior parte dos missionários que atuaram no 

Brasil418. Se a postura social do restante do Pietismo norte- americano por vezes era de 

descolamento, no Sul isto era ainda mais acirrado. Procurando dar resposta à questão da 

escravidão surgiu por lá a Doutrina da Spiritual Church que teve como maior representante 

James Henley Thornwell (1812-1862)419. Ela dizia baseada no daí a César o que é de 

César420, que a Bíblia definia o papel da Igreja como puramente espiritual (questões como 

conversão e ética comportamental). As questões sociais cabiam à política: 

 

                                                                 
416 Os Fundamentals foram uma coletânea de textos escrita por protestantes conservadores norte-americanos e 

ingleses em resposta ao Liberalismo Teológico do séc. XIX. Desta coleção se originou o termo 
“fundamentalista.” 

417 Cf. TRUMBULL, Charles Gallaudet. O Verdadeiro Evangelismo da Escola Dominical. In. TORREY, R. A. 
(Ed.). Os Fundamentos: a famosa coletânea de textos das verdades bíblicas fundamentais. São Paulo: 
Hagnos, 2005, pág. 484.  

418 Isto pode ser verificado nas principais denominações do Protestantismo Histórico de Missão. No caso batista, 
William Bagby era natural do Texas. Z. C. Taylor, do Mississipi. Entre os metodistas, a quantidade de 
sulistas é enorme e citare i aqui só os do século XIX: Justus Newman era natural da Virgínia, John James 
Ranson, do Tennessee, Martha Watts, do Kentucky, James William Koger, da Carolina do Sul. No caso 
presbiteriano, Ashbel Green Simonton era da Pensilvânia, porém filiado a um Sínodo de mentalidade sulista, 
mesmo localizado no Norte: o de Baltimore e George Nash Morton era da Virgínia. Cf. CRABTREE, A. R. 
História dos Batistas no Brasil. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1962, pp. 66 e 68; ROCHA, Isnard. 
Pioneiros e Bandeirantes do Metodismo no Brasil. São Paulo: Imprensa Metodista, 1967, pp. 33-44, 
MESQUITA, Zuleica (Org.). Evangelizar e Civilizar: Cartas de Martha Watts, 1881-1908. Piracicaba: 
Editora UNIMEP, 2001 pág. 10, Reily, pág. 42 e JONES, Judith Mac Knight. Soldado Descansa! : Uma 
epopéia norte- americana sob os céus do Brasil. São Paulo: Fraternidade Descendência Americana, 1998,  
pág. 191. 

419  A questão da escravatura foi fator de divisão nas igrejas do Protestantismo norte-americano. As igrejas do 
Norte viam a escravatura como contrária à vontade de Deus. As do Sul, como está sendo visto acima, não 
viam pecado no sistema escravocrata. Por sinal, muitos pastores possuíam escravos. A questão ficou de tal 
maneira difícil que a única solução vista foi a separação. A primeira a se dividir foi a Igreja Metodista em 
1844: Igreja Metodista Episcopal (Norte) e Igreja Metodista Episcopal do Sul (da qual a Missão Brasileira é 
filha). Em 1845, foi a vez da Igreja Batista e em 1861, da Igreja Presbiteriana. Esta divisão atravessou a 
Guerra Civil e chegou ao século XX. Como conseqüência do clima instalado no Sul durante a Reconstrução 
do pós-guerra, o ódio aos nortistas levou as igrejas a assumirem uma postura cada vez mais teologicamente 
conservadora. Cf. GONZÁLEZ, Justo. A era dos novos horizontes. São Paulo: Vida Nova, 1995. (Coleção 
Uma História Ilustrada do Cristianismo , vol. IX), pág. 41. 

420 Cf. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21, Evangelho de Marcos capítulo 12, versículo17 e 
Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 25 da Bíblia Sagrada. 
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A Teologia da Igreja Espiritual constituía -se num esforço para contornar o 
agudo problema da escravidão, no sentido de afastá -lo da Igreja para o da 
política. Hodge... teólogo de Princeton, afirmava não ter encontrado nas 
Escrituras nenhuma evidência de que Cristo ou os apóstolos tivessem 
clamado contra ela. Esperava, no entanto, que o progressivo 
desenvolvimento do negro trouxesse de modo natural o fim da servidão. Vê-
se que havia uma preocupação por parte da mentalidade conservadora de sair 
do impasse sem grandes arranhões. Parece por aí, que a Teologia da Igreja 
Espiritual era bastante adequada para um prudente distanciamento da Igreja 
dos graves problemas da sociedade abrangente.421  

Outro aspecto do Pietismo que não aparece na tela era a tendência de sacralização da 

ordem política estabelecida, do status quo. Ela era fruto de uma interpretação literal de 

textos bíblicos como este, extraído da carta de Paulo aos Romanos capítulo 13, em que as 

autoridades terrenas são vistas como fruto da vontade de Deus:  

Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, por que não há 
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por 
ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à 
ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. 
Por que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim 
quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o 
louvor dela; visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. 
Entretanto se fizeres o mal, teme: porque não é sem motivo que ela traz a 
espada: pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. 
É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da 
punição, mas também por dever de consciência.422 

Talvez a origem desta postura possa ser encontrada tanto nas fontes luteranas quanto 

nas fontes puritanas do Pietismo. 

Para Lutero (1483- 1546), a existência do Estado era fruto da ordem de Deus. A 

função do Reino da Mão Esquerda423 era estabelecer a ordem, a paz, proteger a Igreja e 

reprimir o pecado através da espada. Os governantes eram representantes de Deus, através 

dos quais Ele atuaria de forma disfarçada. Lutero diz em Da Autoridade Secular, até que 

ponto se lhe deve obediência: 

Ao reino do mundo ou sob a lei pertencem todos os não-cristãos. Pois, visto 
que são poucos os crentes e somente a minoria age como cristãos... Deus 
criou para esses, ao lado do estado cristão e do reino de Deus, outro regime e 
os submeteu à espada, a fim de que, ainda que o queiram, não possam 
praticar a maldade e, caso a praticarem, não o possam fazer sem temor e em 
paz e felicidade. Do mesmo modo como se domina com correntes e cordas 
um animal feroz, para que não possa morder e dilacerar, como é próprio de 

                                                                 
421 Cf. Mendonça, pág. 181. 
422 Cf. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1a 5 da Bíblia Sagrada. 
423 O nome da teologia luterana para a relação entre a Igreja e o Estado era a Teologia dos Dois Reinos. Estes 

dois reinos estariam nas mãos de Deus: a Igreja seria o Reino da Mão Direita e o Estado, o da mão esquerda. 
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sua raça, mesmo que o quisesse: um animal manso e dócil, ao contrário não 
precisa disso. É inofensivo mesmo sem correntes e peias.424 

Aos cristãos não seria necessário submeterem-se a ele, por pertencerem ao Reino do 

Evangelho, porém eles deveriam fazê- lo por amor ao próximo: 

Visto, porém que o verdadeiro cristão não vive na terra para si próprio, mas 
para o próximo... faz também, por natureza de seu espírito, aquilo que não 
necessita, mas que é proveitoso e necessário para seu próximo. Sendo a 
espada de grande necessidade e serventia para o mundo todo, para que seja 
mantida a paz, castigado o pecado e combatidos os maus, o cristão se 
submete de bom grado ao regime da espada: paga impostos, honra a 
autoridade, auxilia e faz tudo o que pode e que é útil para a autoridade, a fim 
de que sejam preservados o seu poder, honra e temor, embora não necessite 
de nada disso para si próprio...425 

Por trás de cada ação dura do Estado, havia a mão de Deus. A rebelião contra a 

autoridade era malvista, mesmo sendo pacífica, pois o governante havia sido estabelecido 

divinamente. Lutero usou palavras bastante duras contra os camponeses que haviam se 

revoltado em seu Contra as Hordas Salteadoras e Assassinas: 

Esses camponeses se tornam triplamente culpados perante Deus e perante os 
homens, pelo que mereceram a morte múltiplas vezes, tanto do corpo como 
da alma. Primeiro, porque juraram fidelidade e reverência a suas autoridades, 
bem como submissão e obediência, como Deus o ordena quando diz: ”Dai a 
César o que é de César” e em Rm. 13: ”Todo homem esteja sujeito às 
autoridades superiores”, etc. Como negam esta obediência de forma 
intencional e atrevida e se opõem a seus senhores, eles comprometeram 
corpo e alma... pelo que também Paulo sentencia sobre eles em Rm13. 2: 
”Aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus; e os que 
resistem trarão sobre si mesmos condenação”. Essa palavra, por fim, também 
atingirá os camponeses, pois Deus quer que haja fidelidade e cumprimento 
do dever.426 

Segundo Lutero, qualquer cidadão poderia exercer justiça sobre aqueles que 

“subvertiam a ordem”: 

Pois sobre qualquer elemento que subverte a ordem pública qualquer pessoa 
é tanto supremo juiz como carrasco; é como se houvesse um princípio de 
incêndio: quem primeiro conseguir apagá-lo é o melhor... Nesse caso, 
portanto quem puder deve esmagar matar e sangrar, sigilosa ou 
publicamente, e estar lembrado de que não pode haver coisa mais venenosa... 
do que uma pessoa rebelada; é como se tivesses que matar um cachorro 
raivoso...427 

                                                                 
424 Cf. Ética: Fundamentação da Ética Política. São Leopoldo: Sinodal, Porto Alegre: Concórdia: 1996.                

(Coleção Martinho Lutero Obras Selecionadas, vol. VI), pp. 79-114.  
425 Idem. 
426 Cf. Idem, pág. 332. 
427 Idem, pág. 333. 
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Maior absurdo era quando os revoltosos se diziam cristãos e utilizavam-se da Bíblia 

para defender suas posturas. Isso era visto pelo reformador alemão como sinal do fim dos 

tempos, ou um caso de possessão demoníaca generalizada. O status quo tinha origem 

divina: 

De nada adianta também os camponeses alegarem que, de acordo com Gn1 e 
2, todas as coisas teriam sido criadas livres e comuns e que todos recebemos 
o mesmo Batismo. Acontece que no Novo Testamento Moisés não 
prevalece. Ali está nosso Mestre Jesus Cristo que nos submeteu de corpo e 
alma ao imperador e ao direito secular, quando diz: ”Dai a César o que é de 
César”. No mesmo sentido consta em Romanos 12 (sic. 13.1): ”Todo homem 
esteja sujeito às autoridades superiores”. E Pedro: ”Sujeitai-vos a toda 
instituição humana”... Cabe-nos acatar esta doutrina...428 

Enquanto os camponeses mortos na revolta iriam perder seu corpo e sua alma, aqueles 

que lutassem ao lado das autoridades poderiam ser vistos como mártires: 

Por isso, prezados senhores: Livrai aqui! Salvai aqui! Ajudai aqui!  
Compadecei-vos da pobre gente. Fira , golpeie, degole quem puder, se isso 
custar a vida, melhor para ti: uma morte mais bem aventurada jamais 
poderás ter. Estarás morrendo em obediência e cumprimento da palavra de 
Deus... e no serviço do amor para salvar teu próximo das cadeias do inferno 
e do diabo... Se isso parecer duro demais a alguém, então queira lembrar que 
insurreições são inadmissíveis e que é preciso evitar a toda hora a destruição 
do mundo. 429 

Idéias semelhantes, porém talvez não tão exaltadas, podiam ser encontradas em 

Calvino (1509- 1564). Em suas Institutas da Religião Cristã430, o reformador francês 

dedicou boa parte do tratado sobre a liberdade cristã à administração do Estado. Levando 

sempre em conta a Providência Divina, Calvino acreditava que a organização política era 

fruto da vontade de Deus: 

Mas se tal é a vontade de Deus, de que peregrinemos sobre a terra ainda que 
aspiremos à verdadeira pátria, e se tais auxílios nos são necessários para 
nosso caminho, aqueles que os querem tirar aos homens, lhes tiram o ser 
homem. 431 

Para João Calvino, a autoridade era ne cessária para que não houvesse o caos. Por isso, 

ele reagia àqueles cristãos que negavam o valor do governo temporal, dizendo que ele não 

poderia ser eliminado. O papel da autoridade, segundo o reformador era permitir que os 

homens convivessem, garantir a tranqüilidade pública, a propriedade particular e impedir as 

ameaças à religião: 

                                                                 
428 Idem, pág. 333. 
429 Idem, pág. 336. 
430 Cf. CALVINO, Juan. Institución de La Religión Cristiana. Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1958, vol. II 

pp. 174-212.  
431 Cf. Idem, pág. 177 
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Neste momento tão só desejamos fazer compreender que seria uma barbárie 
desumana pensar em exterminá-la, posto que seu uso não é mais necessário 
entre os homens do que o pão, a água, o sol e o ar; e sua dignidade é ainda 
maior. Pois não somente tem que ver com aquilo que é de conveniência para 
todos os homens, que respirem, que comam, que bebam... não só, digo, veja 
isto, senão também a que não se levantem idolatrias...432 

Se a autoridade era fruto da Providência de Deus, os governantes eram seus 

representantes. Usando o trecho da carta de Paulo aos Romanos já citado por Lutero, 

Calvino dizia que o poder da autoridade era dado pelo próprio Deus. Portanto, afrontar os 

governantes era afrontar o próprio Senhor: 

Aqueles, que não se comovem com tantos testemunhos da Escritura, para 
seguir este sagrado ministério, qual se ele diverge em algo da religião e 
piedade cristã, que outra coisa não fazem se não afrontar ao mesmo Deus, 
sobre o qual jogam todos as censuras que eles fazem a seu ministério? Mas 
que tenham em conta os tais que não reprovam ao magistrado 
absolutamente, senão rechaçam ao próprio Deus, para que não reine sobre 
eles.433 

Numa posição bastante parecida com a de Lutero, Calvino também dizia que a 

autoridade, ao penalizar, executava o juízo divino: 

Mas se entendermos que o magistrado, ao exercer os suplícios não faz nada 
de si mesmo, senão que executa os juízos de Deus desaparecerá todo 
escrúpulo. 434 

O cristão deveria ser obediente à autoridade em todos os lugares: 

Qualquer que seja o lugar onde eles governem e nós estejamos, é obrigação 
nossa o estar sujeitos a eles e prestar-lhes obediência.435 

Porém, foi colocada diante de Calvino a questão da obediência ou não a governantes 

maus e perseguidores. Embora tenha tido o apoio do governo de Genebra para realizar ali a 

Reforma, o reformador francês sabia que boa parte dos príncipes da Europa não apoiava os 

seus ideais. E que havia seguidores seus vivendo nestes reinos. Longe de pregar a rebelião, 

ele reafirmou a autoridade dada por Deus mesmo a estes governantes. Argumentou até que 

eles serviriam para um castigo divino sobre a população. Portanto, recomendava aos crentes 

que obedecessem:  

...mas os que dominam injusta e violentamente são colocados por Ele mesmo 
para castigar a iniqüidade do povo. Todos eles, por igual são adornados 
daquela santa majestade, pela qual foram investidos de potestade legítima.436 

                                                                 
432 Cf. Idem, pág. 177.  
433 Cf. Idem, pág. 182. 
434 Cf. Idem, pág. 186. 
435 Cf. Idem, pág. 184. 
436 Cf. Idem, pág. 204. 
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A rebelião era desaconselhada. A resistência deveria ser através da oração e da espera 

de intervenção divina. 

Pelo qual, se somos cruelmente atormentados por um príncipe duro, se 
somos despojados... por um avaro ou luxurioso, se somos abandonados por 
um despreocupado, se somos mofados por um ímpio e sacrílego... nos resta 
unicamente implorar o auxílio de Deus...437 

Idéias semelhantes foram encontradas em líderes pietistas. John Wesley, em pleno 

Século das Luzes, era um ferrenho monarquista. Teve extrema dificuldade em aceitar a 

Guerra de Independência das colônias inglesas na América do Norte. A Revolução Francesa 

também o deixou perplexo. 

Para Wesley a lealdade ao rei da Inglaterra era parte importantíssima da religião. 

Citando a Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dizia que a mesma 

autoridade (a Bíblia) ordenava que se temesse a Deus e se honrasse o rei. Para o fundador 

do Metodismo, ao contrário de Rosseau438, o poder civil emanava de Deus e não do povo. 

Em seu sermão Pecados e Misérias Nacionais (Sermão 130), John Wesley dizia: 

Se você vir, como eu tenho visto, em todos os condados, cidades e 
municípios homens que antes eram de temperamento calmo, equilibrado e 
amistoso- loucos, espumando com fúria, contra seus tranqüilos vizinhos; 
prontos a rasgarem as gargantas uns dos outros, e a cravarem suas espadas 
uns nos outros; se vocês ouvirem homens que, uma vez temeram a Deus, e 
honraram o rei, agora almejarem a mais amarga invectiva contra ele; e 
prontos; tivessem oportunidade para a traição e rebelião; você não diria que 
se trata de um mal pequeno; uma questão menor do momento, mas um dos 
mais graves julgamentos que Deus pode permitir cair sobre uma terra 
culpada.439 

A Revolução Americana (1776) também foi uma questão difícil para a mentalidade 

conservadora de Wesley. Depois de ter adotado uma posição inicialmente conciliadora com 

relação ao conflito, a partir de fins de 1775, o fundador do movimento metodista muda de 

lado. Para ele, a democracia desejada pelos colonos levaria à escravidão. No mesmo sermão 

citado acima, ele diz:  

... Eu tenho ouvido destes que estão vigilantes que, em nossas colônias, 
muitos têm feito as pessoas beberem, tão largamente, do mesmo vinho 
mortal, milhares dos quais são, por meio disto, mais e mais inflamados, até 
que suas mentes estejam completamente mudadas... A razão se perde na 
violência; suas vozes ainda pequenas sucumbem no clamor popular... Aqui 
está a escravidão... Nem mesmo a liberdade de imprensa é permitida... 
Ninguém se atreve a imprimir uma página, ou uma linha, a menos que seja 
exatamente em conformidade com os sentimentos de nossos senhores, o 

                                                                 
437 Cf. Idem, pág. 209. 
438 Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Filósofo francês. 
439 Cf. RENDERS, Helmut e outros (ed.). Sermões de Wesley: texto inglês com duas traduções em português. 

