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PERSONAGENS DA HISTORIA DA IGREJA CRISTÃ

I - Nem Andarilho, nem Aventureiro
     Ele correu o mundo: Jerusalém, Ásia Menor, Grécia, Roma. Por fim pretendia viajar ainda para a 
Espanha. Em vários lugares, permaneceu apenas por alguns dias, em outros por vários anos. Nem sempre 
as viagens lhe eram cômodas ou aprazíveis. Pelo contrário, aconteceram-lhe muitas coisas que poderiam tê-
lo convencido a ficar em casa. Três vezes seu navio naufragou, e uma vez ficou boiando no mar durante um 
dia e uma noite, antes de ser salvo. Esteve várias vezes em grandes perigos, ora por causa das cheias, ora 
por causa dos salteadores.
     Sofreu também fome e sede, passou frio e, às vezes, mal tinha com que se vestir. Muitas vezes teve que 
experimentar a hostilidade de seus contemporâneos. Foi preso e condenado. Cinco vezes foi açoitado e três 
vezes fustigado com varas; uma vez até o apedrejaram. Meteram-no na cadeia, porque as autoridades eram 
de opinião de que trazia muita inquietação ao povo. Além de tudo isso, sofria muito de uma doença crônica. 
Finalmente um destacamento de soldados o levou a Roma, onde foi condenado à morte e executado. Uma 
vida muito agitada, portanto, que teve fim violento. Mas não se trata da vida de um andarilho nem de um 
aventureiro, e sim, da vida do apóstolo Paulo.
     Paulo descendia de uma família judia. Nasceu na cidade de Tarso, na Ásia Menor, e em Jerusalém 
formou-se como doutor nas Escrituras (escriba), Tomava muito a sério sua fé judia. Por isto considerou os 
primeiros cristãos, quase todos eles de descendência judia, como sendo blasfemadores, que apostataram do 
Deus do Antigo Testamento, e os combatia com paixão.
     Mas foi o próprio Cristo, aquele que os cristãos desde o começo reconheceram como seu Senhor, que o 
chamou de volta deste caminho errado. Ele interveio profundamente na vida de Paulo e deu-lhe conteúdo 
totalmente renovado. Perto de Damasco, na Síria, teve Paulo sua conversão. Agora chegava a conhecer o 
Evangelho, enquanto como judeu só conhecia a lei de Deus. Ficou-lhe claro, de repente, que Deus vem a 
nós no Evangelho, na pregação do Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Não cumprimos a 
vontade de Deus, fazendo o que prescreve a lei do Antigo Testamento, mas crendo no Evangelho.
     Foi aí que o perseguidor dos cristãos tornou-se o servo de Cristo, o pregador do Evangelho, o primeiro 
grande missionário e teólogo da cristandade. É com razão que a Igreja o conta entre os apóstolos, as mais 
antigas testemunhas da fé cristã, cuja mensagem é diretriz para todos os cristãos.
     Desde a sua conversão, Paulo trabalhou, zeloso e incansável, a serviço do Evangelho. Empreendeu 
várias grandes viagens em que anunciou em muitas províncias , do Império Romano, especialmente entre os 
não-judeus, o poder redentor da fé. Não vacilou nunca neste afã. Resistência, dificuldades, intrigas, perigos, 
privações, doenças e punições — tudo tomava sobre si alegremente, por amor ao Evangelho. Sabia que a 
graça de Deus estava com ele sempre, e em toda a parte. Deus o chamara;' por isto foi fiel à sua tarefa. 
Cristo o pusera a seu serviço; para ele não havia como retroceder.
     Assim, ajudou a construir a Igreja em seus primórdios, juntamente com muitos outros mensageiros dos 
quais bem pouco sabemos. Para todos os tempos, pregou a verdade, que não podemos abandonar enquanto 
quisermos ser cristãos: a fé no Evangelho de Jesus Cristo nos suporta; ela dá o verdadeiro sentido à nossa 
vida. Foi nessa mensagem que Paulo empenhou sua vida, e assim serviu a seu e a nosso Senhor. Pois, este 
foi o objetivo de sua vida, desde que chegara a conhecer Jesus Cristo: nada mais queria do que pregar e 
exaltar o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus.
     O homem Paulo pertence ao passado; mas a mensagem de Cristo, o Senhor crucificado e ressurreto, 
permanece para sempre.

II - A Cruz Abençoou as Armas pela Primeira Vez
     Dia 28 de outubro do ano de, 312. Ante as portas de Roma se ouve o estrondo da batalha. Os exércitos 
de dois imperadores medem forças. O imperador Maxêncio defende Roma e o seu domínio sobre a Itália. 
Armou-se muito bem para esta batalha decisiva. Possui mais soldados do que seu adversário. Até oferecera 
os sacrifícios necessários aos deuses! O vaticínio predissera: Neste dia, o inimigo de Roma cairá. Isso 
naturalmente significa, assim pensa Maxêncio, a derrota do inimigo. Ele confia em sua vitória.
     O outro exército é comandado pelo imperador Constantino. Suas tropas não são muitas, mas muito bem 
disciplinadas, com a experiência de muitas batalhas e habituadas a vencer. Apresentam um símbolo 
inusitado em seus escudos: a cruz. Para os cristãos isto é uma abreviação do nome "Cristo". Constantino, 
mesmo, dera ordem para pintar este sinal nos escudos.
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     O fragor da batalha se estende por horas; a sorte pende ora para um, ora para outro lado. O imperador 
Maxêncio sai de Roma a cavalo em apoio a seus soldados.
     Neste momento vacilam suas linhas. As tropas de elite resistem e lutam até o último homem. Depois não 
há mais quem segure os outros. Numa fuga desenfreada procuram salvar a vida. Mas têm em sua retaguarda 
um rio. Há uma única ponte, e esta é de emergência. Todos querem passar ao mesmo tempo, o imperador 
Maxêncio no meio deles. A ponte estremece e quebra. Centenas de soldados caem no rio e são engolidos 
pelas águas — entre eles o imperador. A luta está decidida.
     O imperador Constantino entra na cidade de Roma como vencedor, e a população o recebe como 
libertador. Este é um dia decisivo para ele mesmo, para o Império Romano e para a Igreja Cristã. Seus 
soldados não traziam a cruz, o sinal de Cristo, nos escudos? A vitória, portanto, não se devia somente à 
estratégia do imperador, nem somente à bravura dos seus soldados. Constantino confiara sua sorte aò Cristo 
cujo Deus e Pai os cristãos adoravam, e de quem diziam ser ele onipotente. Sob o sinal deste Onipotente 
lutaram — e venceram. Foi a cruz de Cristo que abençoou visivelmente as suas armas. Constantino venceu a 
batalha como imperador cristão e ele resolveu governar doravante como regente cristão.
     Aos cristãos, o imperador Constantino pareceu ser um salvador enviado por Deus, no meio de suas 
angústias. "No meio da noite, Deus deixou brilhar a todos uma clara luz, enviando seu servo Constantino com 
braço forte como salvador." Imperadores anteriores tinham perseguido os cristãos de maneira cruel e 
sangrenta. Estavam decididos, até há bem pouco tempo, a extirpar a Igreja até a raiz. Isso acabou com 
Constantino. Ele vê que há cristãos demais que permanecem fiéis a seu Senhor. Reconhece que o futuro 
pertence ao cristianismo, e não a uma das muitas religiões pagãs. Pressente — talvez até o saiba — que a 
palavra de Deus permanece eternamente. Por isso ele começa a tolerar a Igreja oficialmente, e pouco tempo 
depois até francamente a favorece. Passo a passo, leva ai Igreja no caminho da aliança com o Estado. A 
Igreja torna-se Igreja oficial, Igreja do Estado.
     Poucos homens influenciaram o caminho da Igreja tão decisivamente e de modo tão perdurável como 
Constantino. Ele iniciou uma nova época, de longa duração. Desde o seu tempo, tornou-se natural que a 
Igreja estivesse ligada ao governo e que o cristianismo fosse religião oficial. A Igreja deve muitos favores a 
esta aliança, mas também se deixou levar a muitos desvios. Hoje o tempo desta aliança entre governo e 
Igreja está se aproximando do fim. Quase em toda a parte do mundo a Igreja recuperou a sua independência 
e liberdade face ao Estado. Mesmo assim, ainda hoje, sentimos os efeitos dq fato de que a Igreja, durante 
séculos, viveu em estreita união com o Estado, colhendo as experiências boas e más da "era constantiniana".

III - Gozo da Vida — ou Felicidade
     Muita gente procura a verdade que dê sentido à sua vida. Mas nem todos encontram logo o caminho 
certo. Alguns só o alcançam depois de muitas voltas. Precisam de anos para obter clareza sobre onde se 
encontra a verdade eterna. Atiram-se à vida e aproveitam tudo o que ela tem a oferecer. Nada do que é 
humano lhes é estranho. Tranqüilidade interior, porém, somente alcançam depois que se decidiram por 
aquela uma verdade que nos sustenta na vida e na morte, Deus.
     A este tipo de pessoas pertenceu Agostinho, um dos mais famosos pais da Igreja Cristã. Nascido no ano 
de 354, no norte da África, cidadão do Império Romano, o mais glorioso e poderoso do mundo, foi introduzido 
na fé cristã por sua piedosa mãe, Mônica. Jamais esqueceu as lições maternas. Mas o adolescente foi 
atraído para bem outras coisas. Fazer uma carreira brilhante numa profissão secular lhe parecia ser a maior 
glória que a vida tinha a oferecer. Sucesso, honras, dinheiro e matrimônio foram por muitos anos o objetivo 
de sua vida. Para nada lhe servia a fé cristã nesta busca. Que ouvia do cristianismo nas escolas e na 
universidade? Nada! Ali só se estudavam livros pagãos. Naquele tempo ninguém diria que um dia Agostinho 
seria cristão. Gozava a vida a valer: os estudos, a vida estudantil, o teatro com suas peças superficiais, as 
lutas excitantes e sangrentas dos gladiadores, as aventuras amorosas. Rapidamente galgou os primeiros 
degraus do sucesso profissional. Ainda não tinha 20 anos, quando se tornou catedrático em sua cidade natal. 
Sua notória capacidade lhe trouxe as ofertas de melhores posições: em Cartago, a maior cidade da África do 
Norte, em Roma, a antiga capital do Império Romano, finalmente em Milão, onde naquela época residia o 
imperador. Que mais queria?
     Mas o sucesso exterior não lhe bastava. Após ter lido um livro filosófico, uma grande inquietação interior 
apoderou-se dele. Buscava a felicidade verdadeira, a verdade que nos faz tranqüilos. Buscou-a em diversos 
grupos religiosos e correntes filosóficas, mas não encontrou resposta satisfatória. Chegou a duvidar de que 
existisse uma verdade eterna para a nossa vida, crendo estar entregue ao cego acaso. Nesta disposição 
também freqüentou, às vezes, os cultos nos quais pregava Ambrósio, o grande bispo de Milão, o qual tinha 
fama de ser um excelente orador. Atraído por estes sermões, Agostinho foi atingido também pela mensagem 
cristã. Ainda continuou preso ao mundo com todo o coração, mas começou a vislumbrar que na fé cristã 
encontraria o que não encontrara em nenhuma outra religião ou filosofia. Leu livros cristãos e apanhou 
novamente a Bíblia que durante anos estava empoeirando num canto. Mas ainda não era cristão.
     Certo dia, um amigo lhe conta como alguns moços desistiram de empregos muito promissores, para se 
tornarem cristãos. Agostinho impressionou-se muito. Deseja ardentemente seguir-lhes o exemplo. Mas 
poderia desistir de tudo o que alcançara: da, carreira, da fama, da riqueza, do casamento com a mulher 
amada? Numa revolta interior sente-se jogado entre Deus e o mundo. Angustiado, corre para o jardim e atira-