São Bernardo do Campo: EDITEO, 2006. CD- ROM.  
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povo... Ninguém se atreve a proferir uma palavra quer em favor do rei 
George, ou em desfavor do ídolo que eles estabeleceram- um governo novo, 
ilegal, inconstitucional, extremamente desconhecido para nós, e de nossos 
antepassados.440 

A Revolução Francesa (1789) provocou impacto sobre Wesley. Ele via os eventos que 

estavam acontecendo na Europa como uma realização das profecias apocalípticas: 

Wesley também rejeitou os princípios do fervor revolucionário que estava 
começando a dividir a França. Para um pregador na América, ele escreveu 
que “as surpreendentes revoluções” na Europa poderiam ser presságios de 
um tempo quando o conhecimento e a glória de Deus iriam encher a 
terra...441 

Na América, a idéia do “respeito cristão à autoridade” assumiu após a independência 

um caráter republicano. Principalmente depois da Doutrina do Destino Manifesto442, os 

norte-americanos começaram a acreditar que seu sistema de governo tinha sido fruto da 

Providência Divina. Deus havia escolhido os povos anglo-saxões, e em especial os norte- 

americanos, como havia escolhido os judeus em tempos passados. Cabia aos estadunidenses 

levar as benesses de seu sistema republicano, democrático e protestante para o restante do 

mundo. 

Durante todo o século XIX imperava a idéia de que religião e civilização 
estavam unidas na visão da América cristã e que Deus tem sempre agido 
através de povos escolhidos. Os de língua inglesa, escolhidos mais do que 
qualquer outros são obrigados a propagar as idéias cristãs e a civilização 
cristã. Alguns autores escreveram que a mais alta expressão da civilização 
anglo-saxônica eram os Estados Unidos.443 

Mark Twain, em seu As Aventuras de Tom Sawyer faz ver o quanto este ideário estava 

presente na mentalidade religiosa protestante norte- americana. Em determinada cena do 

romance, talvez em tom de crítica, o autor narra a oração feita pelo pastor da comunidade 

em que o personagem principal vivia no Sul dos Estados Unidos: 

Em seguida, o pastor disse a oração. Uma boa, generosa e extensa oração. 
Orou pela igreja e pelos paroquianos, pelas igrejas da aldeia; pela própria 
aldeia; pelo condado; pelo estado... pelos Estados Unidos... pelos milhões de 

                                                                 
440 Cf. Idem. Provavelmente a “estranha e nova forma de governo” a que Wesley se refere é a República. 
441 Cf. Heitzenrater, pág. 304. 
442 A expressão “Destino Manifesto” apareceu pela primeira vez por volta de 1845 num artigo da revista 

Democratic Rewiew, escrito pelo jornalista John O’ Sullivan. Ao defender a conquista do Texas (1845), 
Sullivan escreveu que o Destino Manifesto pela Providência Divina era que os Estados Unidos 
conquistassem espaço para o desenvolvimento de sua raça ao expandir suas fronteiras para o oeste. Porém, a 
expressão só se tornou famosa após aparecer em outro artigo de Sullivan, desta vez no New York Evening 
News, ainda em 1845. Ao tratar da conquista do território do Oregon, O’ Sullivan escreveu que a Providência 
Divina havia dado aos americanos o Destino Manifesto de conquistar todo o continente e levar as benesses 
do republicanismo ao restante dos povos da América. Cf. http://en.wikipedia.org . Acesso em: 22/08/2008 

443 Cf. Mendonça, pág. 61. 
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pessoas oprimidas sob o tacão das monarquias da Europa e do despotismo do 
Oriente...444 

Este corolário esteve presente também no pensamento dos missionários norte- 

americanos ao redor do mundo. A citação abaixo é de uma carta escrita pela missionária da 

Igreja Metodista Episcopal do Sul no Brasil, Martha Watts, em abril de 1890. Depois de 

falar sobre o crescimento do colégio implantado em Piracicaba (SP), a missionária informou 

a Woman’s Missionary Society sobre a mudança do regime de governo no país. A data de 15 

de novembro de 1889 foi grandemente celebrada por ela. A República, forma de governo 

adotada nos Estados Unidos (e agora também no Brasil), era vista por Miss Watts como um 

sinal de progresso: 

O Brasil está indo para frente, e devemos seguir com ele, carregando a 
religião do Evangelho, pois os líderes não percebem a necessidade de eles 
próprios o buscarem. Eu não escrevi sobre a República, mas digo que a vida 
tem tido um sentido maior no Brasil desde 15 de novembro de 1889. Desde 7 
de janeiro- dia de oração pelas nações- todos os homens são livres para 
louvar a Deus de acordo com o que dita suas próprias consciências neste 
Brasil beato e dirigido por padres. “Glória a Deus nas alturas!” 445 

Portanto, foi com estas características que o Protestantismo (e no caso em estudo, o 

Metodismo) foi transplantado para o Brasil. Aqui, elas acabaram definindo o ethos, a 

identidade protestante.  

O sentimentalismo e ênfase no evento da conversão eram importantes também para o 

Protestantismo pietista brasileiro. A Disciplina metodista de 1922 indicava como condição 

para admissão dos candidatos ao ministério: 

§805 PARA ADMISSÃO EM EXPERIÊNCIA. 7. Relatório escripto de 
conversão do candidato e da vocação para o ministério. 446 

Um exemplo desse sentimentalismo também pode ser encontrado nos testemunhos de 

conversão. O da família do bispo Sucasas já foi narrado no capítulo anterior. Porém, ele foi 

só um entre muitos. Outro exemplo foi contado pelo também metodista Cyrus Basset 

Dawsey Júnior em seu livro Não posso deixar de falar447. Ele narra uma tentativa de tocaia 

armada contra seu pai, o missionário Cyrus Basset Dawsey, ocorrida no início do século 

XX. Três indivíduos inconformados com a conversão de um amigo ao Protestantismo 

esperavam o missionário em um pontilhão para matá- lo. Porém ao ouvir o hino que o 

                                                                 
444 Cf. TWAIN, Mark. As Aventuras de Tom Sawyer. São Paulo: Editora Nova Cultural, 2002, pág. 38.  
445 Cf. Cf. Mesquita, pág. 90. 
446 Cf. Doutrinas e Disciplina da Egreja Methodista Episcopal, Sul. São Paulo: Imprensa Methodista, 1922, p. 

805. Hoje a antiga Disciplina é conhecida como Cânones. 
447 Cf. DAWSEY JR., Cyrus Basset. Não posso deixar de falar. São Paulo: Centrais Impressoras Brasileiras, 

1999, pp. 55-56.  
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missionário cantava pelo caminho as mãos dos três amigos tremeram448. As armas foram 

parar no chão. Usando a linguagem da época, naquele momento três almas foram ganhas 

para Cristo.    

O individualismo pietista também fazia parte das práticas do Protestantismo Histórico 

de Missão. A devoção individual, como já foi visto, aparece nas páginas do diário do bispo 

Isaías Sucasas. Segue uma citação do seu diário que enfatiza a importância do culto 

familiar: 

Às 20 horas fui à igreja dirigir o culto de oração... Apresentei o valor do 
culto doméstico ilustrando com a experiência da Madame Lindenberg aqui 
em São Paulo.449  

Esse individualismo também pode ser encontrado nos hinos cantados pelos 

protestantes brasileiros. Aliás, segundo Mendonça450, boa fonte de pesquisa para perceber 

influências do Pietismo no Protestantismo brasileiro é o exame de sua hinódia transplantada 

pelos missionários. Um exemplo é o que segue tirado do hinário metodista:  

Não sei por que de Deus o amor 

A mim se revelou 

E para si meu Salvador 

Minha alma resgatou 

Mas eu sei em quem tenho crido 

E sei também que ele é poderoso  

Guardará, pois, o meu tesouro 

Até o dia final. 451     

A ética pietista de separação do mundo foi transferida também para o Protestantismo 

brasileiro. A citação abaixo é a transcrição das Regras Gerais452 presente na Disciplina 

metodista de 1922: 

§3. Há uma só condição que previamente se exige daquelles que desejam 
entrar para estas sociedades- o desejo de fugirem à ira vindoura e de serem 
salvos de seus peccados. Mas onde quer que isto for um propósito firme da 
alma, há de se manifestar pelos fructos. Espera-se, portanto, de todos, que  
continuam nellas, que continuem também a manifestar seu desejo pela 
salvação; PRIMEIRO: Não praticando o mal, evitando malles de toda sorte, 
especialmente os que mais se praticam, como: Tomar em vão o nome de 

                                                                 
448 Hino 81do Hinário Evangélico com Antífonas e Ritual. Cf. Hinário Evangélico com Antífonas e Ritual. São 

Paulo: Imprensa Metodista, 1992. 
449 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Diário de 1969, pág. 88. 
450 Cf. Mendonça, pp. 225-228. 
451 Cf. Hino 388 do Hinário Evangélico com Antífonas e Ritual.   
 452 As Regras Gerais foram criadas por John Wesley para a normatização das Sociedades Unidas em 1743. Cf. 

Heitzenrater, pp.138-139. 
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Deus: Profanar o dia do Senhor ou por fazer nelle trabalho ordinário, ou por 
comprar ou vender; Embriagar-se ou tomar bebidas alcoólicas sem ser em 
caso de necessidade; Brigar, altercar e gritar; um irmão intentar processo 
contra outro irmão; pagar o mal com o mal, ou injúria com injúria; usar de 
muitas palavras (regatear) no acto de comprar ou vender; Comprar ou vender 
fazendas que não tenham pago os direitos; Dar ou receber cousas com 
usura, isto é, a juros illegaes; Conversar sem caridade ou proveito , 
especialmente falar mal dos magistrados ou dos ministros; Fazer aos outros o 
que não queremos que se nos faça; Fazer o que sabemos não ser para a glória 
de Deus, como: Usar de ouro ou roupas de elevado preço; Entregar-se a 
divertimentos que não se podem gozar em nome do Senhor Jesus; Cantar 
cânticos ou ler livros que não tendem ao conhecimento nem ao amor de 
Deus; Tornar-se molle ou entregar-se a indulgências supérfluas; ajuntar 
thesouros na terra; Contrahir empréstimos ou receber fazendas sem 
probabilidade de poder pagá-los...453 

Uma simples análise da disposição do texto das Regras Gerais nas páginas da 

Disciplina permite perceber o importante papel da ética comportamental pietista que foi 

trazida para o Brasil. Na mais antiga versão em português das Regras Gerais, presente no 

Compêndio Methodista, de 1878, as regras de ética são precedidas de orientações para os 

guias das sociedades. Na edição em estudo, porém, estas orientações estão suprimidas. As 

regras de ética especificadas no parágrafo 3 ocupam quase uma página inteira. Isso mostra o 

caráter eminentemente ético e comportamental assumido pelo Protestantismo Histórico de 

Missão no Brasil. Ser cristão era cumprir regras de ética. 

O parágrafo 4, dedicado à prática do bem, tem poucas linhas. O mesmo acontece com 

o quinto parágrafo das Regras. Porém deve-se dar especial atenção ao parágrafo 6. Ele é um 

aviso: 

§6 Estas são as Regras Geraes das nossas sociedades, todas as quaes Deus 
nos ensina a guardar... Si houver entre nós quem não as guarde, quem 
habitualmente quebre qualquer dellas, seja isto conhecido daquelles que 
vellam sobre aquella alma como dos que têm de prestar contas. Adverti-lo-
emos de seu erro, tolerá-lo-emos por algum tempo; mas si não se arrepender 
não terá mais lugar entre nós. Teremos livrado as nossas almas.454 

Algumas páginas á frente esta ética se apresenta ainda mais. A transcrição da Pastoral 

dos Bispos455 dizia: 

As immoralidades do theatro podem ser refreadas pela mesma divina 
influência operando na sociedade, bem como as obscenidades e grosseiras 
licenças da página impressa... assim como foram banidos pelo espírito de 

                                                                 
453Cf. Doutrinas e Disciplina, pp. 3-6. Nos Cânones atuais, as Regras Gerais são chamadas de Costumes e 

aparecem numa versão bem mais resumida.  
454 O § 6 desapareceu das versões mais atuais dos Cânones. Porém, seu espírito continuou vivo. Pode se dizer 

que ele foi obedecido nas atitudes tomadas pelo conservadorismo metodista da década de sessenta. Cf. Idem, 
pág. 5. 

455 No caso, dos bispos norte-americanos da Igreja Metodista Episcopal do Sul, da qual a missão brasileira era 
filha. 
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Christo que expelliu do templo aqueles que o profanavam por seus costumes 
ímpios.456 

Ela transparece também de forma bastante clara nas páginas do diário do bispo Isaías 

Sucasas. Na já citada entrada de 27 de junho de 1968, o velho bispo afirmou que, se ainda 

estivesse no episcopado durante a crise da Faculdade de Teologia, interrogaria severamente 

os alunos a respeito de suas convicções sobre o vício do fumo, do álcool, da dança e do 

jogo.457 

Esta ética não passou despercebida nem mesmo para indivíduos sem qualquer ligação 

aparente com o Protestantismo nacional. Monteiro Lobato, em sua obra Viagem ao Céu 

expressava assim sua visão sobre os protestantes, ao descrever o novo Visconde, o Doutor 

Livingstone feito de sabugo por Tia Nastácia. O protestante era alguém separado do mundo 

e aferrado à sua Bíblia: 

Mas o Dr. Livingstone veio ao mundo com um defeito: era sério demais. 
Não ria, não brincava- sempre pensando, pensando. Tão sério e grave que tia 
Nastácia não escondia o medo que tinha dele. Não o tratava como aos 
demais do sítio. Só lhe dava de “Senhor Doutor”, e depois que Narizinho lhe 
disse muito em segredo que o Dr. Livingstone era protestante, a pobre preta 
não passava perto dele sem fazer um pelo - sinal disfarçado e murmurar 
baixinho: ”Credo”! “Mas será mesmo protestante, menina?” “É sim, 
Nastácia. Tanto que já arranjou a bibliazinha que vive lendo.” 458 

Outro autor que também transpôs para o papel sua visão sobre o ethos protestante foi 

João do Rio459. Em sua obra As Religiões do Rio, ao traçar o perfil das diferentes crenças 

existentes na capital da República em 1904, ele dedicou grande espaço aos protestantes. Ser 

protestante era, por exemplo, viver em um ambiente anglo- saxão. É o que se deduz da 

descrição feita da residência do pastor presbiteriano Álvaro Reis: 

A casa do pastor era ao lado esquerdo do templo, oculta nos roseirais. O 
protestantismo trouxe para os nossos costumes latino-americanos não sei se 
a pureza da alma, de que o mundo sempre desconfia, mas o asseio inglês, o 
regime inglês, a satisfação de bem cumprir os deveres religiosos e de viver 
com conforto.460 

A idéia da separação pietista do mundo também aparece quando o autor trata de sua visita à 

Associação Cristã de Moços (ACM): 

                                                                 
456 Cf. Idem. 
457 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág. 135.  
458 Cf. LOBATO, Monteiro. Viagem ao Céu. São Paulo: Editora Brasiliense, 1958, pág. 15.  
459 Pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto (1881-1921). Cronista carioca do 

início do séc. XX. 
460 Cf. RIO, João do. As Religiões do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. (Sabor Literário), pág. 144.  
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“Não admire aqui “- disse o meu amigo-” senão a vida do civilizado e do 
honesto. Você conversou com os pastores, esteve com os missionários, 
assistiu ao culto nas nossas igrejas, viu o esforço das missões. Veja agora 
apenas a vida. Estes que aqui estão meu amigo, livres estão dos três 
horrendos animais da visão dantesca. Não os aterram a pantera da literatura 
pornográfica, o leão do jogo e a loba da lascívia. E, por isto, salvos por 
Cristo, serão maiores amanhã e mais fortes.” Senhor! Parecia uma 
conversão!...461  

Outra característica importada foi o pouco interesse por questões sociais. A primeira 

edição do Credo Social Metodista, publicada também na Disciplina de 1922 ocupava apenas 

uma página e meia. Em edições mais atuais dos Cânones, como a de 2002, ele ocupa doze 

páginas462. 

O “respeito às autoridades” também foi transplantado para o Brasil. Como foi visto, 

ele já estava na mentalidade dos missionários. Aqui, foi acrescido de fatores bastante 

peculiares do Protestantismo brasileiro. Segundo Reily463, a tendência de se afirmar que os 

protestantes deveriam ser “diferentes” muitas vezes fez com que eles assumissem uma 

postura de não participação no cenário político. Seu interesse era meramente “espiritual”. 

Porém, nos regimes de exceção que o país viveu (principalmente no Golpe Civil e Militar de 

1964), o medo do Comunismo fez com que ele se aproximasse, ou até mesmo assumisse 

uma postura de franco apoio ao governo ditatorial.   O teólogo brasileiro Rubem Alves (cujo 

pensamento será detalhado mais abaixo) vê nesta aproximação ou apoio como que um 

desejo de se fazer forte. Um grupo minoritário se faz forte ao se aliar com o poder 

dominante: 

Andando sempre a pé, certos grupos protestantes se apressaram a montar na 
garupa dos militares. O fraco fica forte tornando-se aliado, bajulador ou 
serviçal do forte. Aliando-se aos militares as Igrejas Protestantes passariam a 
participar de seu poder...464 

Porém, o próprio Alves dá a entender de que esta postura também fosse uma forma de 

defender a ortodoxia, os valores identitários pietistas herdados, que estavam sendo ameaçados 

por uma nova geração: 

... ao mesmo tempo em que seria possível eliminar, pelo braço armado do 
Estado, os hereges que estavam tentando quebrar a gaiola.465  

                                                                 
461 Cf. Idem, pág. 178.  
462 Cf. Cânones da Igreja Metodista 2002. São Paulo: Cedro, 2001, pp. 45-57. 
463 Cf. Reily, pág. 277. 
464 Cf. ALVES, Rubem. Religião e Repressão. São Paulo: Edições Loyola, 2005, pág. 11. 
465 Cf. Idem. 
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No capítulo anterior vimos que esta foi a postura adotada por alguns representantes do 

conservadorismo metodista (e pelo reverendo Isaías Sucasas em especial) na segunda 

metade da década de sessenta. Foi visto também que esta tendência de aproximação ou de 

apoio explícito ao regime se manifestou nas páginas do órgão oficial da Igreja. Porém, va le 

a pena citar este trecho de um artigo sobre a relação entre o crente e a política escrito já no 

final do Período da Reação Conservadora. Ele ainda é bastante contundente em seu 

posicionamento: 

A Bíblia nos ensina que devemos respeitar as autoridades constituídas: a 
insubordinação e a indisciplina não têm lugar na Palavra de Deus. Quando 
argüido se deveria pagar imposto o Senhor respondeu: Dai, pois, a Cesar o 
que é de Cesar, e a Deus o que é de Deus (Mt. 7.12).466 

Portanto, ser protestante (e ser metodista) no Brasil entre o século XIX e meados do 

século XX era assumir uma identidade. Identidade herdada dos valores pietistas, por sua vez 

herdados de correntes teológicas centenárias. Além disso, uma identidade composta de 

valores tidos como verdades absolutas e aceitos pelo Protestantismo brasileiro como tais. 

Natural seria, portanto, uma reação quando estes valores começaram a ser contestados. 

Neste ponto, a obra de Rubem Alves realiza uma leitura da mentalidade conservadora 

protestante que permite um melhor entendimento das atitudes tomadas pela liderança 

metodista (e pelo bispo Sucasas em particular) durante o Período da Reação Conservadora. 

 

4.2 O Período da Reação Conservadora interpretado à luz de 

Rubem Alves  

 

Como foi dito acima, o Protestantismo nacional é herdeiro de uma longa tradição. 

Essa tradição acabou formatando a mentalidade das suas alas conservadoras. E em 

particular das alas conservadoras do Metodismo brasileiro, exemplificadas neste trabalho 

por sua liderança e pela figura do velho bispo emérito Isaías Fernandes Sucasas. Essa 

tradição herdada teve um papel fundamental nos eventos que marcaram a trajetória desta 

denominação durante os anos sessenta. 

No tópico acima, foi feita toda uma análise das origens históricas desta mentalidade. 

Porém simplesmente tratar das origens históricas não é suficiente para a compreensão 
                                                                 
466 Cf. O, A. B. O Crente, a política e o Governo. Expositor Cristão, São Paulo, 30 de novembro de 1970. Pp. 05 

e 09.  
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dessas posturas. A dissecação dos fundamentos das atitudes das alas conservadoras 

metodistas durante a segunda metade dos anos sessenta pede uma análise mais acurada da 

psicologia deste Metodismo conservador. Um importante auxílio para esta tarefa vem da 

obra de um autor brasileiro de origem protestante (presbiteriana): Rubem Alves. 

Rubem Alves é mineiro da cidade de Boa Esperança. Nasceu em 15 de setembro de 

1933. Em 1957, bacharelou-se em Teologia, no Seminário Presbiteriano de Campinas. Foi 

pastor em Lavras, Minas Gerais até 1963. Seu título de Mestre em Teologia foi obtido no 

Union Theological Seminary, em Nova York, exatamente às vésperas do Golpe Civil e 

Militar de 1964. Em 1968, depois de ter sido denunciado como subversivo pelas autoridades 

presbiterianas, voltou aos Estados Unidos. Lá, obteve seu título de Doutor em Filosofia no 

Princeton Theological Seminary. 

Sua tese de doutoramento foi publicada em 1969 com o título de A Theology of 

Human Hope467. Mas seu título inicial era Towards a Theology of Liberation, (Por uma 

Teologia da Libertação) o que o torna um dos pioneiros deste movimento teológico latino-

americano das décadas de setenta e oitenta. 

Porém, para este trabalho, ut ilizarei basicamente outra obra de Alves: Religião e 

Repressão que foi publicado nos anos oitenta com o título de Protestantismo e Repressão. 

Nesta obra, o autor faz uma profunda análise do Protestantismo Conservador, chamado por 

ele de PRD (Protestantismo da Reta Doutrina). O alvo de seu estudo é essencialmente a 

Igreja Presbiteriana, porém muitas de suas observações podem ser transpostas para o 

Metodismo conservador da década de sessenta.  

Rubem Alves inicia o sétimo capítulo de Religião e Repressão tratando da questão da 

Identidade Protestante. O autor diz que o indivíduo afirma sua identidade ao definir quem 

são seus inimigos: 

Sei quem sou quando sei contra quem me oponho. Ao me afirmar estou 
implicitamente negando tudo aquilo que me nega e que me ameaça de 
dissolução. Identidade pressupõe conflito. E, inversamente, conflito cria 
identidade.468 

Porém, no caso do Protestantismo brasileiro (e mais especificamente do Metodismo) 

talvez fosse melhor inverter esta afirmação. Quando ele assumiu uma identidade, 

determinou quem eram os “inimigos”. A identidade criou o conflito.  

 Como foi visto acima, a identidade protestante nacional era entre o final do século 

XIX e meados do XX, formada pelo ideário pietista transplantado pelas missões norte-

                                                                 
467 Editado no Brasil com o título de Da esperança em 1987. 
468 Cf. Alves, pág. 285. 
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americanas. Ser protestante resumia-se então a assumir os valores de uma ética de 

isolamento do mundo herdada de tradições centenárias. Usando a linguagem do próprio 

Alves, pode- se dizer que essas posturas foram respiradas pelos protestantes brasileiros 

como absolutas. Só que toda assunção de identidade acarreta a criação de inimigos. E quem 

eram os inimigos? Eram todos aqueles que confrontavam a tradição. Aos olhos do 

Protestantismo conservador eles eram vistos como ameaça de dissolução da herança 

recebida e tão carinhosamente guardada. 

Para a visão protestante conservadora, contra estes inimigos, não existia diálogo. 

Segundo Rubem Alves, dialogar com estes opositores da tradição seria o mesmo que perder 

a identidade. Seria perder a função, se dissolver. Perder a razão de existir: 

Como poderá São Jorge sobreviver se o dragão que ele dá combate se 
metamorfosear numa linda donzela? Há situações em que é mais perigosa 
que o ataque do inimigo a transformação do inimigo em amigo. 469 

Esta constatação do autor traz novamente à memória um fato pequeno, porém 

significativo, ocorrido durante a Crise da Faculdade de Teologia em 1968: o já citado 

“diálogo” entre o bispo Isaías Sucasas e o seminarista Daniel. Para o velho bispo, o homem 

da tradição, dialogar verdadeiramente com o acadêmico seria abrir mão da identidade 

denominacional. E o jovem Daniel teve que se calar: 

... Depois, conversei em minha casa com o acadêmico Daniel ao qual 
ministrei preceitos de moral, que procurou argumentar ou diminuir meus (?) 
valores, que rebati, entretanto de maneira a ficar calado. 470 

Na seqüência do capítulo, Rubem Alves passa a definir então quem são os inimigos 

desta identidade protestante herdada e aceita como absoluta. Cita uma lista de quatro 

elementos que desafiariam a identidade protestante: o Católico; o Teólogo Modernista, o 

Mundano e o seguidor do Evangelho Social. Desses quatro, somente os dois últimos são 

importantes para a análise das atitudes da liderança metodista durante o Período da Reação 

Conservadora. Portanto, a eles será dedicada especial atenção. 471 

O primeiro inimigo da identidade protestante pietista herdada pelo Protestantismo 

brasileiro a ser tratado aqui é o Mundano. Isso porque uma simples análise de 

documentação de época permite ver o importante papel que a “quebra dos costumes” teve 
                                                                 
469 Cf. Idem, pág. 286. 
470 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Diário de 1968, pág. 139. 
471 Esta delimitação leva em conta o caráter doutrinário e político marcante da crise. A questão do ecumenismo 

com a Igreja Católica parece não ter tido maior relevância nos fatos. A “aproximação desconfiada” com o 
Catolicismo foi mantida. A relação com o Modernismo parece não ter sido também tão importante no 
conflito. A não ser que se veja as posturas dos mantenedores dos ideais do Período de Engajamento como 
fruto da renovação teológica. Aliás, a relação dúbia da Igreja Metodista com o Modernismo Teológico é algo 
ainda a ser pesquisado. 
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na crise metodista da década de sessenta. Para Alves, o Mundano se apresenta como aquele 

que permite que seus instintos animais triunfem sobre sua capacidade cognitiva. Ou melhor: 

é aquele que faz com que sua “carne” sobrepuje aquilo que a herança pietista definia como a 

“vontade de Deus”: a ética de uma vida separada do mundo. Ou sobre o que foi definido por 

Weber como ascese intra- mundana. O caminho estreito que levava à cidade celeste era o 

do afastamento dos prazeres desta terra. O autor de Religião e Repressão diz: 

Definimos o mundanismo como um estilo de vida. Não se trata de uma 
doutrina. Implicitamente ele afirma a supremacia do instinto, do impulso, do 
biológico, do erótico sobre as faculdades cognitivas do homem. A sua 
heresia é inconsciente e não articulada... O que importa é o prazer.472 

Porém, é preciso esmiuçar um pouco mais o papel desta ética de separação do mundo 

dentro da mentalidade conservadora protestante. Rubem Alves dedica o quinto capítulo de 

sua obra a esta análise. Segundo o autor, a ética de separação do mundo teria para esta 

parcela do Protestantismo (representada, no caso do Metodismo, pela liderança da década de 

sessenta) a função de servir como uma face externa de algo ocorrido no interior de cada 

crente: a conversão. Ela servia para “desenhar” a figura do convertido. O seu retrato 

exterior. O crente verdadeiro era aquele que agia dentro do estrito limite das regras.  

Para o protestante a questão moral subordina-se à questão da salvação... o 
que se busca é uma descrição da fisionomia da salvação... uma forma 
objetiva... a salvação... só se torna visível e objetiva quando assumida pelo 
comportamento. Ao definir a moral, portanto, descreve-se o Espírito feito 
carne; proclama-se o espírito de vida que é o “resplandecer” ou a 
fenomenologia da salvação. Desenha se a fisionomia do “novo ser.” 473 

E como o crente tomava conhecimento destas regras? Como estabelecer os parâmetros 

para começar a rascunhar o seu retrato?  Para o Protestantismo Conservador, os critérios 

para definir as linhas deste retrato eram fornecidos pela própria Igreja.  Era ela a única 

capaz de definir o “certo” e o “errado”. Nesse ponto, importante papel tinham os códigos 

disciplinares. No caso de Alves, o Código de Disciplina presbiteriano. No caso Metodista, 

as Regras Gerais. A citação aqui é do seu texto mais antigo em Português, presente no 

Compêndio Methodista de 1878: 

(4). Há uma só condição que previamente se exige dos que desejam 
admissão n’estas sociedades- “um desejo de fugir da ira vindoura, e de ser 
salvos de seus pecados.” Mas onde quer que esteja este realmente 
implantado na alma... Espera-se portanto que continuem a evidenciar seu 
desejo de salvação, Primeiro. Em não causar prejuízos, em evitar o mal... 
especialmente os que mais geralmente se pratica como: Tomar em vão o 
nome de Deus, Profanar o Dia do Senhor... Embriagar-se... Brigar... 

                                                                 
472 Cf. Alves, pág. 313. 
473 Cf. Alves pág. 202. 
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Comprar ou vender fazendas que não tenham pago os direitos... Dar ou 
receber cousas de onzena... Conversar sem caridade nem proveito, 
particularmente fallar mal dos magistrados ou dos ministros. Fazer a outros o 
que não queríamos que nos fizessem. Fazer o que sabemos que não é para a 
glória de Deus como: Trajar-se com vestidos custosos... Tomar taes 
divertimentos como não se podem usar em nome do Senhor Jesus. Cantar 
aquelles cânticos, ou ler aquelles livros que não tendem ao conhecimento 
nem ao amor de Deus... Ajuntar thesouros na terra. Tomar empréstimos sem 
a probabilidade de pagar...474 

Um simples olhar sobre o texto citado das Regras faz com que concordemos com o 

autor em um ponto: à Igreja cabia também, além de definir as linhas da ética individual, 

definir quais seriam os pecados passíveis de punição. Para o Protestantismo Conservador, os 

chamados pecados que poderiam ser punidos eram os que feriam o “retrato externo” que o 

salvo em Cristo deveria ter. E quais seriam estes pecados? Rubem Alves faz uma lista de 

cinco classes distintas: Pecados do sexo; Transgressão do Domingo; Pecados contra o corpo 

(Vícios); Pecados contra a propriedade (desonestidade) e Heresia. 

 Porém, nesta análise, levarei apenas duas destas classes em consideração devido ao 

papel que tiveram no evento da Crise da Faculdade de Teologia: os pecados do sexo e os 

pecados contra o corpo (vício). 

A mentalidade protestante conservadora via a moral a respeito do sexo dentro de 

severos limites. Quando Alves trata desta questão, procura traçar suas origens não só dentro 

do círculo protestante como também da teologia católica (Agostinho) e da teologia paulina. 

Este seria um tema bastante interessante para aprofundamento. Porém, por uma questão de 

espaço, é forçoso resumir esta moral em apenas uma frase: O sexo, segundo o 

conservadorismo protestante só era permitido dentro do casamento. Fora isso, o mais 

absoluto silêncio.  

A Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz em seu capítulo 5 que o 

crente deveria se afastar não só do mal em si, mas de tudo aquilo que pudesse ter aparência 

de mal. Tudo aquilo que pudesse levá- lo a simplesmente pensar no pecado: 

Abstende-vos de toda a aparência de mal.475 

Isso levou o Protestantismo Conservador (e o Metodismo conservador) a assumir uma 

postura de limitação não somente contra o sexo, mas também contra qualquer atividade que 

pudesse de alguma forma sugeri- lo. Uma dessas atividades era a dança. A dança colocava os 

corpos e os sexos em contato. Portanto, era vista como um símbolo do ato sexual. Sua 

                                                                 
474Cf. Compêndio da Igreja Methodista Episcopal, pp. 100- 101.  
475 Cf. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 da Bíblia Sagrada. 
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prática poderia despertar pensamentos eróticos e com isso manchar a pureza da ética na qual 

o crente deveria viver. 

Essas restrições ajudam a compreender por que foi dada tanta ênfase a tais práticas na 

carta enviada pelo reitor da Faculdade de Teologia, reverendo Otto Gustavo Otto aos 

membros do Conselho Diretor, em junho de 1968. 

O aluno Renato Bonfim tinha “idéias avançadas” a respeito do relacionamento entre 

homens e mulheres. Sua atitude não combinava com a ética tradicional. Por isso, pediu 

cancelamento da matrícula.  

RENATO BONFIM-... Questionado, expressou idéias avançadas sobre 
relações amorosas, negando, entretanto, qualquer relacionamento prático 
destas idéias em sua vida. Este aluno está encaminhando seu pedido de 
cancelamento de matrícula...476 

Outro aluno, Nelson Tomazi vinha de uma família que “usava baile”. Depois de ter 

cometido tais “delitos” dentro da Faculdade, prometeu que não faria mais. Porém, se 

reservava ao direito de continuar com essa prática em sua casa. Isso manchava a imagem 

externa que ele, como crente deveria ter. Seu caso foi levado à Junta de Educação Cristã de 

sua região. 

NELSON TOMAZI – Procede de família que usa... baile. Usou dentro e fora 
da Faculdade. Prometeu não usar mais, dentro da Faculdade, mas acha que 
pode fazê-lo fora, como, por exemplo, em sua própria casa. O assunto foi 
referido à sua Junta Regional... 477 

Fora isso, permite compreender também a já citada declaração do bispo Isaías Sucasas 

na entrada de 27 de junho de 1968 do diário . Para o homem da tradição, a ética centenária 

deveria ser mantida a todo custo pelos alunos da instituição. São as palavras de um crente de 

setenta e dois anos vendo a fé que tinha herdado ser arranhada. 478 

Outro pecado passível de punição segundo Rubem Alves era o Pecado contra o corpo 

(vício). Para a mentalidade protestante conservadora (mais ainda para a metodista, levando 

em conta sua abstenção ao álcool) o verdadeiro crente era aquele que não tinha vícios. Ele 

deveria abster-se de fumar, de beber e de jogar.  

 

A “conversão a Cristo”... é marcada pela interrupção seja do uso do fumo, da 
bebida, seja do hábito de jogar. ”479 

                                                                 
476 Cf. OTTO, Otto Gustavo. Carta ao Presidente do Conselho Diretor da FTIMB. Rudge Ramos, 19 de junho 

de 1968. Arquivo pessoal do autor. 
477 Cf. Idem. 
478 Cf. Sucasas, diário de 1968, pág. 135. 
479 Cf. Alves pág. 226. 
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Segundo Alves, esta abstenção revelava que a ética protestante conservadora era 

também uma filosofia do corpo. O corpo era visto por este protestantismo como um meio e 

não um fim: 

A norma do comportamento... não pode ser derivada dos impulsos e 
necessidades vitais do corpo.480 

Portanto, corromper o corpo era pecar. Era inverter esta ordem. Era transformar em 

fim o que deveria ser considerado como meio. Para restaurar a ordem divina era necessário 

subjugar o corpo pela disciplina para que ele se tornasse um instrumento de Deus. 

A teoria freudiana do princípio do prazer diz que o indivíduo naturalmente busca o 

prazer e evita a dor. Diz o criador da Psicanálise: 

Na teoria da psicanálise não hesitamos em supor que o curso tomado pelos 
eventos mentais está automaticamente regulado pelo princípio de prazer, ou 
seja, acreditamos que o curso desses eventos é invariavelmente colocado em 
movimento por uma tensão desagradável e que toma uma direção tal que seu 
resultado final coincide com uma redução dessa tensão, isto é, com uma 
evitação de desprazer ou uma produção de prazer.481 

 Porém, segundo Alves, esta teoria não valia para a mentalidade protestante 

conservadora. O crente deveria então negar o princípio freudiano do prazer, pois este o 

levaria ao inferno e se submeter à vontade de Deus. O corpo do crente era visto pelo 

Protestantismo Conservador como algo que não lhe pertencia. Ele era de Deus. O crente era 

apenas responsável pela sua manutenção. Um mordomo. 