se, chorando, na grama debaixo de uma figueira. Ali ouve a voz de uma criança, brincando na casa vizinha: 
Toma e lê! Era um jogo de criança apenas — mas para Agostinho foi o chamado de Deus. Apanha a Bíblia, 
abre-a na Epístola aos Romanos, lê os versículos 13 e 14 do 13.° capítulo— e neste momento sabe qual 
deve ser a sua decisão. Deixando a vida mundana, volta-se para Deus, a verdade eterna, revelada na Bíblia. 
Tinha 32 anos e encontrou a resposta depois de muito procurar e muito lutar.
     Desiste de uma vez de seus planos para o futuro, abandona sua profissão e volta à cidade natal. Passa 
algum tempo lá, em companhia de amigos, bem retraído. Queria que sempre ficasse assim. Mas, já pouco 
tempo depois, a Igreja o chama para o seu serviço. Uma comunidade cristã escolhe-o, mesmo contra a sua 
vontade, para ser o seu sacerdote e mais tarde, para bispo. Até a sua morte, no ano de 430, Agostinho serviu 
fielmente àquela comunidade e além disso trabalhou incansavelmente para toda a Igreja. Tornou-se o maior 
teólogo e pensador cristão da parte latina da Igreja. O caminho que o levou a esta posição foi tortuoso e 
difícil. Mas Deus nunca o soltou, mas conduziu-o em sua misericórdia a uma rica vida de fé. Cheio de 
gratidão, Agostinho confessou: "Tu, Senhor, nos criaste para ti, e o nosso coração é irrequieto enquanto não 
alcança a paz em ti!"
 
IV - Assassinato na Confirmação
     Pouco depois de Pentecostes, o arcebispo Bonifácio, já velho, com 80 anos de idade, dirigiu-se, com seus 
acompanhantes, mais uma vez às terras dos frísios, junto ao Mar do Norte. Durante muitos anos, 
missionários cristãos lá trabalharam com grande paciência e enfrentando pesados sacrifícios. Conseguiram, 
havia pouco tempo, converter e batizar um grupo de pagãos. Bonifácio, neste momento, queria ministrar-lhes 
o sacramento da confirmação. Quando era chegado o dia festivo, 5 de junho de 754, ao romper da alvorada, 
um grupo de pagãos, armados, atacou os cristãos forasteiros. Bonifácio morreu sob as espadas dos fanáticos 
agressores. Com ele, mais 50 cristãos foram trucidados, inclusive um bispo.
     O martírio coroou uma vida rica em trabalho. Bonifácio era originário da Inglaterra, onde a Igreja naquela; 
época atravessava uma fase de grande florescimento. Havia sido educado num mosteiro e tornara-se 
sacerdote. Uma brilhante carreira eclesiástica estava-lhe reservada em sua pátria. Isto, porém, não o atraía. 
Havia, na Igreja inglesa, um grande interesse pela missão entre os pagãos do restante da Europa, e foi assim 
que também Bonifácio viu nela a tarefa para sua vida: 'servir seu Pai celeste como missionário. Já era um 
homem maduro, de 40 anos, quando, a exemplo de muitos outros ingleses, deixou a Inglaterra para dirigir-se 
ao continente europeu. Várias vezes colaborou na missão entre os frísios, onde sua vida teria um fim tão 
trágico. Maior missão, no entanto, realizou na região para onde o Papa o havia enviado "para difundir a fé": 
na Europa Central. Já havia cristãos na região. O paganismo, no entanto, sempre de novo sufocava a crença 
cristã. Faltavam formação e cultura. O trabalho de Bonifácio fora iniciado em condições totalmente adversas. 
Mas nada o desanimava, nenhuma resistência, nenhum revés, nenhum insucesso. Todas as suas forças 
estavam destinadas à difusão do Evangelho. Seus amigos na Inglaterra auxiliavam-no em que podiam, 
enviando dinheiro, livros, e, sobretudo, um grande número de colaboradores. Na maior pobreza, os 
missionários iam de lugar em lugar, pregando, lecionando, batizando. Quando pagãos inimigos devastavam a 
região, fugiam; mas, passado o perigo, regressavam e encaminhavam o trabalho novamente — Bonifácio 
sempre entre eles. Num trabalho árduo e perseverante transformaram "com o arado do testemunho 
evangélico os corações empedrados e infrutíferos dos pagãos, em terra fértil e rica". Foram construídas 
igrejas e mosteiros, formados sacerdotes nativos, a instrução e a cultura difundidas.
     Certa vez, através de um ato impressionante, Bonifácio provou aos pagãos a insuficiência de seus 
deuses. Os pagãos veneravam um carvalho como santuário de um de seus deuses. Bonifácio derrubou a 
árvore. Os pagãos pensaram que os seus deuses destruiriam, de imediato, com um raio, este sacrílego. Mas 
— nada aconteceu. Bonifácio, além disso, mandou que seus auxiliares serrassem a árvore, fizessem tábuas 
e construíssem uma capela para o culto cristão. Este ato foi mais significativo do que muitas palavras. Os 
pagãos tiveram que reconhecer que os seus deuses têm que se retirar quando aparece o verdadeiro Senhor 
do céu e da terra. Assim, em dez anos, Bonifácio conseguiu converter ao cristianismo toda a Alemanha 
Central e instalar ali, em bases sólidas, a Igreja Cristã.
     Aos 65 anos de idade, numa idade, portanto, em que as pessoas em geral já se aposentam, Bonifácio 
alcançava o ponto máximo de sua existência. O missionário se transformou em reformador. No oeste e no sul 
da Alemanha, a Igreja estava tão degenerada que se podiam encontrar até analfabetos em altos cargos 
eclesiásticos. E que dizer do povo! Muitas vezes restavam apenas alguns fragmentos da fé cristã. Muitas 
pessoas, inclusive alguns bispos, rejeitavam veementemente qualquer idéia de reforma. Mas Bonifácio 
superou as dificuldades. Ele providenciou para que, na Igreja do oeste da Alemanha, a ordem voltasse a 
imperar e que a fé revivesse novamente. Isto serviu de exemplo para a Igreja na França empreender uma 
reforma semelhante. Por suas reformas Bonifácio salvou a Igreja da decadência.
     Bonifácio sempre foi um fiel filho da Igreja Católica Romana. Queria agir de acordo com o Papa, quer 
como missionário, quer como administrador ou reformador. Da sua pátria, a Inglaterra, já trouxera a forte 
convicção de que a Igreja só poderia prosperar se estreitamente ligada a Roma. Esta convicção ele também 
difundiu na Alemanha. Como cristãos evangélicos pensamos de modo diferente, neste particular. Mas, não 
deveríamos esquecer que Bonifácio viveu há mais de 1.200 anos. Naquela época, a Igreja não teria criado 
raízes nem teria podido crescer na Europa a não ser em ligação com Roma.