O crente é um servo do Senhor. Sua vontade é a vontade do Senhor. O seu 
corpo, portanto, não lhe pertence. Nada pode ser usado para os fins a que o 
homem se propõe.482 

Essa idéia também estava presente no Metodismo. O próprio Wesley dizia em seu 

sermão A Reforma dos costumes (Sermão 52) que os verdadeiros cristãos não deveriam se 

entregar aos prazeres carnais. A respeito de certa categoria de membros da Igreja da 

Inglaterra, o fundador do Metodismo declarou: 

 “Temo que a maior parte deles sejam o mundo- o povo que não conhece a 
Deus para qualquer propósito de salvação; dia após dia estes homens estão 
se deleitando, em vez de mortificar a carne, com suas afeições e cobiças”, e 
fazendo as coisas do diabo, que eles deveriam estar especialmente 
empenhados em destruir. 483 

                                                                 
480 Cf. Alves pág. 227. 
481 Cf. FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer, Psicologia de Grupo e outros trabalhos. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996.  (Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira, vol. XVIII), 
pág.17.  

482 Cf. Alves, pág. 228. 
483 Cf. Renders, Sermões de Wesley. 
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Em outro sermão, Sobre o uso do Dinheiro (número 50), Wesley se refere diretamente 

ao álcool como fogo líquido, e aconselha aos metodistas que não negociem com ele: 

Nem podemos ganhar, prejudicando nosso próximo em seu corpo. Portanto 
não podemos vender coisa alguma que tenda a lhe arruinar a saúde. Tal 
acontece com aquele fogo líquido comumente chamado licor ou bebida 
espirituosa.484 

Segundo Alves, o Protestantismo Conservador via o corpo como um instrumento a 

serviço. O corpo do homem devia estar a serviço da glória de Deus. Seus dons eram vistos 

como um tipo de dinheiro de Deus. Sua rentabilidade deveria ser máxima. E para que ela 

fosse máxima, o corpo deveria estar em total submissão ao Senhor: 

É necessário, portanto, que o meu corpo esteja sempre, de forma total e 
absoluta, numa relação de submissão e disponibilidade, diante daquele que é 
seu dono, Deus.485 

O vício era um empecilho para que o corpo estivesse inteiro a serviço de Deus.  Ele 

impedia o funcionamento máximo da máquina para realizar Sua vontade. O vício possuía o 

indivíduo como um demônio. O corpo perdia seu domínio e não obedecia aos desejos de 

Deus. Mais ainda: o viciado era visto como alguém que ainda não tinha a Deus 

completamente como seu Senhor. A razão da abstenção era mais do que médica: era 

espiritual. 

A questão primária não é a saúde do corpo, mas a saúde da alma. Se as 
razões de ordem médica são invocadas, freqüentemente para justificar a 
oposição protestante aos vícios, elas o são como um argumento a mais, que 
se acrescenta à razão religiosa fundamental: o meu corpo não me pertence. 
Ele pertence a Deus. No vício, portanto eu roubo a Deus. Cometo um crime 
contra o dono do meu corpo. O vício é um crime contra o direito de 
propriedade.486 

Essa restrição ao vício permite que se entenda a importância que a questão teve na 

crise que se estabeleceu na Faculdade de Teologia em 1968. Explica também a presença, na 

carta do reverendo Otto Gustavo Otto, de uma “infração” que hoje talvez fosse vista como 

uma ingenuidade. Porém, para o conservadorismo metodista, ela feria o testemunho que um 

candidato ao ministério deveria dar: 

JOSÉ PEREIRA- Bebeu chopp, com um grupo em casa de uma família de 
São Paulo, juntamente com outros alunos e membros da Igreja, ocasião em 
que fez a experiência de beber até sentir-se tonto, embora afirme não ter 
ficado tonto. Chamado perante a Direção confessou sua falta e prometeu 

                                                                 
484 Idem. 
485 Cf. Alves, pág. 229. 
486 Idem, pág. 230. 
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inteira abstinência. Informou que, em conseqüência daquela experiência teve 
que ir ao médico, ficando impressionado com o ocorrido... 487 

Ainda segundo Alves, o Espírito da ética protestante conservadora era o de uma ética 

de limites. Ela estabelecia como que um cinturão de proteção. O permitido era definido em 

oposição ao proibido. A moralidade protestante não era uma questão de consciência. Era 

apenas de limites.  O crente se abstinha por medo. O proibido estava ligado com o mundo e 

o mundo ao inferno. Para ser salvo, era necessário negar a vida na terra. 

Esta ética era também uma ética de princípios. Princípios estes fixados não por 

homens, mas por Deus. Seu alvo era a perfeição individual. O Bem, os valores divinos já 

estavam postos. A mudança de valores inexistia. O bem vinha do passado, era uma herança 

pronta. Não podia ser repensado. O futuro seria só uma repetição. Criar novos valores era 

imoral. As normas existiam para serem aceitas e repetidas. Era uma ética que não se 

importava com o próximo, pois ele não era o motivo de sua ação.  Ser perfeito era se ajustar 

às regras, não importava o que elas fizessem com as pessoas. Era uma ética anti- humanista 

dedicada a preservar estruturas. Isso faz lembrar as palavras do parágrafo 6 das Regras 

Gerais transcrito na Disciplina Metodista do ano de 1922. Aqueles que insistissem em não 

obedecê- las deveriam sair da comunidade para o bem das almas dos membros.488 

O papel da Igreja era então o de procurar proteger suas ovelhas, principalmente as 

mais jovens, da influência daquilo que Alves chama de vírus do Mundanismo. 

A Igreja, portanto tem de oferecer aos jovens os canais adequados de 
sublimação, a fim de que não sejam arrastados pelo desejo do prazer fora da 
Igreja, para os caminhos do mundo e da perdição.489 

Porém, na década de sessenta, estes valores éticos começaram a ser rediscutidos, 

principalmente pela juventude metodista. Segundo Rubem Alves, todo aquele que via no 

inimigo alguém não tão mau deveria ser tratado como ele.  Os jovens (ainda mais, 

seminaristas) que praticavam atos mundanos eram considerados como mundanos. Isso não 

podia continuar. Então, passava a valer o dito popular: para grandes males, grandes 

remédios. A disciplina, sobre a qual falarei mais abaixo entrava em cena.  

Outro inimigo da identidade pietista do Protestantismo Conservador apontado por 

Alves é o chamado Evangelho Social. Porém, levando em conta o ambiente político da 

Guerra Fria em que se desenrolou a crise metodista, talvez seja melhor referirmo-nos a ele 

                                                                 
487 Cf. OTTO, Otto Gustavo. Carta ao Presidente do Conselho Diretor da FTIMB. 
488 Cf. Doutrinas e Disciplina, pág. 5. 
489 Cf. Alves, pág. 313. 
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como Comunismo490. O Comunismo, ou o que se costumava confundir com Comunismo 

representava um perigo para a identidade protestante por três motivos: feria sua idéia de 

“respeito à autoridade instituída”, quebrava sua visão de sociedade e desvalorizava a ética 

individualista. 

Como foi visto neste capítulo a herança pietista do Protestantismo Conservador 

brasileiro fez com que este passasse a ver a autoridade civil como fruto da vontade divina, 

sendo assim digna de receber toda a obediência, fosse qual fosse seu caráter. O Comunismo 

representava uma ameaça a esta identidade, pois vinha aliado ao golpe e à insubordinação. 

O Comunismo também quebrava a visão social deturpada que o Protestantismo 

brasileiro herdou do Pietismo norte- americano. Como foi visto, a ordem social era tida 

como fruto da vontade divina. A ação política era desaconselhada.  

Rubem Alves dedica o sexto capítulo de sua obra à ética social protestante. Seguindo 

o que já dissemos até aqui, ele concorda que ela é apenas individual e não preocupada com a 

sociedade. Seu foco era apenas a Salvação. A preocupação social não tinha parte importante 

no pensamento desse tipo de protestantismo. Porém, a interpretação que o autor dá à 

questão apresenta um pequeno problema. 

Segundo Alves, foi em decorrência de fatores externos recentes (década de cinqüenta) 

que o Protestantismo Conservador começou a falar sobre questões sociais491. Não foi uma 

resposta original, mas sim fruto de questões que começaram a surgir. Mas, como foi visto 

até aqui, tanto a herança luterana quanto a herança puritana do Pietismo falaram sim de 

questões sociais, mas sob um ponto de vista conservador. 

A nova ética representava uma ameaça para a identidade protestante herdada por que 

priorizava o problema da pobreza. Para ela, não só a alma, mas o corpo precisava ser salvo. 

Ao contrário da máxima tradicional converta-se o homem e a sociedade se transformará, a 

raiz do problema era estrutural, não apenas espiritual. A situação não se resolveria apenas 

com o trabalho honesto e pacífico do protestante. Era necessária uma subversão da ordem 

social. E isso era visto como heresia. 

Mesmo uma análise superficial revela o quão heréticos são tais pressupostos. 
A questão fundamental não é a salvação do corpo, mas a salvação da alma. 
Transformar as estruturas? Mas como? As estruturas são o produto da 
Providência Divina. A questão não é transformar as estruturas, mas 
transformar os homens. Esta é a única tarefa que a Igreja se pode propor: 
salvar almas, transformar os corações. O problema estrutural não é esfera de 

                                                                 
490 Sob este termo procurar-se-á abarcar não só o Comunismo em si, como também tudo o que a década de 

sessenta incluía sob esta pecha. Inclusive as posturas teológicas mais engajadas. 
491 Os fatores citados pelo autor foram tratados no capítulo II deste trabalho, quando trabalhei a questão da 

renovação teológica brasileira na década de cinqüenta. 
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sua competência, mas está sob o poder e a responsabilidade dos magistrados 
que Deus para isto estabeleceu.492 

Para a visão conservadora, a pobreza era algo tido como inevitável. Afinal, o próprio 

Jesus havia dito no Evangelho de João, capítulo 8: 

Porque os pobres sempre os tendes convosco; mas a mim nem sempre me 
tendes.493 

 Ela deveria ser apenas aceita passivamente. O principal era a salvação. Os olhos do 

crente deveriam estar postos na Cidade Dourada e não nas realidades mundanas. Esta sim é 

que interessava. Tal postura faz lembrar uma frase da personagem Cellie Harris Johnson no 

filme A Cor Púrpura, de Steven Spielberg. Ao ser inquirida pela nora Sophia a dizer por 

que motivo havia aconselhado o enteado a espancá- la, a ingênua Cellie responde: 

 A Vida é curta, o Paraíso é que é eterno.494  

O Estado e a Igreja eram vistos como mundos opostos. Cabia à Igreja cuidar das 

coisas do espírito. Que, aliás, era o centro da questão. Partir para a atuação política seria 

trocar o foco. Seria delegar menor importância à mudança dos corações. 

O Estado e a Igreja constituem duas esferas separadas, determinadas pela 
Providência Divina. O Estado cuida das coisas materiais. A Igreja cuida das 
coisas espirituais. Numa linguagem da teologia católica: a Igreja rege o 
sobrenatural, os governadores sobre o natural. Ou, segundo a fórmula 
luterana: a Igreja constitui o “Reino da Graça” e o Estado, o” Reino da 
Lei”.495 

 Cabia ao Estado cuidar das questões materiais. E estas só seriam plenamente 

solucionadas quando todos os homens se colocassem aos pés de Cristo. A obra social até 

poderia ser feita pela Igreja, mas levando sempre em consideração a Salvação Espiritual 

daqueles que eram beneficiados por ela. A missionária metodista Martha Watts justificou 

assim a criação de um lar para crianças órfãs no Rio de Janeiro do final do século XIX: 

Na grande cidade do Rio de Janeiro, com mais de 400.000 habitantes, há 
uma classe de seres humanos cujas condições apelam aos nossos mais 
profundos sentimentos. É uma classe de criancinhas, sem lar ou amigos, que 
comem, dormem, vivem e morrem nas ruas; ignorantes de todo o 
conhecimento com exceção da marginalidade e da miséria, sem que 
nenhuma pessoa pareça importar-se com suas almas. Deveríamos ser surdos 
a seu clamor e contemplar indiferentemente a visão da imensa aflição de 

                                                                 
492 Cf. Alves, pág. 260. 
493 Cf. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8 da Bíblia Sagrada. 
494 Cf. COR púrpura.  Produzido por Steven Spielberg. Manaus: Videolar, 1991. 2 DVDS (154 min.). Color. 

Legendado. Port. A frase dá a entender que o cristão deve aceitar pacientemente a realidade. Nada pode ser 
feito. Os olhos devem estar no Paraíso que, este sim, é eterno. Isso vale não apenas para a pobreza como 
também para outras situações de opressão social como a violência contra a mulher da qual Cellie era vítima. 

495 Cf. Alves, pág. 265. 
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criancinhas que crescem em meio ao pecado e uma corrupção tão vil que ao 
chegarem à vida adulta tornar-se-ão tão somente delinqüentes e párias 
sociais?496 

Algumas páginas à frente, outra carta de Miss Martha narra o encontro que teve com 

uma escrava, que havia tentado suicídio ao saber que seria vendida para outro senhor. A 

missionária então pede às leitoras do jornal: 

Caros amigos, pensem no Brasil como herança de nosso Senhor e de Cristo, 
e orem para que ele seja libertado da escravidão, que afeta o corpo, e da 
escravidão da alma.497 

Segundo Rubem Alves, a Doutrina da Providência fazia com que este Protestantismo 

Conservador tivesse uma visão do mundo como algo predeterminado por Deus. Como 

senhor absoluto, Deus decidiria o destino dos seres humanos: 

Por quê? Essa pergunta comporta sempre, quaisquer que sejam as situações, 
uma única resposta direta e inequívoca: “É a vontade de Deus”. Fórmula 
taquigráfica para a Doutrina da Providência: de uma forma que não podemos 
compreender, todas as coisas e eventos são feitos de uma causa primária 
transcendente, que está além do universo e que conduz os processos físicos, 
biológicos, históricos e individuais de forma inexorável, ao destino que uma 
vontade soberana lhes atribuiu... A realidade é definida por uma 
causalidade... não restando lugar para o fortuito e para o acaso.498 

 Portanto, como o mundo nada mais era do que um conjunto de eventos manipulados 

pelo Senhor, a pobreza de muitos e a riqueza de uns poucos era fruto de Sua onisciente 

vontade.  

Ora, se aceitamos que a história é um efeito da causalidade divina, como o 
afirma a Doutrina da Providência, somos levados à conclusão de que a 
pobreza é a vontade de Deus.499 

A leitura conservadora da Bíblia fazia crer que a Vida (o Espírito) não estava ligada à 

Economia (Mundo). A vida plena prometida pelo Evangelho não tinha qua lquer ligação com 

modificações na estrutura econômica do país. Pretender agir na sociedade era tentar unir 

duas esferas que deveriam continuar separadas.  E isso era visto como heresia. 

 A causa da pobreza era vista como espiritual e divina. Por isto avaliações 

sociológicas não tinham poder de explicá- la, pelo menos não no que se refere a suas causas 

profundas e transcendentes.  E como a resposta era a conversão, ela teria de vir da 

verdadeira Igreja, o Protestantismo.  

                                                                 
496 Cf. Mesquita, pág. 21. 
497 Idem, pág. 38. 
498 Cf. Alves, pág. 172. 
499 Idem, pág. 261. 
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Porém, na década de sessenta, todas estas certezas começaram a ser questionadas. 

Cristãos “comunistas” começaram a rediscutir as práticas sociais da Igreja. Para eles, a 

lógica simples do converta-se o indivíduo e a sociedade se transformará já não dava mais 

conta de solucionar a questão. O contato com as análises sociológicas fazia ver que a 

questão central não era somente espiritual. Mais: a causa da existência da pobreza não 

estava ligada à vontade absoluta de um Deus soberano. Nem a uma estrutura social imutável 

e imposta por Ele. Até porque a pobreza não era de Seu desejo. Estava sim ligada a um mal 

estrutural que prendia pessoas e países ao subdesenvolvimento e à miséria. À Igreja não 

caberia somente a preocupação com a salvação das almas. Ela deveria agir politicamente em 

prol de uma sociedade mais justa. A resposta dos herdeiros da tradição não poderia se fazer 

esperar. 

Por fim, o “Comunismo” era uma ameaça à identidade protestante brasileira herdada 

do Pietismo, por que representava um rompimento com sua ética individualista. Como foi 

visto acima, durante boa parte do primeiro século de Protestantismo no Brasil ela foi como 

que o seu “retrato”. Quando não se invocava a Providência Divina como causa da pobreza, 

ela era atribuída a uma vida de pecado e desregramento. O crente que trabalhasse árdua e 

honestamente de sol a sol (excluindo o sagrado descanso dominical) teria condições de sair 

da pobreza. 

Para nós a pobreza era causada por problemas individuais e morais. As 
pessoas eram pobres por que eram ignorantes ou eram preguiçosas.500 

Porém, nos anos sessenta, esta ética não passou a ser rediscutida somente pelos 

jovens, como foi visto acima. Ela passou a ser rediscutida e questionada também pela nova 

postura social assumida pela Igreja na primeira metade da década. O papel dos cristãos não 

era mais o de ficar isolados dentro de uma ética individual e perfeccionista. Era sim o de 

serem ativos em prol de seu próximo. O retrato do Protestantismo estava ameaçado e era 

muito natural que os conservadores, definidos por Rubem Alves como aqueles ortodoxos 

que “tentam afirmar a eternidade de um mundo morto”, reagissem. Era a sua salvação que 

estava em jogo. 

O ortodoxo tenta preservar o velho. O herege tenta destruir o velho, para que 
o novo nasça. O ortodoxo tem medo do novo, da surpresa, do inesperado. 
Eles ameaçam a sua salvação... Visões de mundo se opõem. O ortodoxo vê 
um mundo petrificado, acabado, completo, fixo, imutável. O herege vive 
num mundo que se move, ainda incompleto, aberto, inacabado. Mundo onde 

                                                                 
500 Cf. PADILHA, Anivaldo.  Juventude de fé- a consciência e a luta da juventude dos anos 60. In: DIÁLOGOS 

PARA A VIDA, 2005, encontro realizado em São Bernardo em 31/8/05. 
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é necessário buscar. Quem preserva o passado está condenado a viver nele. 
A ortodoxia afirma a eternidade deste mundo morto. 501 

Mas talvez seja necessário nos determos um pouco mais na discussão sobre o 

Comunismo. Isso por que a análise de documentação de época nos faz crer que a visão 

metodista conservadora sobre o assunto era também contagiada pelo imaginário e pela 

histeria dos tempos da Guerra Fria. Isto levava por vezes a ver como “comunistas” práticas 

e idéias que nem sempre poderiam ser ligadas diretamente ao Marxismo.  

 

4.2.1 O “Comunismo Metodista” 

 

Quando analisada quarenta anos depois, a visão do conservadorismo metodista com 

relação ao “Comunismo” das alas liberais da Igreja pode ser percebida mais como fruto do 

ambiente de Guerra Fria do que como a real doutrina de Karl Marx. Isso não quer dizer, 

porém, que não existisse uma relação entre os liberais e o Marxismo. No entanto esta 

relação não poderia ser chamada de Comunismo de fato. Por três motivos. O primeiro é que 

a relação com o Marxismo existia, mas, em grande parte, era apenas uma relação funcional. 

O segundo é que boa parte das lideranças não se definiam como comunistas, embora fossem 

consideradas como tal. O terceiro é o fato de este “comunismo” vir mesclado de práticas de 

profunda espiritualidade, quando não até de práticas pietistas. 

O primeiro motivo pelo qual as posturas dos liberais não podem ser consideradas 

como Comunismo de fato é o de que sua relação com o Marxismo era, por vezes, apenas 

funcional. A doutrina de Marx era vista apenas como um instrumento para uma melhor 

compreensão da sociedade. A análise de material da época pode ajudar a compreender esta 

relação. 

Vejamos o discurso que vinha da Confederação Evangélica do Brasil. Cumpre 

lembrarmos aqui que o título de sua mais importante conferência, realizada no Recife em 

1962, foi Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro502. E é justamente no uso do termo 

“revolucionário” que se dá a aproximação instrumental do discurso da Confederação com o 

Marxismo.  

Como filhos do Reino de Deus somos parte da rebelião dos tempos atuais. 
Devemos estar na vanguarda dos movimentos de transformação do mundo 

                                                                 
501Cf. Alves, pág. 326. 
502 Ver capítulo II. 
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contemporâneo. O clima revolucionário do século XX é percebido através da 
revolução marxista-leninista, da revolução racista (sic), da revolução 
nacionalista, da revolução da autodeterminação, da revolução do 
proletariado etc. Dentro deste vulcão em ebulição, está operando a 
Revolução do Reino de Deus...503 

Este termo está presente também no vocabulário marxista, principalmente no 

Manifesto Comunista: 

A revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais; 
não surpreende, portanto, que seu desenvolvimento acarrete a ruptura mais 
radical com as idéias tradicionais.504 

Só que embora a visão da existência de um conflito de classes existisse tanto no 

discurso da Confederação quanto no Marxismo, a interpretação dada ao termo “revolução” 

era diferente. Segundo o discurso da Confederação, a Igreja deveria ter uma atuação social. 

Porém, a mudança de fato viria da ação de Deus:  

... a esperança cristã é diferente da esperança comunista, porque esta sonha 
com uma “idade áurea” dentro do processo histórico e alcançada pelo 
esforço humano sem intervenção sobrenatural, ao passo que o messianismo 
cristão reconhece o elemento Pecado no processo histórico, e, crê que 
somente Deus pode transfigurar a humanidade e estabelecer a Nova 
Jerusalém.505 

Mas, para o Marxismo, a alteração da estrutura da sociedade deveria vir através de 

uma revolução violenta, quando o proletariado tomaria o poder político: 

... quando, por uma revolução, torna-se a classe dominante, destruindo 
violentamente as antigas relações de produção, ele destrói também as 
condições que geram os antagonismos de classes e as próprias classes em 
geral- e assim extingue sua própria dominação como classe.506 

A aproximação funcional com o Comunismo também pode ser exemplificada pela 

linha definida de atuação da Junta Geral de Ação Social da Igreja no início da década de 

sessenta. Segundo estudos realizados por Almir dos Santos e Robert Davis ela seria definida 

como de esquerda. O motivo era o fato de que neste setor ideológico se encontravam ideais 

semelhantes aos do liberalismo metodista: 

Em 1962, Almir dos Santos é nomeado secretário geral da JUGAS e naquela 
ocasião adota uma linha que segundo estudo feito com Robert Davis se 
chamaria “Linha Democrática de Esquerda”, pois se sentia que era nesse 

                                                                 
503 Cf. ARAÚJO, João Dias de. A Revolução do reino de Deus. In: CÉSAR, Waldo. Cristo e o Processo 

Revolucionário Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Loqui, 1962, vol. II, pág. 57. 
504 Cf. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. In. BOYLE, David. O Manifesto Comunista de 

Marx e Engels. São Paulo: Jorge Zahar Editor, 2006, pág. 53.  
505 Cf. César, pág. 51. 
506 Cf. Boyle, pág. 55.  
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setor de pensamento político e ideológico que se concentravam os fatores 
coincidentes com os princípios cristãos...507 

Porém, esta esquerda foi definida como “Esquerda democrática”, talvez para 

diferenciá- la do Marxismo, que não via problemas em estabelecer uma ditadura do 

proletariado: 

É claro que no princípio isso só poderá realizar-se por uma violação 
despótica dos direitos de propriedade e das relações burguesas de produção, 
isto é, por medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão 
insuficientes e insustentáveis...508 

Esta aproximação com o Comunismo atingiu também outros círculos metodistas. Um 

deles foi a Faculdade de Teologia. Mas mesmo ali, percebe-se que ela tinha um caráter por 

vezes apenas funcional. 

Como foi dito no segundo capítulo deste trabalho, o Brasil viveu uma intensa 

renovação no pensamento teológico protestante a partir da segunda metade da década de 

cinqüenta. Isso era fruto do trabalho de Richard Shaull509. Esta renovação acabou 

influenciando também o seminário metodista. 

A partir da primeira metade dos anos sessenta, a faculdade foi marcada por uma 

intensa modificação em seu corpo docente. Até a década de cinqüenta, boa parte de seus 

professores era formada de norte- americanos ou de brasileiros que tiveram sua formação 

nos Estados Unidos. Porém, agora a situação era diferente. Um grande número de novos 

professores tinha tido sua formação na Europa. E isso se refletiu no tipo de ensino que era 

ministrado aos alunos.  

Durante o segundo semestre de 1964, estará em estudos especiais no 
estrangeiro o Catedrático de Filosofia, Prof. A. U. (sic.) Zimmermann. Foi-
lhe outorgado (sic) pelo Instituto Ecumênico de Bossey, na Suíça, uma bolsa 
de estudos.510 

Esses professores traziam para suas aulas e para as bibliotecas particulares de seus 

alunos511 o que de mais inovador havia na teologia européia. Dizia o Professor de Teologia 

                                                                 
507 Cf. Documento da Juventude. Cópia datilografada. Arquivo pessoal do autor. 
508 Cf. Boyle, pág. 54.  
509 Como foi dito no capítulo 1, o próprio Shaull acabou também se aproximando instrumentalmente do 

Marxismo. 
510 Trata-se do Professor Alphonse Hubrecht Zimmermann. Era formado em Filosofia, Teologia e Direito pela 

Universidade de Louvain. Cf. BARBOSA, Ivan P. Professores em Estudo no Exterior. Wesleyano (Órgão 
Lítero Informativo da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil), Rudge Ramos, pág. 15, 
Dezembro de 1963e FERREIRA, Gérson Marques. Inspiração: O casal Zimmermann. Wesleyano (Órgão 
Lítero Informativo da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil), Rudge Ramo s, pág. 10, Maio- 
Junho- Julho de 1960. 

511 Através de livros traduzidos para o Português pela ASTE (Associação de Seminários Teológicos 
Evangélicos). 
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Sistemática W. J. Hinson em sua aula inaugural de 1963, refletindo as novas posturas 

teológicas: 

Para que o Evangelho possa ser inteligível e compreensível ao homem, ele 
precisa ser interpretado continuamente, em termos contemporâneos. Esta é a 
tarefa da teologia. Sua responsabilidade é relacionar a verdade eterna da 
revelação à situação atual na qual esta verdade deve ser recebida.512 

Nomes como Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf 

Bultmann e Collin Williams passaram a ser conhecidos pelos alunos. Um breve olhar sobre 

as biografias de parte destes teólogos permite que se veja que em determinados momentos 

de suas vidas alguns se aproximaram do Comunismo ou adotaram posições que poderiam 

ser entendidas como subversivas. 

A leitura de Kierkgaard em meus anos de estudante, o estudo completo das 
obras de Schelling, a apaixonada devoção por Nietsche... o encontro com 
Marx (especialmente com o Marx dos primeiros escritos filosóficos)... 
tudo me preparou para a filosofia existencial mais recente...513 

Portanto, na teologia de muitos deles era possível perceber uma tentativa de 

estabelecer um diálogo entre o Marxismo e o Cristianismo.  

Karl Barth514 era um teólogo suíço de origem reformada. Tornou-se conhecido na 

Europa após a Primeira Guerra com o seu comentário à carta do apóstolo Paulo aos 

Romanos. Suas idéias podiam ser vistas como subversivas, pois dizia que a pregação 

deveria levar em conta as necessidades do homem atual. Outro detalhe era que este teólogo 

ficou conhecido por se opor ao governo instituído na Alemanha: o Nazismo. Em tempos 

posteriores, dizia que a Igreja deveria se abrir para uma relação com o Comunismo. 

Emil Brunner515 também era suíço. Nasceu em 1889 e viveu a maior parte de sua vida 

em seu país. Porém, passou também temporadas na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e 

Japão. Sua formação inicial se deu em Zurique, onde se formou em 1908. Iniciou seus 

estudos teológicos ali, seguindo depois para Berlim e Nova York.  Juntamente com Barth, 

fundou a Teologia Neo- Ortodoxa. Tinha interesse na área missionária e de ação pastoral. 

Suas preocupações cobriam também as questões político-sociais. Dizia que embora não 

fosse comunista, servia aos interesses do Comunismo. 

                                                                 
512 Cf. HINSON, W. J. A Natureza da tarefa teológica. Wesleyano (Órgão Lítero Informativo da Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista do Brasil), Rudge Ramos, pp. 70- 73, Dezembro de 1963. 
513 Cf. PROENÇA, Eduardo de (org.). Textos Selecionados de Paul Tillich. São Paulo: Fonte Editorial, 2006, 

pág. 11. O grifo é do autor.  
514 Cf. MONDIN, Battista. Os Grandes Teólogos do Século Vinte. São Paulo: Editora Teológica, 2003, vol. II, 

pp. 33-39. 
515 Cf. Idem, pp. 69- 70. 
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Dietrich Bonhoeffer 516nasceu em 1906 em uma família luterana da alta burguesia 

alemã. Ficou conhecido por suas posições claramente antinazistas. Estas culminaram 

durante a Segunda Guerra Mundial, com a participação na organização de um atentado 

contra Hitler. Preso em 1943, morreu enforcado no campo de concentração de Flossenburg 

em 1945. Costumava dizer que não devia ocupar-se somente das vítimas deixadas para trás 

no chão por um motorista louco que dirigisse numa estrada abarrotada (analogia ao ditador 

Adolf Hitler). Deveria também fazer de tudo para impedi- lo de dirigir. Ou seja, defendia a 

participação dos cristãos na luta contra autoridades indignas. Em seu livro Discipulado, o 

autor criticou o isolamento dos cristãos frente à realidade do mundo: 

Existe no mundo o conformar-se-com - o - mundo, mas também existe o 
“mundo” espiritual do convento escolhido por decisão própria. Existem 
ambos, a permanência proibida e a fuga proibida. Em ambos os casos, 
conformamo-nos com o mundo.517 

Rudolf Bultmann 518nasceu na Alemanha em 1884. Era filho de um pastor luterano. 

Acreditava que a filosofia existencialista519 era o único meio capaz de fazer com que o 

Evangelho fosse compreendido pelo homem moderno. Em 1935, entrou em atrito com o 

governo nazista quando este proibiu as faculdades de teologia de opinarem sobre as relações 

entre a Igreja e o Estado. Em 1941, lançou seu programa de demitologização da Bíblia. 

Paul Johannes Tillich 520era alemão, nascido em 1886, filho de um pastor luterano.  

Com o início da Primeira Grande Guerra, alistou-se como capelão militar. A experiência no 

conflito acabou sendo importante para sua vida, pois o colocou em contato com as classes 

oprimidas da Alemanha e com os horrores do campo de batalha. Ao retornar à pátria em 

1918, encontrou-a convulsionada por revoluções socialistas. Passou a defender a idéia de 

que os intelectuais deveriam se unir aos proletários em suas lutas. Fundou então o 

Socialismo Religioso, de curta duração.  Em 1933, foi o primeiro professor da Universidade 

                                                                 
516 Cf. Idem, pp. 200- 204. 
517 Cf. BONHOEFFER, Dietrich. Discipulado. São Leopoldo: Sinodal, 2002, pág. 166.  
518 Cf. Mondin, pp. 145-147. 
519 Corrente filosófica iniciada pelo pensador dinamarquês Sören Kierkgaard. Segundo a Filosofia cada ser é 

formado por dois aspectos: essência e existência. Essência é a própria natureza do ser, sua possibilidade de 
existir. A existência é a realização concreta da essência no tempo. A pergunta da Filosofia é: qual destes dois 
aspectos deve predominar? A filosofia clássica enfatizava a essência. A corrente filosófica existencialista, 
como o próprio nome diz, dá mais importância à existência. Porém, seu sistema não é bem definido, por 
existirem diversas tendências. Em vez de mostrarem suas opiniões em teses, alguns autores preferem 
expressá-las em romances, peças, etc. Além de Kierkgaard, outros existencialistas renomados foram Martin 
Heiddeger (com quem Bultmann teve contato em Marburg), Jean Paul Sartre e Albert Camus. O pensamento 
existencialista reflete a situação do continente europeu que, num curto espaço de tempo, viveu duas guerras 
mundiais. Cf. Enciclopédia Barsa. Rio de Janeiro, São Paulo: Encyclopaedia Britannica Editores: 1964 vol. 
VI, pág. 104.  

520 Cf. Mondin, pp. 87-92. 
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de Frankfurt a ser demitido por oposição ao regime nazista. Imigrou para os Estados Unidos 

naquele mesmo ano. Faleceu em 1965, depois de longa carreira na América. 

Porém, não era só do ambiente reformado e luterano suíço- alemão que vinham as 

influências atuantes sobre os alunos da Faculdade de Teologia na década de sessenta. Do 

mundo de fala inglesa e principalmente do ambiente metodista também vinham críticas à 

postura pietista da Igreja. 

Collin Williams era um teólogo metodista de origem australiana. Este autor era 

extremamente preocupado com as questões que afligiam a Igreja na época. Segundo 

Williams, o laicato deveria ter mais espaço e a Igreja deveria ter sua estrutura modificada 

para se tornar realmente missionária. 

O teólogo metodista criticava a visão pietista de uma igreja separada do mundo. 

Segundo ele, as Igrejas estavam estruturadas de acordo com um pensamento centenário de 

que deveriam ser como ilhas sagradas numa sociedade cada vez mais secularizada. Os 

indivíduos eram como viajantes, deixando o mundo para entrar na Igreja e deixando a Igreja 

para entrar no mundo. Não havia uma relação genuína entre ambos. Isso impedia que a 

presença cristã influenciasse a vida secular.  

Quando a “servitude” é contrastada com o pietismo, o contraste é entre 
igrejas que estão comprometidas numa luta na metrópole... e igrejas que 
estão insuladas da vida pública e preocupadas com valores particulares da 
comunidade residencial. Haverá uma piedade apropriada para a “servitude” 
do laicato na metrópole, mas será de um tipo de piedade diferente daquela 
das igrejas... das cidades de fronteira.521 

Segundo o teólogo australiano era preciso trazer para dentro da estrutura eclesial 

assuntos antes fora de seu interesse. A Igreja deveria criar juntas para influenciar o governo 

nas questões sociais e econômicas e atuar em áreas como trabalho, prisões e hospitais.  

Essa aproximação dos alunos com o Marxismo não se resumia somente a aulas e 

leituras. Ela se dava também através de visitas que a Faculdade recebia de convidados como 

Richard Shaull e outros.  

... a seguir tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Warwick Kerr... que trouxe 
a nós uma palestra a respeito do “Socialismo”. Ao iniciarmos o segundo 
semestre... nossa casa se alegrou com a presença do Dr. André Dumas, 
Professor de Ética da faculdade de Teologia Protestante de Sorbonne, em 
Paris... apresentou-nos um estudo profundo e relevante a respeito do 
“Comunismo”...522 

                                                                 
521 Cf. WILLIAMS, Colin W. Igreja, onde estás? Formas dinâmicas do testemunho da Igreja . São Bernardo do 

Campo: Imprensa Metodista, 1968, pág. 90.  
522 Cf. LEITE, Nelson Campos. O seminário e seus visitantes ilustres. Wesleyano (Órgão Lítero Informativo da 

Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil), Rudge Ramos, pág. 49,  Dezembro de 1963. 
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Todo este ambiente acabou fazendo com que muitos alunos começassem a ter acesso 

às obras marxistas. Porém, nesse caso, o Marxismo era apenas uma ferramenta para uma 

melhor compreensão da realidade social brasileira. 