     Bonifácio foi um dos primeiros e mais importantes construtores da Igreja na Alemanha. O que nele tanto 
nos impressiona é a sua incansável disposição de levar a mensagem cristã justamente àquelas pessoas que 
dela ainda não tinham conhecimento. Em Bonifácio, esta disposição o levou até à entrega da própria vida no 
serviço do Evangelho. Não é este o sinal de uma fé forte, confiante, viva?
    
V - Depois da Maldição, o Beijo da Paz
     No começo do ano de 1964, o Papa Paulo VI, autoridade máxima da Igreja Católica Romana, viajou para 
a Palestina, a fim de visitar os lugares que Jesus pisou. Em Jerusalém, teve um encontro com o Patriarca 
Ecumênico, Atenágoras I, a suma autoridade das Igrejas Ortodoxas do Oriente. Os dois chefes de Igreja 
cumprimentaram-se com o beijo da paz à moda dos cristãos primitivos, abraçaram-se fraternalmente, 
conversaram e oraram juntos. As fotografias desse encontro correram por toda a imprensa mundial. Foi o 
acontecimento de maior significação histórica na peregrinação do Papa.
     Desde há 924 anos, a Igreja Romana e as Igrejas do Oriente estavam de relações cortadas. Este 
rompimento foi precedido de uma longa história de contendas dolorosas e vergonhosas para os cristãos. 
Anteriormente havia uma só Igreja no Império Romano. Mas depois da invasão da parte ocidental pelos 
povos germânicos, no século V, quando esta perdeu sua autonomia política, a parte ocidental e a parte 
oriental da Igreja seguiram caminhos diferentes. Os patriarcas de Constantinopla sei consideravam os 
guardiães dos antigos costumes cristãos e olhavam o Ocidente com grande desconfiança. Os papas de 
Roma, por sua vez, não deram maior atenção aos cristãos do Oriente e voltaram-se ao vasto campo 
missionário que se abriu entre os povos jovens da Europa. Ocidente e Oriente se afastaram sempre mais um 
do outro. Em meados do século XI. não existiam mais relações entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla. 
Voltavam-se as costas.
     Aconteceu então que, por motivos políticos, houve novo contato entre as duas partes da cristandade. Mas 
que contato! Não se falavam amigavelmente, como deveria ser entre cristãos; ao contrário, papa e patriarca 
se insultavam mutuamente a todo momento. Entre eles só havia uma única diferença teológica séria, de 
acordo com um observador contemporâneo. Os outros pontos de divergência hoje nos parecem quase 
ridículos: Pode o sacerdote casar-se?  Deve deixar crescer  a barba ou cortá-la? São os cristãos obrigados a 
jejuar no sábado? Deve-se cantar o "Aleluia" nos cultos antes da Páscoa? O pão da Santa Ceia deve ser 
levedado ou não? O papa de Roma e o patriarca de Constantinopla são equiparados na Igreja, ou é o papa 
sua cabeça única?
     Essas perguntas, já havia mais tempo, eram respondidas de maneira divergente pelas duas partes da 
Igreja. Os cristãos conformavam-se com isso tacitamente. Agora, porém, estas divergências eram 
enfatizadas. As duas partes se destratavam, acusando-se mutuamente de hereges. Naquela época o papa 
tinha necessidade de uma aliança com a Igreja oriental, pois fora feito prisioneiro. Até chegou a mandar uma 
delegação a Constantinopla para pedir socorro. Mas os enviados não estavam dispostos a abrir mão das 
exigências básicas de Roma, e o patriarca negou-se a recebê-los. Com isso os emissários de Roma 
perderam a paciência. De manhã cedo, antes da missa, no dia 16 de julho de 1054, foram à Catedral de 
Constantinopla e colocaram um documento no altar. Ali, mais uma vez, enumeraram os erros do patriarca, 
chamaram-no de herege e amaldiçoaram-no em nome de Roma. A indignação das Igrejas do Oriente foi 
grande em face desse documento, especialmente com a exigência de Roma de que todos os cristãos tinham 
que seguir a ela. O patriarca retribuiu ao papa na mesma moeda. Cinco dias depois, ele, por sua parte, 
amaldiçoou os cristãos romanos. A comunhão cristã entre Oriente e Ocidente fora rompida definitivamente.
     Felizmente hoje essa situação mudou. Disso o encontro em Jerusalém é sinal visível. Passaram os 
tempos em que os cristãos levantavam altos muros entre si para, de trás destes, se atacarem uns aos outros. 
Não mais nos podemos dar ao luxo de acusar-nos mutuamente de hereges malditos. Somos irmãos cristãos 
que vivem em Igrejas separadas por muita culpa humana. Houve suficientes separações na história da 
cristandade. Hoje a nossa tarefa é dialogar uns com os outros como irmãos. Pois juntos devemos buscar os 
caminhos para testemunhar a Jesus Cristo no mundo de hoje.
     O Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras I, em 1964, tiveram um encontro em Jerusalém, a cidade em 
que há quase 2.000 anos se reunia a primeira comunidade cristã. Também isso é significativo. Os muros que 
separam as diversas Igrejas só podem ser postos por terra, se voltarmos à origem de nossa fé, à palavra do 
Senhor: "Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei."