Muitos começaram a ter acesso ao pensamento marxista e... a refletir sobre 
os princípios filosóficos, econômicos ou sobre o marxismo. Porém, não 
havia uma diretriz especificamente neste sentido; a compreensão do 
marxismo era fundamental para compreensão (sic) dos fenômenos que 
estavam presentes na vida da sociedade da época.523 

Esta aproximação com o Marxismo acabou se refletindo no pensamento dos 

estudantes. Um exemplo disso pode ser percebido nas questões discutidas nos encontros 

realizados entre seminaristas na época. Eles contavam com a participação de acadêmicos de 

teologia de diversas denominações protestantes. Alguns deles eram promovidos pela ABET 

(Associação Brasileira de Estudantes de Teologia). A temática político-social e as 

referências a Marx passaram a estar presentes: 

O Seminário Presbiteriano do Sul... hospedou... o IX Encontro de 
Seminaristas... As teses apresentadas e discutidas foram as seguintes: 
”Conceito de Justiça no Antigo e Novo Testamento”- Seminário Luterano de 
São Leopoldo; “Conceito Bíblico e teológico de Propriedade”- Faculdade de 
Teologia da Igreja Metodista do Brasil; “O Conceito Bíblico e Teológico do 
Uso da Terra”- Seminário Presbiteriano Independente... “O Conceito Cristão 
e Marxista da História”- Seminário Presbiteriano de Campinas.524 

 As teses apresentadas pelos alunos no IX Encontro de Seminaristas foram transcritas 
525. A leitura desta transcrição permite que captemos o tipo de discussão ocorrida nestes 

encontros. As palavras aqui são de seminaristas presbiterianos: 

A recusa em tomar qualquer atitude ou decisão é uma característica do 
pietismo... O cristão que deseja ser fiel a Jesus Cristo não pode ter medo de 
falar contra o governo injusto... Diante disto, o cristão não pode fugir de ser 
um “revolucionário”... 526 

Como foi dito acima, os acadêmicos metodistas participaram do encontro com a tese 

O Conceito Bíblico e Teológico de Propriedade. A leitura desta tese faz perceber a 

influência do pensamento marxista na interpretação da realidade social feita pelos alunos. O 

próprio Marx discute também o conceito de propriedade. Porém, uma análise mais 

aprofundada permite ver que as conclusões são levemente diferentes. 

                                                                 
523 Cf. Fraga, pág. 113. 
524 Cf. ROSA, Ronaldo Sathler. Encontro de Seminaristas. Wesleyano (Órgão Lítero Informativo da Faculdade 

de Teologia da Igreja Metodista do Brasil), Rudge Ramos, pág. 42, Dezembro de 1963.  
525 Cf. BERNDT, Waldir (org.). Contemporaneidade das escrituras: Simposium. Campinas: ABET, 1963. Cópia 

datilografada.  
526 Cf. Berndt, pág. 32. 
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Ao analisar o conceito de propriedade privada no Antigo Testamento, o texto dos 

alunos diz que o Israel primordial praticava a agricultura comunitária527. A divisão de 

classes teria surgido quando o povo judeu teve contato com reinos mais fortes na região. 

Juntamente com a divisão de classes vieram o comércio e o latifúndio.  Ao final de um texto 

repleto de termos e expressões como “opressão”, “igualdade social”, “coletivização dos 

bens de produção” e “exploração”, os estudantes de teologia concluíram que o acúmulo 

abusivo das riquezas era inadmissível. Também eram condenáveis o monopólio e o 

latifúndio espoliativos : 

Portanto, deduzimos e transformamos em declaração: I- O direito de 
propriedade privada em si só é defensável pelo princípio do direito natural, 
portanto não é absoluto de modo algum o direito de sua posse, segundo a 
perspectiva protestante. II- O regime de propriedade que traz o 
comprometimento com o acúmulo abusivo de riquezas em detrimento do 
próximo é inadmissível. III- O monopólio e o latifúndio espoliativos são 
altamente condenáveis tanto pela Bíblia como pela tradição da Igreja. IV- 
Todos os homens têm o direito de acesso aos bens de produção e aos seus 
resultados. V- todas as relações entre os homens no que diz respeito à 
propriedade devem ser conduzidas pelos princípios fundamentais do 
senhorio de Deus e da Mordomia do homem. 528 

Porém, Karl Marx não hesitava em dizer que o objetivo do movimento comunista era 

a destruição da propriedade privada burguesa. Dizia ele no Manifesto: 

Ficais horrorizados porque queremos abolir a propriedade privada. Mas, em 
nossa sociedade, a propriedade privada já foi abolida para nove décimos da 
população; se ela existe para alguns poucos é precisamente por que ela não 
existe para estes nove décimos... Pois bem, é exatamente isso que temos em 
mente.529 

Esta aproximação instrumental com o Marxismo  também encontrou forte apoio  entre 

os grupos de juventude metodista.  Como já foi dito, a revista Cruz de Malta era seu grande 

porta-voz. A aproximação com o Comunismo transparece em suas páginas na década de 

sessenta. 

Em sua edição de março-abril de 1962, Cruz de Malta publicou um artigo do 

reverendo Richard Shaull. Em determinado ponto do texto, o autor dizia: 

... poderemos encontrar, entre certos grupos de esquerdistas, uma forma de 
vida comunitária mais atraente que a da Igreja, e uma seriedade de 
preocupação impressionante. Encontramos também uma orientação mais 

                                                                 
527 Para mais detalhes sobre a relação entre Marxismo e agricultura comunitária ver a segunda nota escrita por 

Engels na tradução inglesa de 1888 do Manifesto Comunista. Cf. Boyle, pág. 69. 
528 Cf. Berndt, pág. 46. 
529 Cf. Boyle, pág. 49. 
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clara sobre os problemas que enfrentamos do que a Igreja nos poderá 
oferecer.530 

Algumas linhas abaixo, esta instrumental aproximação com o Marxismo fica ainda 

mais clara: 

Ora, na medida em que vivemos as realidades da fé cristã... Chegamos a 
compreender que a política é um instrumento nas mãos de Deus para a 
transformação da vida do homem; mas ela... é uma realidade humana, não 
divina- e só como tal pode contribuir para a humanização da vida em nosso 
tempo.531 

O segundo motivo pelo qual as posturas assumidas pelas alas liberais do Metodismo 

não podem ser vistas como Comunismo é o fato de que uma análise dos seus 

posicionamentos revela que sua associação com a doutrina de Marx em alguns casos é um 

pouco exagerada. 

Um exemplo é própria figura do reverendo Almir dos Santos. Como já foi dito, seus 

estudos com Robert Davis no início da década o leva ram a definir a linha adotada pela 

JUGAS como de “esquerda democrática”.   

Porém o não- comunismo do futuro bispo Almir dos Santos aparece de forma mais 

clara noutras situações. Em um texto escrito para Cruz de Malta, ele mostra que suas 

posturas estavam mais próximas do Evangelho Social, que não é necessariamente ligado ao 

Comunismo 532. As mudanças sociais deveriam vir através das pressões da Igreja por uma 

sociedade mais justa: 

Mas assim como o desenvolvimento de um indivíduo precisa ser 
acompanhado de vigilância para que a formação de sua personalidade não se 
deforme... também no desenvolvimento de uma nação há necessidade de 
que... seja acompanhado de medidas preventivas que lhe assegurem a 
sobrevivência em condições normais.533 

Porém Marx considerava que mo vimentos deste tipo não alteravam as desigualdades: 

                                                                 
530 Cf. SHAULL, Richard. O cristão na Esquerda. Cruz de Malta, São Paulo, pp. 26-32, Março- Abril de 1962.  
531 Cf. Idem. 
532 O Evangelho Social foi um movimento surgido dentro do Protestantismo norte- americano do início do século 

XX. Teve pouca repercussão no Brasil. Seu principal líder foi o pastor batista Walter Rauschenbush (1861-
1918). Segundo o Evangelho Social, a desigualdade e a injustiça social são fruto do liberalismo econômico. 
Porém, existe uma sensível diferença entre a proposta social do movimento de Rauschenbush e o 
Comunismo. Enquanto Marx propunha a abolição da propriedade privada por meio de uma revolta proletária, 
o Evangelho Social pensava num socialismo moderado. A justiça social deveria vir sim, mas fruto de 
movimentos de reforma. O objetivo não era pôr fim ao capitalismo, mas sim limitar seu poder através de leis 
que o ajustassem às exigências do Evangelho. Cf. González Justo. A Era dos Novos Horizontes, pp. 50-51. 

533 Cf. SANTOS, Almir dos. A fronteira Cristã de nossos dias. São Paulo, Cruz de Malta, setembro de 1960, 
pp.14-18. 



179 
 

... tais reformas, portanto não afetam as relações entre o capital e o trabalho, 
mas, na melhor das hipóteses, diminuem os custos da burguesia e 
simplificam o trabalho administrativo do Estado.534 

Outro exemplo que pode ser incluído no caso acima é Anivaldo Padilha. A 

organização política da qual fazia parte, a AP tinha preocupação com a realidade social 

brasileira. Mas, inicialmente, se apresentava como uma opção católica ao Comunismo. O 

próprio Padilha não se declara marxista: 

“Ative-me exclusivamente a um engajamento no meio eclesiástico, sem 
jamais aderir ao marxismo”.535 

O Marxismo também era criticado por algumas dessas lideranças. Sua auto- imagem 

de verdade única para a solução dos problemas da América Latina não era aceita pelos 

cristãos mais engajados. A palavra aqui é do presbiteriano Richard Shaull. Mas este talvez 

fosse também o pensamento de muitos metodistas das alas liberais: 

Na concepção marxista, modificações de estruturas levam inevitavelmente à 
humanização. Na realidade, porém, a situação não é tão simples. Todas as 
estruturas, inclusive as que parecem mais justas, têm a tendência de dominar 
o homem e de esmagá-lo; e as ideologias que afirmam a mais alta concepção 
humanista podem ser instrumentos de desumanização.536  

O terceiro motivo pelo qual as posturas das alas liberais do Metodismo não poderiam 

ser generalizadas como Comunismo deve-se ao fato de que muitas destas pessoas 

mantinham suas práticas espirituais cristãs. A realidade divina era vis ta como superior. 

Seguem alguns exemplos. 

A revista Cruz de Malta narra, numa edição de 1966, a prisão de dois acadêmicos de 

Teologia nas dependências do DOPS de São Paulo. O motivo de seu encarceramento fora a 

participação numa passeata universitária. Porém, dentro da cela, os dois acabaram 

realizando um culto e cantando um “corinho” 537·:  

...Após o café, começou a nossa identificação com nossos colegas de cela... 
Para haver o diálogo é preciso haver um ponto em comum e o presídio e a 
situação em que todos nós ali nos encontrávamos, a luta pela justiça social, 
eram pontos que nos uniam bem perto a todos naquela cela... Em pouco 
tempo todos da cela sabiam que éramos seminaristas, pois o fato causava 
admiração. Um deles indagou da possibilidade de dirigirmos um culto a 
Deus, pois todos eles se consideravam cristãos. Não tínhamos Bíblia e nem o 
carcereiro sabia o que era isso... Mas a porta se abriu para explicarmos a 
todos o motivo de nossa participação no movimento como cristãos... 

                                                                 
534 Cf. Boyle, pág. 62. 
535 Cf. Lessa, pág.13. 
536 Cf. Shaull, pp. 26-32. 
537 “Corinho” era como se denominavam as canções religiosas cantadas pelas comunidades, mas que não faziam 

parte dos hinários. No caso, o narrador de Cruz de Malta cometeu um pequeno erro: a música cantada não era 
um corinho, mas sim um hino, o nº 312 do Hinário Evangélico com Antífonas e Ritual. 
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Elementos que nunca se interessaram em saber sobre a Bíblia, a Igreja 
Metodista, o que é um curso de Teologia, nos encheram de perguntas. 
Quando pareceu-nos o momento oportuno, ensinamos a todos o corinho 
Vencendo vem Jesus. O entusiasmo deste hino foi pegando nos outros 
cubículos do nosso corredor. Lembramos de Paulo e Silas cantando na 
prisão! Mas a vibração foi demais para o delegado: ’Se não pararem, 
mandarei descer o cassetete... ’538 

As práticas de espiritualidade também estavam presentes entre os jovens “comunistas” 

enviados ao DOPS pela denúncia do reverendo Isaías Sucasas. Diz Anivaldo Padilha:  

...  Para nós que éramos cristãos que estávamos lá, na verdade a Bíblia era o 
único livro acessível na prisão que os militares permitiram... Os militares 
não sabiam que, de acordo com a forma com que se lê a Bíblia, ela pode ser 
um livro extremamente subversivo...  a leitura da Bíblia nos dava força para 
resistir às torturas... a meditação, a oração, tudo isso nos ajudou... bastante a 
superar estes momentos difíceis...539 

Porém, uma leitura de Marx revela opiniões bastante diferentes sobre a religião. 

Textos como o Manifesto Comunista e As teses sobre Feuerbach prenunciam a postura 

ateísta do Comunismo. No primeiro, Marx chegou a dizer que os padres sempre andaram de 

mãos dadas com os donos do poder. O ascetismo cristão era visto pelo autor como a água 

benta com que o padre consagra o despeito da aristocracia540. A religião pode ser vista 

também como uma das relações tradicionais que a revolução comunista iria romper. Em 

suas Teses sobre Feuerbach (texto publicado em anexo à Ideologia Alemã, de 1845), Marx 

apresentava a religião como um simples fruto da sociedade humana: 

É por isso que Feuerbach541 não vê que o “espírito religioso” é ele próprio 
um produto social e que o indivíduo abstrato que ele  analisa pertence na 
realidade a uma forma social determinada.542 

Mas aquele era um período de polaridades exacerbadas. De histeria anticomunista543. 

Ou até mesmo de completa ignorância sobre o Marxismo 544. Não havia espaço para 

                                                                 
538 Cf. Violências Policiais Levaram Metodistas à Ação. Cruz de Malta, São Paulo, pp.10-12, novembro-

dezembro de 1966. 
539 Cf. PADILHA, Anivaldo. Juventude de fé- a consciência e a luta da juventude dos anos 60. In: DIÁLOGOS 

PARA A VIDA, 2005, encontro realizado em São Bernardo em 31/08/2005. 
540 Cf. Boyle, pág. 57. 
541 Marx e Engels se referem aqui a Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), filósofo alemão. Era discípulo de 

Hegel. Acreditava que o homem deveria ser o objeto da Filosofia. Dizia que qualquer idéia sobre um mundo 
sobrenatural deveria ser abolida. Somente assim, os homens se concentrariam na solução dos problemas 
terrenos. Cf. Enciclopédia Barsa. Rio de Janeiro, São Paulo: Encyclopaedia Britannica Editores, 1964, vol. 
VI, pág.178. 

542 Cf. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pág. 102.  
543 Esta histeria pode ser vista claramente nas publicações da Igreja, principalmente em Cruz de Malta. Em sua 

edição de Janeiro-Fevereiro de 1964, a revista publicou uma carta em que um bolsista brasileiro, membro da 
Igreja Metodista em Niterói, descrevia sua vida de estudante na URSS. Não existe no texto qualquer 
conteúdo político. Cf. MENDES, Oswaldo. Jovem Metodista (por trás da Cortina de Ferro) relata... Cruz de 
Malta, São Paulo, pp. 24-27, janeiro- fevereiro de 1964. Porém, a resposta veio numa edição posterior. Na 
seção Peço a Palavra  da edição de maio-junho de 1964 foi transcrita a carta do senhor Pascoal Veríssimo, 
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“aproximações instrumentais”. Era-se ou de “esquerda” ou de “direita.” Qualquer indivíduo 

que utilizasse o Marxismo como método de interpretação da sociedade, que estudasse 

autores com alguma tendência ao socialismo ou que apresentasse alguma posição, mínima 

que fosse de engajamento social era visto como comunista. 

Esse período coincidia com a grande polarização ideológica sob influência 
da Guerra Fria. E as igrejas não estavam imunes a esta polarização 
ideológica. E falar de pobreza no Brasil era considerado uma atitude 
subversiva.545 

Feitos estes esclarecimentos é hora de retornarmos à análise de Rubem Alves. 

 

4.2.2 Disciplina e delação 

 

E como se deu esta defesa conservadora da identidade no interior da Igreja Metodista? 

Ela se deu durante a tempestade da Crise da Faculdade de Teologia e do Concílio Geral 

Extraordinário como uma grande Disciplina Eclesiástica. O objetivo era punir aqueles que 

feriam o “retrato protestante”.  E durante o furacão que se seguiu a estes eventos nos 

últimos dois anos do Período da Reação Conservadora, ela se deu através da aproximação 

da liderança da Igreja com as autoridades do Golpe Civil e Militar de 1964. O objetivo aqui 

era também exercer uma separação entre os “verdadeiros” e os “falsos crentes.” 

Segundo Rubem Alves, cabe à Disciplina Eclesiástica o controle sobre a prática da 

ética individual protestante. É ela quem define os padrões desta ética e condiciona a 

participação do fiel no grupo religioso ao conhecimento destes padrões. O teólogo explica 

assim a expressão: 
                                                                                                                                                                                                           

que protestava contra a publicação da carta do bolsista.  Segundo o senhor Veríssimo, a revista era uma 
divulgadora do Comunismo por publicar tal matéria. Quanto ao jovem Oswaldo, era comunista simplesmente 
por estudar na União Soviética. Cf. VERÍSSIMO, Pascoal. Peço a Palavra. Cruz de Malta, São Paulo, pág. 6, 
maio- junho de 1964.  

544 Esta completa ignorância deu origem a situações inusitadas. No início do período do Golpe Civil e Militar de 
1964, Stanislaw Ponte Preta (pseudônimo do escritor Sérgio Porto) lançou uma obra que se tornaria 
memorável: o FEBEAPÁ (Festival de Besteira que Assola o País). Nela, o autor se propunha a retratar de 
forma humorística o clima de anticomunismo vivido pelo país depois da “Redentora” (apelido que dava ao 
Golpe Civil e Militar). As situações cômicas geradas pelo completo desconhecimento do Comunismo estão 
presentes em suas páginas. Em uma delas, o autor narra a proibição pelo Secretário da Educação, da exibição 
do filme Ivan, o Terrível, de Sergei Eisenstein, no Festival de Cinema Russo de Belém do Pará. A alegação 
era o de que o Tzar Ivan era comunista. Ponte Preta ressalta a profunda ignorância e o ridículo da situação 
mostrando que o imperador russo retratado no filme viveu no séc. XVI e a Revolução Comunista só tinha 
ocorrido em 1918. Seria muito difícil que Ivan estivesse metido nisso. Cf. PONTE PRETA, Stanislaw. 
Febeapá: Festival de besteira que assola o país. Rio de Janeiro: Agir, 2006, pág. 177.  

545Cf. PADILHA, Anivaldo. Juventude de fé- a consciência e a luta da juventude dos anos 60. In: DIÁLOGOS 
PARA A VIDA, 2005, encontro realizado em São Bernardo em 31/08/2005. 
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Disciplina Eclesiástica se define como um conjunto de mecanismos, 
regulamentados por um texto universalmente aceito dentro dos limites da 
Igreja, que cataloga as faltas passíveis de punição, recebe queixas e 
denúncias contra os transgressores, julga-os e pune-os com penas que podem 
ser admoestações, afastamento da participação nos sacramentos e exclusão, 
pela qual o faltoso é eliminado da comunhão da Igreja. Mediante a 
institucionalização da disciplina eclesiástica, a Igreja afirma que o 
conhecimento ético é monopólio seu. Afirma, ainda mais, que a condição 
para a participação do indivíduo na comunidade é a sua conformidade com 
este conhecimento.546 

Para o autor, o Protestantismo Conservador vê a situação ética do crente sob a forma 

jurídica. O indivíduo está diante de um tribunal. Este tribunal é coercitivo, objetivo e 

estranho. Ele é objetivo por que independe dos desejos e intenções da subjetividade. Ele é 

estranho porque nega os julgamentos da consciência. Quando o pecado é percebido, torna-se 

crime. A comunidade religiosa se transforma em corte de justiça. Este tribunal tem a função 

de processar, julgar e impor a pena. 

A institucionalização da moral nos mecanismos de disciplina eclesiástica 
define a condição ética do indivíduo como sendo essencialmente jurídica. O 
homem se encontra diante de um tribunal. O tribunal é uma entidade 
objetiva, coercitiva, estranha. A objetividade do tribunal se revela no fato de 
ser ele independente dos desejos e intenções da subjetividade. O seu caráter 
coercivo se patenteia no poder de punir e excluir. E a sua estranheza se 
expressa no fato de que ele ignora os julgamentos éticos da consciência... No 
momento em que o pecado é constatado, ele adquire o caráter de falta ou 
crime. Como tal, é apresentado sob a forma de queixa ou denúncia à Igreja. 
Nesse instante, a comunidade que acolhe se metamorfoseia em corte de 
justiça que julga um réu.547 

Porém, como foi visto anteriormente, nem todos os pecados são passíveis de punição 

por este tribunal. Os pecados puníveis pela disciplina são aqueles que ferem aquilo que se 

definiu aqui como a fisionomia visível do crente. O rosto da salvação. Os chamados pecados 

da carne: Pecados do Sexo, Pecados contra o corpo, Transgressão do Domingo, crimes 

contra a propriedade e Heresia. 

E quais são as funções desta Disciplina? 

Segundo Alves, a Disciplina Eclesiástica tem a função específica de fazer sofrer. Por 

isso ela assume a forma de uma pena, que é um castigo. Ela exclui o pecador da 

participação nos sacramentos.  

Mas o que existe por trás da atitude punitiva? Existe a visão de uma conexão entre 

transgressão e vingança. A culpa não é apagada pelo amor.  Ela é apagada pela punição. 

                                                                 
546 Cf. Alves, pp. 205-206. 
547 Cf. Alves, pág. 206. 
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Certa feita Jesus foi colocado diante de uma mulher flagrada em adultério. Refiro-me aqui à 

conhecida passagem do Evangelho de João capítulo 8: 

E os escribas e fariseus trouxeram- lhe uma mulher apanhada em adultério. E 
pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio 
ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. 
Tu, pois, que dizes?548 

O trecho narra que Cristo pouca atenção deu à defesa que os fariseus faziam da tradição. 

Somente depois de muita insistência, o Mestre levantou os olhos do chão onde escrevia e deu 

aos fariseus uma resposta desagradável: 

Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra 
ela... Quando ouviram isto saíram um a um, a começar pelos mais velhos até 
os últimos; ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. 549 

A resposta dada à mulher pecadora também desagradaria aos defensores da tradição. 

Em vez da Lei, a Graça amorosa: 

E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-
lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E 
ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno: 
vai-te e não peques mais.550 

O exemplo da atitude jesuânica diante do pecador está, portanto, contido na Sagrada 

Escritura que é tida pelo Protestantismo Conservador como a regra de fé e prática. Porém, a 

defesa das tradições centenárias que garantem a identidade por vezes empana esta atitude de 

amor. O medo da perda da segurança pede uma atitude severa. Uma punição. O pecado se 

apaga pelo sofrimento. Não por amor. 

Para Rubem Alves, a Disciplina tem ainda outra função: a de delimitar nitidamente 

quem é e quem não é pecador. Quem deve permanecer e quem deve ser expurgado da 

comunidade. No caso, aquele que disciplina identifica-se como o “não pecador”. A 

passagem da mulher adúltera ainda pode servir de exemplo. Quando os fariseus e saduceus 

a levam diante de Jesus para julgamento, indiretamente estão traçando uma linha que os 

separa daquela “pecadora.” Quem deve permanecer na comunidade é aquele que se 

comporta de acordo com sua ética. Aquele que preserva a tradição. 

Porém, do mesmo modo que a Disciplina Eclesiástica serve para delimitar quem é 

“santo” ela também serve para expor o pecador. Para mostrar que ele só será aceito na 

comunidade se atender às suas regras. O texto do Evangelho de João tratado acima é 

                                                                 
548 Cf. Evangelho de João, capítulo 8 versículos 1a 11 da Bíblia Sagrada. 
549 Cf. Idem, versículos 7 e 9. 
550 Cf. Idem, versículos 10 e 11. 
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esclarecedor. A mulher apanhada em adultério e levada a julgamento é exposta no meio da 

multidão. É esclarecido que ela só poderia ser aceita na comunidade dos judeus se tivesse 

obedecido à Lei de Moisés. Como tal não aconteceu, deveria ser expulsa. 

Para Alves, a Disciplina também tem uma função política. Quem pune mostra que tem 

poder e o monopólio das opiniões. Ela controla socialmente. Impede o aparecimento dos 

desvios. Garante que o pensamento ortodoxo seja mantido pela eliminação do divergente. 

Cabe aqui citar um exemplo um tanto forte, porém esclarecedor: o papel da tortura em 

regimes de exceção, como o que o Brasil viveu durante a Ditadura Militar. A tortura não 

tem só o papel de castigar ou de arrancar informações. Ela tem também a função de, através 

do medo, mostrar à sociedade as idéias que ela deve seguir.  

A Crise da Faculdade de Teologia e o Segundo Concílio Geral Extraordinário podem 

ser vistos como uma grande Disciplina Eclesiástica no sentido que Rubem Alves dá ao 

termo. Todas as características citadas pelo autor estão presentes ali. 

Já foi dito que a ética individual protestante, ou a “fisionomia visível do crente” teve 

um importante papel no conflito. No caso específico da crise, o teor político foi de menor 

monta. O alvo da Disciplina eram jovens que, ao fumar, beber e dançar, feriam o que 

durante séculos foi visto como o rosto do protestante na sociedade. Os pecados da carne, ao 

contrário dos do espírito eram vistos pelas alas conservadoras metodistas como os únicos 

passíveis de uma punição.551 

Os “infratores” também foram vistos como criminosos dignos de serem levados a 

julgamento. A tradição havia sido ferida, a face do crente conspurcada e era necessária uma 

punição. O diário do bispo Sucasas revela este tipo de visão na já citada entrada de 6 de 

maio de 1968. Na opinião do reverendo Isaías, a insubmissão dos alunos da Faculdade às 

regras era um legítimo caso de cadeia e borracha por cima.552 

Essa disciplina acabou acontecendo. A comunidade eclesiástica metodista assumiu 

uma postura de corte de justiça. A pena estabelecida para os desobedientes à tradição 

herdada foi a interrupção de seus estudos e sua expulsão da Faculdade de Teologia. 

O tribunal metodista também serviu para fazer uma clara delimitação entre os que 

deveriam permanecer na comunidade e os que deveriam ser excluídos. Um trecho da carta 

do velho bispo emérito aos seus colegas no episcopado ativo, escrita às vésperas do 

Concílio Extraordinário, dá idéia da imagem que esta liderança tinha de si: 

                                                                 
551 Cf. Sucasas, Diário de 1968, pág.135. 
552 Idem. 



185 
 

Eu vos hipoteco toda a minha simpatia e solidariedade. Estarei orando por 
vós junto a Deus para que ele vos dê a justa vitória que será a vitória da 
Igreja Metodista do Brasil, para novas gloriosas arrancadas ao 
prosseguimento da Linha do Esplendor sem Fim. Ponho-me às vossas 
respeitáveis ordens para servir com humildade, entusiasmo e grande amor no 
que achardes que ainda possa servir.553 

A Disciplina do Concílio também serviu para expor aqueles que eram considerados 

desvirtuadores da doutrina e da tradição herdadas. Existe referência a uma lista, de alunos 

considerados persona non grata554, e que foram forçados a abandonar a Faculdade depois 

do encerramento do Segundo Concílio Geral Extraordinário. 

O Concílio também teve uma função política. A aprovação quase unânime das 

decisões do Gabinete Geral serviu para deixar bastante claro nas mãos de quem estava a 

suprema autoridade doutrinária do Metodismo. Diz novamente o Bispo Sucasas: 

Felizmente o Concílio Geral Extraordinário recebeu a unção do Espírito 
Santo e deu apoio quase absoluto aos bispos da Igreja e homologaram por 60 
votos contra 8 as determinações do Gabinete Geral da Igreja.555 

O Período da Reação Conservadora foi marcado também por uma aproximação de 

parte do conservadorismo metodista com as estruturas de repressão da ditadura militar. Ao 

final da década de sessenta, o teor político adquiriu maior importância no conflito. E neste 

caso, a solução vista por líderes como o reverendo Isaías Sucasas foi delatar. Segundo 

Alves, a delação também cumpriria um papel. De forma semelhante à disciplina, ela 

também tem a função de estabelecer uma separação. Só que, enquanto a disciplina ocorre 

dentro dos limites da instituição eclesiástica, a delação extrapola estes limites. Ela é baseada 

no ódio: 
A delação é também parte desta liturgia de separação. Delatar é dizer ao 
carrasco quem é que deve ser sacrificado. E, com isto, uma nova operação 
matemática: sou diferente dele, separo-me do inimigo, entrego-o ao 
sacrifício, e assim afirmo-me como membro do corpo sacerdotal. A delação 
faz isto: ela afirma a pertinência a um grupo através do estabelecimento 
prático do ódio a um outro. Delatar, portanto não é transgredir a ética; é 
enunciar uma metafísica e confessar uma lealdade.556 

A finalidade da delação aparece de maneira bastante clara no exemplar do jornal 

Unidade enviado ao DOPS. Os nomes dos que deveriam ser sacrificados são demarcados: 

                                                                 
553 SUCASAS, Isaías Fernandes. Carta aos Bispos. São Bernardo, 02/09/1968, arquivo do CEPEME.  
554 Cf. Jovens que superaram a crise de 1968. São Paulo, Expositor Cristão, agosto de 1998, pág.4. A lista não 

foi encontrada. 
555 Cf. SUCASAS, Isaías Fernandes. Carta a Lili, Alceste e Iatiara. São Bernardo do Campo: 14/10/1968, 

arquivo do CEPEME.   
556 Cf. ALVES, Rubem. Da esperança. Campinas: Papirus, 1987, pp. 9-44. 
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Anivaldo Padilha e Flávio Fróes557. Essa indicação diz subliminarmente que os irmãos 

Sucasas se viam como diferentes daqueles jovens. Eles sim eram os verdadeiros membros 

da Igreja. Essa verdadeira pertinência à doutrina metodista se baseava no ódio ao grupo 

divergente, aos “subversivos”. Isso se mostra de forma evidente também nas anotações 

escritas a mão no exemplar do jornal. Uma delas está na primeira página, ao lado do 

parágrafo onde os editores do Unidade explicam qual será a função da publicação: 

O Movimento é nacional e não é metodista.558 

A outra anotação aparece na parte inferior da página, quando o jornal se afirma como o órgão 

oficial da Federação da Mocidade Metodista da Terceira Região. Ela demonstra que a 

pretensão destes jovens de serem participantes da verdadeira Igreja Metodista era vista como 

um insulto: 

É um insulto, um desrespeito.559 

 Mas a leitura do exemplar do jornal Unidade enviado ao DOPS e dos trechos dos 

diários do bispo Isaías Sucasas faz surgir uma questão.  A das motivações que levaram 

membros das alas conservadoras do Metodismo a se aproximar dos órgãos de repressão da 

ditadura militar. Qual era o poder que estes órgãos exerciam sobre este Protestantismo 

Conservador? Por que seu discurso era tão tentador? Rubem Alves não é muito claro neste 

sentido. Porém, a leitura dos trechos autobiográficos de sua introdução à obra Da esperança 

permite que façamos algumas inferências. 

A primeira é que a aproximação aos órgãos da repressão talvez desse a este 

conservadorismo protestant e certo sentimento de importância. Ela fazia com que indivíduos 

absolutamente comuns passassem a se ver como participantes essenciais de algo maior: 

Ocorre então uma fantástica transformação na imagem que as pessoas fazem 
de si mesmas. As mais insignificantes, perdidas no sem sentido do dia a dia 
que se repete, se descobrem participantes de uma coisa enorme.560 

Esta sedução faz lembrar uma cena da obra de um dos grandes mestres da literatura 

inglesa, C. S. Lewis561. Em O Leão, a Feiticeira e Guarda- Roupa, ao se encontrar com a 

Feiticeira Branca, o jovem Edmundo se encanta com seu discurso. Se entregasse seus 

irmãos a ela, ele, um simples menino seria transformado num príncipe: 

 
                                                                 
557 Ver cópia do jornal no tópico 3.4.2 do terceiro capítulo deste trabalho. 
558 Cf. Idem 
559 Cf. Idem. 
560 Cf. Alves, pp. 26-27 
561 Clive Staples Lewis (1898-1963) escritor e acadêmico irlandês. 
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Minha Casa? Ah, é um lugar maravilhoso! Você iria gostar muito de lá, 
tenho certeza... E, imagine só, eu não tenho filhos! Quem me dera ter um 
menino para educar como príncipe, e que fosse, depois da minha morte, rei 
de Nárnia... Nunca vi um menino tão inteligente e bonito como você. Sou 
capaz de fazê-lo príncipe, um dia...562 

O despertar do desejo de reconhecimento também está presente no discurso satânico 

da tentação no livro do Gênesis capítulo 3. De simples ser humano “feito à imagem e 

semelhança”, Eva se tornaria possuidora da sabedoria de Deus: 

Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos 
e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a 
árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu...563 

Um simples olhar sobre a figura do reverendo Isaías Sucasas serve para revelar o 

quanto a aproximação com os órgãos da repressão deve ter sido tentadora. As páginas do 

diário mostram que, na segunda metade dos anos sessenta o reverendo Sucasas era, para a 

época, um homem idoso. Vivia de aposentadoria e de alguma ajuda de custo. Até tinha 

possuído algum poder: fora um bispo. Porém, líder de uma das muitas igrejas pertencentes a 

um grupo religioso minoritário no país: o Protestantismo. Ou seja, era uma pessoa 

absolutamente comum. Porém o regime de exceção que o país vivia lhe acenou com a 

chance de se ver inserido em algo maior: de participar de uma grande aventura. Ele iria se 

tornar agente secreto da mais alta organização policial do Brasil. 

O ufanismo, fruto dessa sensação de importância transparece no diário. Na já citada 

entrada de 25 de Março de 1969, o documento que habilitava os irmãos Sucasas ao serviço 

secreto no DOPS finalmente foi conseguido. O orgulho é visível:  

... Conseguimos o que queríamos, de maneira que recebemos o documento 
que nos habilita aos serviços secretos desta organização nacional da alta 
polícia do Brasil. 564 

Porém, esta aproximação também deve ter sido tentadora por outros motivos. 

A proximidade com os órgãos do regime também poderia despertar uma sensação de 

poder. As denominações protestantes, minoritárias, agora tinham chance de se aliar a quem 

mandava no país. Diz Rubem Alves comparando a situação do Catolicismo com a do 

Protestantismo durante a ditadura que, enquanto a Igreja Católica resistia ao regime, alas do 

Protestantismo aderiam a ele, por que:  

                                                                 
562 Cf. LEWIS, C. S. As Crônicas de Nárnia. São Paulo: Martins Fontes, 2005, pág.118.  
563 Cf. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 5 e 6 da Bíblia Sagrada. 
564 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 149. 
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... com as igrejas protestantes a situação era diferente. Comunidades 
pequenas... sem reconhecimento... nada melhor do que uma situação de 
“caça às bruxas” para afirmar, perante o Estado, a sua lealdade, garantindo 
assim o seu direito de participar do poder.565 

A sedução pelo poder faz lembrar outro trecho bastante conhecido das Escrituras: a 

Tentação de Cristo. O capítulo 4 do Evangelho de Lucas narra o momento em que Satanás 

oferece a Jesus o poder sobre todos os reinos do mundo. O Messias, porém, se nega a adorá-

lo: 

E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-
lhe o diabo: “Dar- te- ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, por que 
ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me 
adorares, será tua”. Mas Jesus lhe respondeu: “Está escrito: ao Senhor teu 
Deus adorarás e só a ele darás culto”.566 

Mas esta não foi a atitude de certas alas da Igreja Metodista. O poder foi oferecido e 

foi aceito. As páginas do diário mostram com quão grande prazer a carteirinha do DOPS foi 

exibida:  

... Ameacei de prendê-lo e mostrei o documento policial. Tremendo e 
temendo tratou de dar o fora.567 

Porém não era apenas por sua oferta de reconhecimento e poder que esta proximidade 

com a repressão era tentadora para as alas conservadoras do Metodismo. 

A aproximação com as estruturas de repressão do militarismo também poderia dar a 

este protestantismo a oportunidade de demonstrar sua lealdade ao governo. Principalmente, 

quando este governo e a ordem social vigente eram vistos como fruto da vontade divina. 