VI - Um Monge Enfrenta a Assembléia
     Numa pequena carroça viajavam quatro homens, pelas terras da Alemanha, em direção à cidade de 
Worms, onde se haviam reunido em assembléia as mais altas autoridades do Império Alemão. Eram o 
monge e professor Martim Lutero com seus três companheiros, e escrevia-se o ano de 1521, mês de abril. 
Os altos dignatários da Igreja observavam muito a contragosto, e assustados, que aquela pequena comitiva 
era recebida em toda a parte com grande entusiasmo pelo povo. Lutero foi convidado, recepcionado e várias 
vezes solicitado a pregar nos lugares por onde passava. Os seus amigos estavam preocupados e o 
desaconselharam de viajar até Worms. A maioria dos componentes da assembléia eram seus inimigos. Mas 
nem as notícias ameaçadoras, nem os conselhos puderam detê-lo em sua viagem. "Ainda que em Worms 
houvesse tantos diabos como telhas nos telhados, eu iria para lá", disse ele, meio caçoando, meio sério.



     No dia 16 de abril, às 10 horas da manhã, em Worms, o vigia da torre anunciou por um sinal de corneta a 
chegada da comitiva. Os cidadãos de Worms não se fizeram de rogados. Deixando tudo, correram às ruas 
para verem de perto o homem afoito, que ousava falar abertamente sobre os males da Igreja perante as 
autoridades. Só com grande dificuldade a pequena comitiva conseguia abrir caminho através da multidão 
aglomerada, para alcançar o albergue onde o homem de Wittenberg iria alojar-se por alguns dias. Mas 
também lá não o deixaram em paz. Quando a notícia do seu paradeiro se espalhou pela cidade, iniciou-se 
uma verdadeira romaria até aquela casa.
     Sabemos hoje como a chegada duma estrela do cinema ou da "tevê" faz delirar e mesmo desmaiar os 
seus admiradores. Lutero também causou sensação, naquele tempo. Mas não foi deste tipo. Estavam em 
jogo questões muito sérias. Por seus sermões e suas publicações proclamara a verdade evangélica, assim 
como a reconhecera após longo estudo da Bíblia. Em conseqüência disso criticara muita coisa que não 
estava em ordem na Igreja de seu tempo. Grande parte do povo lhe dava razão. Mas as autoridades 
responsáveis consideravam-no um revolucionário rebelde que, com sua obstinação, ameaçava as bases da 
Igreja. Por isso tinham-no excomungado da Igreja poucos meses antes. Agora o imperador alemão, Carlos V, 
um jovem de 21 anos e católico fervoroso, o convidara para apresentar-se na assembléia. Queria ouvi-lo e 
resolver o problema, fazendo-o calar.
     Worms: que ambiente estranho para Lutero! Em lugar dos amigos, estudantes e concidadãos de 
Wittenberg, estavam os grandes senhores da Alemanha, nobres e políticos, cujos negócios eram estranhos 
ao monge e professor. Teria que enfrentá-los, sozinho, explicando e justificando sua atitude. No dia 17 de 
abril, uma escolta levou-o do albergue até a sala de sessões da assembléia, por atalhos e pelos fundos, 
porque as ruas estavam inteiramente tomadas pela massa humana. Teve que esperar duas horas até que 
finalmente deixaram-no entrar no salão. Começou o interrogatório. O imperador, pálido e casmurro, escutava 
do seu trono. Um oficial apontou para uma pilha de livros e perguntou a Lutero, se eram de sua autoria e se 
estava disposto a revogá-los. Antes que este pudesse responder, um outro dignatário, que era da terra de 
Lutero, gritou: Leiam-se os títulos! Assim foi feito e Lutero declarou que todos estes livros foram escritos por 
ele. Perguntado se estava disposto a retratar-se, pediu que lhe dessem tempo para pensar, pois neste ponto 
tratava-se da Palavra de Deus. A assembléia generosamente lhe concedeu tempo até o dia seguinte.
     Dia 18 de abril de 1521, 6 horas da tarde. Após duas horas de espera, Lutero é conduzido ao salão da 
assembléia, iluminado por tochas fumegantes. A aglomeração é indescritível. Todos os conselheiros e 
nobres, a menos que estivessem gravemente enfermos, se fizeram presentes, para não perderem o 
momento decisivo. Alguns já tinham chegado antes do meio-dia para obterem um bom lugar. Num breve 
discurso de 10 minutos, proferido em alemão, Lutero dá resposta às perguntas a ele dirigidas no dia anterior. 
Depois repete o discurso em latim. Ele se nega a revogar a sua doutrina evangélica, a não ser que lhe 
provem pela Sagrada Escritura que está errado.
     Que significa isso? Revoga ou não revoga? Ele se baseia na Bíblia; pode-se então condená-lo 
simplesmente? Os políticos hesitam. Não sabem o que fazer. Finalmente pedem a Lutero que repita sua 
resposta. O monge responde em latim: "Caso eu não for convencido pelo testemunho das Escrituras ou por 
argumentos evidentes, eu estou preso em minha consciência pela Palavra de Deus. Por isso não posso, nem 
quero retratar-me; porque é perigoso agir contra a consciência." Depois acrescenta em alemão a frase com 
que costumava concluir os seus sermões: "Que Deus me ajude. Amém". Na assembléia se fez um tumulto. O 
imperador declara encerrada a sessão. Os nobres abandonam a sala. O assunto está decidido.
     A confissão de Lutero em Worms foi um grande momento da Reforma. O simples monge e professor 
professou intrepidamente perante o imperador e os príncipes que na Igreja a Palavra de Deus está acima de 
tudo. Conscientemente tomou sobre si o risco de ser condenado pelos políticos por causa desta profissão. 
Desde então os cristãos evangélicos mantêm firmes esta profissão contra todas as hostilidades e todos os 
obstáculos: Só a Palavra de Deus é o nosso mestre. Ela permanece eternamente.