Segundo Rubem Alves, a maior prova de lealdade é justamente a delação. Aqui o autor faz 

menção ao sacrifício de Abraão, transcrito no livro do Gênesis, capítulo 22568: 

E que maior prova de lealdade pode existir que entregar seus próprios filhos 
ao sacrifício? 569 

E esta lealdade ao governo vindo de Deus está presente nas páginas do diário. Ela era 

reforçada de formas bastante visíveis. Como foi possível perceber, são freqüentes as 

referências aos cultos militares a que o reverendo Isaías Sucasas esteve presente. A entrada 

de 5 de junho de 1969 narra mais um deles, desta vez realizado na Igreja Metodista Central 

de São Paulo. Àqueles que protegeram a nação do Comunismo foi dado o lugar de honra: 

                                                                 
565 Cf. Alves, pág. 29. 
566 Cf. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8 da Bíblia Sagrada. 
567 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 271. 
568 Cf. Livro do Gênesis, capítulo 22 da Bíblia Sagrada.  
569 Cf. Alves, pág.29. 
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Fomos às 9 horas à Igreja Central para o culto ou a Páscoa dos militares... O 
templo estava cheio. As forças militares estavam representadas... Um corpo 
de guardas em uniforme de gala guardava o altar. Ocuparam o púlpito o 
pastor da Igreja, José Sucasas Júnior, o capitão Juvenal Ernesto da Silva, que 
é capelão evangélico no 2° Exército em São Paulo, o Coronel Costa 
representando o General do 2º Exército- e eu...570 

A proximidade com a repressão poderia ser tentadora também em outros aspectos. 

A aproximação com a ditadura poderia conferir a este protestantismo a sensação de 

participação numa guerra. Porém, com a confortante certeza de estar no “lado certo”: 

Elas podem ser cúmplices daqueles que empunham a bandeira divina na luta 
contra o Mal.571 

Surgia assim a chance de se tornarem novos Cruzados. A batalha agora não era contra 

os muçulmanos, mas sim contra os novos “infiéis”, os “comunistas” que ameaçavam se 

infiltrar na Igreja. Nas mentes dos defensores da “verdadeira doutrina” talvez estivesse 

presente a frase muitas vezes repetida no filme Cruzada, do diretor Ridley Scott: 

É a vontade de Deus.572 

E como o ambiente era de guerra, a ética por vezes ficava em segundo lugar. Neste 

caso, não falamos da ética individualista herdada do Pietismo. Esta era defendida a qualquer 

custo. Falamos aqui da ética de respeito ao ser humano. Para esta, naquele momento de 

guerra, não havia espaço: 

A ética só existe quando se aceita que todos oscilamos entre o Bem e o Mal, 
entre Deus e o Diabo. Todos somos tentáveis, seres divididos, misturados, 
permanentemente se defrontando com a necessidade de decisão e da culpa. 
Mas no Mundo Absoluto da “caça às bruxas” tal situação não mais existe, 
por que o Bem e o Mal se separaram. Todas as decisões já foram tomadas e 
não existe a possibilidade de culpa. Assim é possível torturar pela manhã e 
brincar com os filhos à tarde...573 

Voltando ao filme Ridley Scott, esta postura faz lembrar a cena em que Bailey, o 

personagem principal, chega a um campo de peregrinos que se destinavam à Terra Santa. À 

entrada do local se postava um religioso, que animava os cavaleiros que iriam partir. Ele 

dizia: 

Matar um infiel não é crime. É o caminho para os céus.574 

                                                                 
570 Cf. Sucasas, Diário de 1969, pág. 263. 
571 Cf. Alves, pág. 27. 
572 Cf. CRUZADA. Produzido por Ridley Scott. Manaus: Videolar, 1991. 1 DVD (144 min.) Color.  Legendado. 

Port. 
573 Cf. Alves, pág. 28. 
574 CRUZADA. Produzido por Ridley Scott. Manaus: Videolar, 1991. I DVD (144 min.) Color. Legendado. Port. 
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A certeza de estar lutando contra os inimigos de Deus fazia com que qualquer 

escrúpulo ético fosse esquecido. O que importava era garantir a salvação. De forma 

semelhante, em sua batalha para resguardar as tradições centenárias que receberam e 

admitiram como absolutas, alguns representantes do Metodismo conservador não tiveram 

escrúpulos em entregar seus irmãos às forças do governo. Em nome da manutenção da 

tradição, as atitudes éticas eram inconvenientes. 

 

Síntese e Encaminhamentos 

 

 

Neste capítulo vimos que o Protestantismo brasileiro em geral e o Metodismo, em 

particular, são herdeiros de uma tradição centenária. Trazida pelas missões norte americanas 

entre o final do século XIX e meados do XX, essa tradição tinha suas marcas. Vinda do 

Pietismo, movimento protestante do século XVIII oriundo de uma mistura de aspectos do 

Luteranismo e do Puritanismo, esta tradição era marcada por uma ética pessoal 

profundamente individualista e voltada para a salvação eterna, pelo desinteresse relativo às 

questões sociais do país e pelo respeito irrestrito ás autoridades políticas constituídas. Tida 

como absoluta, acabou se tornando a identidade do Protestantismo nacional. Seria portanto 

bastante natural uma reação quando estes valores começaram a ser questionados na década 

de sessenta. Porém, as atitudes tomadas pelas alas conservadoras do Metodismo na segunda 

metade daquela década necessitavam de um entendimento mais aprofundado. Para tanto, foi 

utilizado como ferramenta o pensamento do teólogo brasileiro Rubem Alves. 

Vimos que em sua obra Religião e Repressão, o autor faz uma leitura da mentalidade 

do Protestantismo Conservador, chamado por ele de Protestantismo da Reta Doutrina. 

Porém, ao contrário do autor, foi demonstrado que o Protestantismo Conservador e o 

Metodismo conservador definiram seus inimigos quando definiram sua identidade. 

E quem seriam estes inimigos? No caso específico do Metodismo da década de 

sessenta, estes inimigos eram o Mundanismo e o Comunismo. 

A questão do Mundanismo teve maior importância no contexto da tempestade da 

Crise da Faculdade de Teologia em 1968. Os alunos feriam a face externa que o crente 

deveria ter (a ética pietista) ao praticar os Pecados do Sexo (discussão da moral sexual e 

dança) e os Pecados do Corpo (vícios). 
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O Comunismo se tornou mais importante no furacão que varreu a Igreja nos últimos 

dois anos do Período da Reação Conservadora. Ele representava um perigo para a herança 

pietista, pois ameaçava a visão de autoridade herdada, a sua ética social e a já conhecida 

ética pessoal individualista. Porém foi demonstrado que muito do que a liderança 

conservadora via como doutrina marxista nas práticas das alas liberais era fruto da histeria 

anticomunista do período da Guerra Fria.  

E qual foi a resposta dada por esta liderança conservadora a este questionamento da 

sua centenária herança pietista? A resposta se deu na forma da Disciplina Eclesiástica e da 

aproximação com os órgãos de repressão da Ditadura Militar. 

 Vimos que, segundo Rubem Alves, a Disciplina Eclesiástica tem algumas funções.  

A primeira delas é a de provocar sofrimento. O perdão é obtido através do castigo e 

não da Graça amorosa. 

Outra função é delimitar claramente quem pertence à comunidade dos “santos” e 

quem é pecador. Os “santos” são os preservadores da tradição centenária herdada. Os 

“pecadores” são aqueles que se atrevem a questioná- la. 

Por último, a Disciplina Eclesiástica também tem a função de determinar a hierarquia 

política. Através dela, mostra-se quem detém o monopólio sobre a doutrina. 

Todos estes elementos estiveram presentes no grande ato de Disciplina Eclesiástica 

metodista que foi a Crise da Faculdade de Teologia e o Segundo Concílio Geral 

Extraordinário de 1968. 

A aproximação aos órgãos de repressão teve uma função bastante semelhante à da 

Disciplina Eclesiástica. Ao delatar, a instituição fazia uma clara demarcação entre aqueles 

que podiam e os que não podiam permanecer em seu meio. Os ve rdadeiros crentes eram os 

mantenedores da doutrina. Entregues à repressão eram os que questionavam a ortodoxia. 

Esta aproximação com a ditadura, porém, não ocorreu sem que houvesse algumas 

motivações. Desejo de reconhecimento: a chance de pessoas comuns participarem de algo 

maior. Desejo de poder: agora uma minoria religiosa poderia se aproximar dos mandatários 

da nação. Desejo de demonstrar lealdade: a autoridade tinha origem divina e a Igreja 

poderia se mostrar leal, lutando contra aqueles que a contraria vam. Outra motivação se dava 

também no fato de que essa aproximação levava este conservadorismo protestante à 

sensação de estar participando de uma guerra. Só que no Exército do Bem. Era como 

transformar-se num Cruzado da época moderna, para combater os comunistas infiéis. E 

nesta batalha, a ética poderia ser esquecida. Como foi demonstrado, todas estas motivações 

estiveram presentes também no Metodismo conservador da década de sessenta. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho teve o propósito de demonstrar que as atitudes das alas conservadoras do 

Metodismo brasileiro durante a crise desta denominação na segunda metade dos anos 

sessenta (que nomeei aqui como Período da Reação Conservadora) estavam fundamentadas 

numa tradição centenária trazida pelos missionários norte-americanos. 

Porém, que tradição era esta?  Encontramos suas raízes mais distantes no Pietismo 

alemão do séc. XVIII e nos seus desdobramentos posteriores na Europa e nos Estados 

Unidos da América, numa espécie de fusão entre aspectos do Luteranismo e do Puritanismo. 

O Pietismo trazia em seu ideário as marcas do sentimentalismo, da separação entre “igreja” 

e “mundo”, da ética individualista voltada para a Salvação pessoal, do pouco interesse pelas 

questões sociais e da visão da autoridade política como fruto da vontade divina. 

Estas concepções foram levadas da Alemanha pelos moravianos e transplantadas para 

os Estados Unidos. Ali, exerceram grande influência sobre o Protestantismo já existente 

desde os pioneiros. Finalmente, no séc. XIX, foram trazidas nos corações dos missionários 

norte-americanos para o Protestantismo brasileiro nascente. Este foi o caso também da 

denominação que foi estudada neste trabalho, o Metodismo. 

No Brasil, entre o séc. XIX e meados do XX, esta tradição foi aceita como absoluta, 

tornando-se a característica predominante do Protestantismo Histórico de Missão em geral, 

e do Metodismo em particular. Ela acabou formando a mentalidade das alas conservadoras 

metodistas. 

Porém, na primeira metade da década de sessenta, acompanhando o clima de rup turas 

que vivia o mundo a seu redor, setores liberais da denominação começaram a rediscutir esta 
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tradição. Segundo eles, era necessário afastar- se da ética individualista e do moralismo, 

para que surgisse uma Igreja encarnada na realidade social do Brasil. Convencionei chamar 

este deslocamento de Período do Engajamento (1960-1965). 

Esta nova visão permeou as publicações da Igreja (Expositor Cristão e Cruz de 

Malta), os temas de congressos e concílios e a atuação da JUGAS. Mas estas novas posturas 

não eram unanimidade no Metodismo. Vozes conservadoras elevavam- se em defesa da 

tradição. Uma delas foi a do bispo Isaías Fernandes Sucasas, cujos diários foram fonte de 

estudo no terceiro capítulo desta dissertação. 

O Golpe Civil e Militar de 1964 acabou trazendo conseqüências para a Igreja 

Metodista. No concílio do ano seguinte, 1965, a liderança da Igreja assumiu um tom 

conservador. Simbólica é a eleição para o episcopado do reverendo Nathanael Innocêncio 

do Nascimento. Líder do Esquema (movimento conservador que tentou assumir o poder na 

Igreja) e provável antigo membro do Partido Integralista, o reverendo Nathanael Innocêncio 

foi designado para a superintendência da I Região Eclesiástica. Teve início o que foi 

chamado neste trabalho de Período da Reação Conservadora (1965-1970). 

Este período foi marcado pelos atritos entre a liderança conservadora e os portadores 

dos ideais do Período de Engajamento da primeira metade da década. Estes atritos chegaram 

a seu auge com a tempestade da Crise da Faculdade de Teologia, em 1968, e com o furacão 

que se seguiu nos dois anos seguintes ao II Concílio Geral Extraordinário. Boa parte dos 

fatos foi narrada nas páginas do diário do já bispo emérito Isaías Sucasas. Alguns episódios 

o reverendo Sucasas anotou como expectador e observador arguto, em outros teve 

participação direta, inclusive nos que envolvem sua relação com o DOPS. Este período 

chegou a seu fim no Concílio de 1970, quando a Igreja conscientizou- se da dura realidade 

dos porões do regime. 

Uma compreensão adequada da mentalidade conservadora metodista foi propiciada 

pela obra do teólogo brasileiro Rubem Alves. Modificando levemente a tese de seu livro 

Religião e Repressão, chegamos à conclusão de que, quando o Protestantismo de Missão (e 

o Metodismo) assumiu a tradição pietista como sua identidade, definiu quem eram seus 

inimigos. Usando as cinco categorias que Alves define como “inimigos” do Protestantismo 

Conservador, vimos que duas delas são adequadas para se entender o Metodismo 

conservador da década de sessenta: o Mundanismo e o Evangelho Social (na época muitas 

vezes definido equivocadamente como “Comunismo”). 

O Mundanismo é o predomínio do princípio freudiano do prazer sobre a vontade 

soberana de Deus. Ele fere a “face externa” que o protestante deve ter: a ética individual 



194 
 
pietista. No caso do Metodismo dos anos sessenta, esta face externa estava sendo ferida 

pelos alunos com a prática do que Alves define como “Pecados do Sexo” (discussão da 

moralidade sexual e prática da dança) e como “Pecados contra o Corpo” (fumo e álcool). A 

solução para a conspurcação da face protestante foi a Disciplina Eclesiástica. 

O segundo inimigo do Metodismo conservador da década de sessenta era o 

Comunismo. Alves usa aqui o termo Evangelho Social. Porém, levando em conta o 

ambiente de polarização ideológica da Guerra Fria, em que a crise metodista se deu, optei 

por referir- me a ele como Comunismo. Com este termo defini não só a doutrina marxista 

em si, como também todo o imaginário que ele carregava na época. O Comunismo era visto 

como inimigo pelo Metodismo conservador porque quebrava a tradição pietista em alguns 

pontos: a visão da ordem social como fruto da Providência, a visão da autoridade política 

como oriunda da vontade divina e a ética individualista. A solução deste problema foi a 

aproximação com as estruturas de repressão do regime militar. 

A Crise da Faculdade e o II Concílio Geral Extraordinário foram grandes atos de 

Disciplina Eclesiástica. Neles, cumpriram- se todas as funções apontadas por Rubem Alves. 

O Concílio provocou dor, porque na visão do Protestantismo Conservador, o perdão só 

vinha através do castigo, e não da Graça. No caso do Metodismo, este castigo foi o 

fechamento da Faculdade de Teologia e a expulsão dos alunos. Ele também fez uma clara 

distinção entre “santos” e “hereges”. Os “santos” eram os defensores da tradição absoluta 

herdada. No caso, a liderança metodista exemplificada pelo reverendo Isaías Sucasas. Os 

“hereges” eram os alunos que se atreviam a questioná- la. O Concílio também serviu para 

demonstrar “quem era quem” na doutrina metodista. Com a homologação de suas atitudes 

pelo Concílio Extraordinário, ficou claro que a última palavra sobre este assunto estava nas 

mãos do Gabinete Geral. 

A aproximação com os órgãos de repressão da ditadura militar foi vista pelo 

Metodismo conservador como solução para a infiltração “comunista”. Exemplificada neste 

trabalho pela atitude do bispo Isaías Sucasas, viu-se que a delação também cumpriu a 

função definida pelo teólogo brasileiro. Tomando como base o texto introdutório de sua 

obra Da esperança, vimos que, de modo semelhante à Disciplina Eclesiástica, a delação 

também tem a função de separar os “santos” dos “hereges”. Porém, a leitura tanto dos 

diários do reverendo Sucasas, como do exemplar do jornal UNIDADE enviado ao DOPS, 

fez surgir uma questão: por que a aproximação aos órgãos de repressão da ditadura foi tão 

tentadora para o Metodismo conservador? As possíveis respostas foram encontradas 

também na introdução de Da Esperança. 
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Ela deve ter satisfeito, por exemplo, o desejo de reconhecimento presente neste 

protestantismo. Pessoas comuns, como o bispo Isaías Sucasas, agora tinham a chance de 

participar de algo maior. Deu também uma sensação de poder: o Protestantismo minoritário 

agora se aproximava da liderança da nação. Ela propiciava de igual forma uma 

demonstração de fidelidade: o Metodismo conservador mostrava sua fidelidade à ordem 

instituída por Deus, entregando seus “hereges” à repressão. Esta aproximação também dava 

ao Protestantismo Conservador a gratificante sensação de estar numa guerra, empunhando a 

bandeira divina: ele se tornava como que um novo Cruzado lutando contra o Comunismo 

infiel. 

Porém, o estudo dos fatos passados deve fazer-nos olhar para o presente e pensar no 

futuro. Desejo encerrar este trabalho colocando então um questionamento: até que ponto a 

defesa da tradição é legítima? 

A tradição em si não é algo pernicioso. Como foi visto, ela vem mesclada com a 

questão da identidade. E isso num mundo globalizado e pós- moderno como o atual é de 

suma importância. Portanto, a defesa da tradição, em algumas situações, é legítima. Porém, 

em outras, sua legitimidade é discutível. O exemplo do conservadorismo metodista da 

década de sessenta é esclarecedor. 

A defesa da tradição não é legítima quando esta herança tradicional é vista como 

absoluta. Como a detentora da única resposta. É preciso aqui exercer a arte da 

maleabilidade. A arte de ver que, apesar de não concordar totalmente com as idéias do 

Outro, ele pode ter sim respostas adequadas a determinadas questões. 

Ela também não é legítima quando não se relaciona com a realidade. A tradição deve 

ser perceptiva e permeável à realidade que a rodeia. Esta troca permite que ela permaneça 

viva. 

A defesa da tradição também se torna ilegítima quando ela desvaloriza algo que é 

superior a ela, e tremendamente valioso para Deus: a dignidade e a vida humana. Quando 

em nome da tradição a vida humana é desrespeitada, ela passa a não ter valor. 

Em último, a defesa de uma tradição se torna ilegítima, quando em seu nome a ética é 

perdida. Quando, para a manutenção de alguns valores, outros superiores são esquecidos, 

quando o senso de certo e errado é perdido, ela não tem valor. 
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