VII - Uma Linguiçada e Suas Conseqüências
     A impressora da cidade suíça de Zurique trabalhava dia e noite nas semanas antes da Páscoa do ano de 
1522. Estava aprontando uma nova edição das epístolas do apóstolo Paulo, para lançá-la numa feira de 
livros a ser aberta naqueles dias na Alemanha. No meio de todo este trabalho, o proprietário da impressora 
fez algo aparentemente corriqueiro, que abalou a Suíça: convidou alguns amigos, entre esses três 
sacerdotes, para festejar o carnaval. Na janta mandou servir duas lingüiças fervidas. Todos, menos um 
sacerdote, comeram das mesmas, com bom apetite. A notícia desta janta se divulgou rapidamente e causou 
escândalo. Pois era tempo de Quaresma e há séculos, a Igreja observava a ordem de não comer carne 
nestes dias. Mas aqueles comensais desrespeitaram conscientemente este costume. Em vista disso, os 
magistrados da cidade mandaram examinar o caso. O bispo instalou uma comissão de inquérito e advertiu 
leigos e clérigos que observassem as prescrições de jejum da Igreja. Mas um dos sacerdotes, aquele que 
participara do jantar sem comer da lingüiça, no domingo seguinte, em seu sermão, tomou o partido dos 
"faltosos" e os defendeu publicamente. O pregador foi Ulrico Zwínglio (Ulrich Zwingli).
     Zwínglio, filho de uma antiga família suíça de agricultores e artesãos, só poucas semanas mais moço que 
Lutero, já era pároco havia 16 anos, quando aconteceu isso. Em 1519, fora convocado para Zurique. Vinha 
observando atenciosamente a vida religiosa de seu tempo e estudando muito a Bíblia. Nela descobriu o 



Evangelho, a palavra viva de Deus, soterrada naquela época quase que completamente sob os escombros 
de prescrições humanas. Zwínglio desenterrou o tesouro e não se cansava de apresentá-lo em seus 
sermões. Afirmava que o cristão não devia obediência a não ser a seu capitão celeste, Cristo, que fala a nós 
no Evangelho. Que ele estava livre de prescrições humanas sem fundamento na Bíblia, livre também da 
ordem do jejum dada pela Igreja. Alguns de seus fiéis puseram em prática esta pregação naquela janta de 
março de 1522. Foi um caminho incomum pelo qual Deus levou a Igreja, pois foi assim que começou a 
Reforma na cidade de Zurique.
     Zwínglio tornou-se o líder da mesma. Deixou de ser sacerdote católico e tornou-se o primeiro pregador 
evangélico de Zurique. Em 1523, preparou-se uma grande discussão pública em que ele defendeu perante 
600 pessoas sua doutrina e sua pregação. O conselho municipal colocou-se a seu lado. "Graças a Deus, que 
quer deixar reinar a sua santa palavra no céu e na terra", Zurique tornou-se uma cidade evangélica. Sob a 
orientação de Zwínglio foi reformada profundamente a vida eclesiástica. Todo o procedimento e as práticas 
que não correspondiam à Bíblia foram abolidas. Outras instituições receberam formas novas. Acima de tudo 
estava o Evangelho. Como o Evangelho é a base da toda a nossa vida e lhe dá formas, também a vida 
pública foi incluída na Reforma. Zwínglio, o pregador e teólogo, tornou-se também um político e estadista. 
Movido por sua fé cristã, assumiu co-responsabilidade também pelos assuntos do mundo, se bem que com 
isso, às vezes, tenha se envolvido em complicações políticas muito dúbias. Queria muito fazer uma aliança 
com a Reforma iniciada por Lutero na Alemanha, pois aprendera muito dele. Uma vez teve um encontro com 
o reformador de Wittenberg e debateram durante vários dias. Mas não se puderam acertar. Assim o 
reformador de Zurique seguiu o seu próprio caminho.
     Pode-se imaginar que os defensores da situação antiga fizeram tudo para limitar e, se possível, acabar 
com a Reforma de Zwínglio. As cidades católicas fizeram um pacto contra Zurique. Cresceram as tensões, 
finalmente estourou um conflito armado. Os habitantes de Zurique não estavam absolutamente preparados 
para tanto. Às pressas, reuniram numa noite 2.500 homens armados que, mal dormidos e famintos, iam 
enfrentar um adversário de 8.000 homens. Zwínglio acompanhou(o seu exército como capelão, pressentindo 
que não voltaria vivo. Na batalha de 11 de outubro de 1531 os defensores de Zurique foram derrotados 
fragorosamente. Muitos de seus oficiais e homens foram massacrados. Zwínglio, apanhando uma lança, quis 
socorrer os seus, mas foi gravemente ferido por vários golpes e caiu. Fugitivos e perseguidores passaram por 
cima dele. Ao anoitecer, foi encontrado moribundo no campo de batalha. Um soldado deu-lhe o golpe de 
misericórdia. O ódio dos seus adversários era tão grande que esquartejaram o seu corpo, depois o 
queimaram e lançaram suas cinzas aos quatro ventos. Assim foi impedida a maior expansão da Reforma na 
Suíça. Mas onde a Reforma de Zwínglio criara raízes, lá ela ficou e cresceu. Ele conquistara para sempre um 
lugar para a palavra de Deus e a liberdade evangélica em sua pátria.

VIII - Fugir — Para Onde?
     1.° de novembro de 1533. Culto solene numa igreja em Paris. O Reitor da famosa Universidade, recém-
eleito, faz seu discurso de posse. Professores e estudantes, monges e pessoas da corte real ouvem atentos 
as palavras do homem do púlpito. Quanto mais este fala, mais se enuviam os semblantes dos ouvintes. 
Esperavam uma alocução sobre o dia de Todos os Santos, mas o que ouvem é uma profissão de fé a favor 
do Evangelho puro e verdadeiro e um convite para a fé evangélica. Perturbação e indignação se manifestam 
na assistência. Dois monges deixam a igreja sob altos protestos.
     Poucos dias depois, a Universidade examina o acontecimento, mas não chega a uma decisão. Então o 
parlamento intervém. Quase a totalidade de seus membros, todos eles fiéis membros da Igreja Católica, 
estão decididos a exterminar as primeiras manifestações da fé evangélica na França. O reitor é convidado a 
depor, intencionando-se prendê-lo na ocasião e condená-lo. Ele recebe um aviso para fugir, quando já está a 
caminho do parlamento. Uma hora depois desapareceu, buscando refúgio na Suíça.
     Decepção e raiva tomam conta dos católicos. Exigem uma vítima, para atemorizar os evangélicos. Nisto 
se lembram do amigo do reitor foragido, o jovem jurisconsulto João Calvino, de 24 anos. Corre o boato de 
que foi ele quem redigiu o discurso provocador do reitor e que ele era a força propulsora do pequeno grupo 
de cristãos evangélicos. Alguns estudantes amigos alertam Calvino do perigo iminente e ele foge 
imediatamente de Paris.
     Este segundo fugitivo nascera em 1509 numa pequena cidade do norte da França. Seu pai queria muito 
que o filho um dia tivesse honras, glória e riqueza. Mandou-o para uma escola afamada em Paris e fê-lo 
estudar direito nas melhores universidades da França. Conseguiu que a Igreja lhe desse uma Bolsa de 
Estudos.
     O jovem estudante, magro, freqüentemente sofrendo de dores de cabeça, muito retraído e fechado, com 
tendências para a melancolia, mas ao mesmo tempo dotado dum espírito aguçado e vivo, bem como de 
outras qualidades, doutorou-se em Direito, tendo apenas 24 anos de idade. Sua inclinação pessoal, porém, 
tinha outro rumo. Depois da morte de seu pai, sentiu-se livre para seguir sua vocação. Lançou-se ao estudo 
da Teologia com uma verdadeira paixão, de tal forma que muitas vezes se esquecia das refeições. Onde iria 
levá-lo este caminho?
     Por sua formação e pelos estudos anteriores, Calvino era um católico praticante. Vivia, porém, num tempo 
convulsionado. Os fundamentos da Igreja Católica estremeciam. Os pensamentos da Reforma de Lutero 



percorriam toda a Europa. Após alguns contatos com homens evangélicos convictos, Deus mesmo lhe 
conquistou o coração numa conversão repentina. Calvino aceitou o Evangelho da Reforma e abdicou de seus 
cargos eclesiásticos. Depois daquele 1.° de novembro de 1533, porém, experimentou que os evangélicos na 
França eram considerados como "hereges malditos" e eram ameaçados de morte. Tivera que fugir de Paris. 
Em poucas semanas se firmara nele a decisão de abdicar da sua pátria para sempre. Para onde deveria ir? 
Seu destino era a Suíça. Lá esperava poder dedicar-se inteiramente às suas pesquisas e viver uma vida 
tranqüila.
     Deus, porém, tinha outras intenções. Por motivo de uma guerra não pôde tomar o caminho mais curto 
para a Suíça. Teve que passar por Genebra, onde pretendia apenas pernoitar. O pregador evangélico Farei 
ficou sabendo que Calvino estava na cidade, que pouco tempo antes rompera com a Igreja Católica e 
aceitara a Reforma. Farei imediatamente tentou convencer Calvino para que ajudasse a edificar a Igreja 
Evangélica.
     Calvino hesitava. Então Farei o ameaçou com uma maldição violenta: Que Deus frustrasse todos os seus 
estudos, caso ele se negasse a prestar o auxílio solicitado em Genebra. A Calvino isto parecia como se Deus 
mesmo colocasse sobre ele sua mão. Como poderia ele resistir à vontade suprema de Deus?
     Foi assim que Calvino achou para onde fugir: Genebra. Lá ficou. Lá se tomou o reformador. Em Genebra 
organizou a Igreja e elaborou sua doutrina evangélica; de Genebra ajudou a moldar o cristianismo também 
em outras partes da Suíça e a levá-lo a outros países: França, Holanda, Hungria, Escócia. Deus, em sua 
providência, tomara as rédeas em suas mãos. Assim, João Calvino tornou-se o pregador apaixonado e 
implacável da honra daquele Deus que o vencera — tornou-se o fundador da Igreja Reformada.

IX - Mártires Evangélicos na Guanabara
     Há mais de 400 anos, o cavaleiro e vice-almirante francês Villegaignon teve uma idéia fantástica: 
conquistar um pedaço do Brasil para o seu rei. Em fins do ano de 1555 chegou à Baía da Guanabara com 
dois navios, conquistou a ilha, que até hoje tem o seu nome, e construiu um forte. Mas já pouco tempo depois 
notou que, com o pessoal que trouxera (aventureiros e gente duvidosa), não poderia concretizar os seus 
planos. Precisava de elementos de confiança que não temiam o trabalho e as penúrias. Dirigiu-se então a um 
dos políticos de maior influência na França, o almirante Coligny, um huguenote; assim na França se 
chamavam os adeptos do reformador João Calvino, de Genebra. Villegaignon propôs ao almirante que se 
criasse no Brasil um refúgio para os huguenotes.   Coligny aceitou imediatamente a idéia e também Calvino 
deu seu consentimento ao plano. Em fins de 1556, zarparam dum porto francês três pequenos navios a vela 
rumo para o Brasil, encontrando-se entre os passageiros um grupinho de cristãos evangélicos das 
redondezas de Genebra, dos quais a maioria eram artesãos, além disto dois pastores e um estudante de 
Teologia. Após uma penosa viagem de três meses desembarcaram na Ilha de Villegaignon no dia 10 de 
março de 1557. Ainda no mesmo dia reuniram-se para celebrar o primeiro culto evangélico em terras do 
Brasil. O pastor Peter Richer, nascido na Alemanha, pregou em língua francesa sobre o Salmo 27, 4: "Uma 
coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida."
     Onze dias depois a pequena congregação celebrou a primeira Santa Ceia evangélica no Brasil.
     Villegaignon, o comandante da ilha, era uma pessoa briguenta e muito instável. Apesar de ter, ele mesmo, 
chamado os calvinistas, começou de repente a dar-se como defensor da Igreja Católica Romana. Discutia 
renhidamente com eles sobre questões teológicas, prejudicava-os onde podia, e finalmente até proibiu os 
cultos evangélicos e suas reuniões de oração. Os evangélicos suportavam suas arbitrariedades com a maior 
paciência. Reconheceram, porém, que sob estas condições o Brasil não seria um lugar seguro para eles. 
Quando alguns meses depois um navio francês chegou de passagem para a França, embarcaram para 
voltar.
     O navio mal navegara umas 25 milhas, quando começou a entrar água. Parte dos alimentos arruinaram. A 
tripulação estava desesperada. Então cinco huguenotes se apresentaram, dispostos a deixar o navio 
voluntariamente, para proporcionar aos restantes uma viagem um pouco mais segura. Num pequeno barco a 
remo voltaram à baia da Guanabara. Completamente exaustos chegaram a um pequeno povoado do 
continente.
     Villegaignon, extremamente desconfiado, achou que estes homens eram espiões que vinham espiar como 
o forte poderia ser atacado e como ele, Villegaignon, poderia ser assassinado. Silenciosamente preparou 
seus planos sinistros e finalmente resolveu castigar os cinco calvinistas por causa de sua fé. Exigiu deles 
que, num prazo de 12 horas, respondessem a uma porção de perguntas sobre a fé cristã, por escrito. Os 
evangélicos ainda poderiam ter fugido. Agora, porém, quando se tratava duma questão de vida e morte, 
somente uma coisa lhes importava: confessar a sua fé aberta e corajosamente. Elaboraram uma, confissão 
de fé de 17 artigos, a chamada "Confessio Fluminensis" (Confissão Fluminense), e entregaram-na ao 
comandante no dia 8 de fevereiro de 1558 com quatro assinaturas.
     Sem maior exame, Villegaignon declarou que a confissão era uma heresia — e isto naquele tempo 
significava a pena de morte. Mandou trazer para a ilha três dos assinantes e lançou-os no cárcere, 
acorrentados. Lá aguardavam sua execução, cantando e orando. No dia seguinte uma sexta-feira, 
caminharam até o lugar da execução, cantando salmos. Concederam-lhes mais uns instantes para a última 
oração. Depois dois deles foram estrangulados pelo carrasco e seus corpos foram lançados ao mar. O 



terceiro foi perdoado no último momento por Villegaignon. Em seguida este foi pessoalmente ao continente 
buscar o quarto assinante da confissão, que se encontrava acamado por doença, levou-o à ilha e mandou 
executá-lo. Assim os primeiros mártires evangélicos do Brasil selaram sua confissão de fé com a morte: Jean 
du Bourdel, Matthieu Verneuil e Pierre Bourdon. O último do grupo, Jacques Le Balleur, que não assinara a 
confissão, não foi molestado. Nove anos mais tarde, porém, também ele foi massacrado pelos portugueses 
no Rio de Janeiro por causa de sua fé evangélica.
     O Brasil continuou a ser um país puramente católico por 300 anos. Só há 150 anos, os cristãos 
evangélicos puderam fixar-se aqui. Mesmo assim, o sacrifício dos quatro mártires não foi em vão. O que 
semearam com o seu sangue, finalmente trouxe frutos. Hoje recordamos com gratidão que em nossa pátria 
já no tempo da Reforma houve pregação evangélica, celebração evangélica da Santa Ceia, confissão de fé 
evangélica — e quatro mártires evangélicos.

X - Protestantes no Sertão Nordestino
     Sete pastores evangélicos e três presbíteros reuniram-se no Recife, no dia 5 de janeiro de 1638, para 
decidir uma questão difícil. Fazia dez meses que tinham elaborado um plano para iniciar a missão entre os 
índios. Agora tinham que resolver quem iria como missionário para as tabas de índios, para instruir "os 
brasileiros" na fé cristã. As condições exteriores do trabalho eram tudo, menos convidativas. O missionário 
teria que enfrentar uma vida dura, cheia de privações, longe dos seus conterrâneos e das comodidades da 
civilização. Mesmo assim todos concordavam em que sua fé os obrigava a levar o Evangelho também aos 
índios. Finalmente o holandês David van Doorenslaer se prontificou a assumir o trabalho. Com ele se iniciou 
a primeira missão evangélica planejada entre os índios do Brasil.
     Desde o século XVII, os holandeses vinham conquistando um poderoso reino colonial ultramarino, em 
concorrência com as potências coloniais da Espanha e de Portugal. Neste afã também voltaram o seu 
interesse para as grandes possessões portuguesas no Brasil. Tomaram dos portugueses, a partir de 1630, as 
capitanias de Pernambuco e Paraíba, fixando-se ali pelo período de uma geração. Sob o domínio português 
só houvera católicos no Brasil, mas logo se formaram comunidades evangélicas no domínio holandês, pois 
na Holanda predominava a Igreja Evangélica, ligada ao reformador de Genebra, Calvino. Vieram pregadores 
calvinistas para a colônia, e já após seis anos existia uma Igreja Reformada, bem organizada, cujos pastores 
e presbíteros se reuniam regularmente. Os católicos que ficaram sob o domínio holandês trataram os 
evangélicos com decidida repulsa, senão com um ódio mal disfarçado. Mesmo assim, o trabalho evangélico 
progredia rapidamente e nunca houve pastores suficientes. Nos anos em que o Conde Maurício de Nassau 
era governador geral da colônia, a pequena Igreja Reformada alcançou seu maior vigor. Justamente neste 
tempo foi iniciada também a missão entre os índios, um dos mais lindos frutos da fé evangélica em nosso 
país. David van Doorenslaer tornou-se o pai desta obra; até hoje não houve pregador evangélico para índios, 
maior do que ele.
     Ao contrário dos portugueses, os holandeses respeitaram a liberdade e a independência dos índios. 
Estes, por sua vez, aceitaram a mensagem evangélica de boa vontade. A obra missionária em breve adquiriu 
tais proporções que foi preciso convocar mais dois missionários, o inglês John Edwards e o holandês 
Cornelius van der Poel. Foi compilado um pequeno catecismo em holandês, português e tupi, impresso na 
Holanda, para ser utilizado na catequese dos nativos, tendo sido contratados professores para instruírem os 
filhos dos índios; já poucos anos depois, alguns índios serviam de professores em suas tribos. Numa época 
em que quase não se encontravam missionários evangélicos em nenhuma parte do mundo, a fé cristã 
evangélica penetrava nas longínquas tabas de índios, nas matas do Nordeste brasileiro.
     Por seu zelo e sua retidão, os missionários calvinistas e os professores conquistaram a confiança irrestrita 
dos índios, e fizeram com que muitos deles se tornassem fiéis adeptos da fé evangélica. No ano de 1654, os 
holandeses tiveram que ceder aos portugueses e abandonar o Brasil. Mas, graças a seu empenho, a fé 
evangélica criou raízes tão profundas entre os nativos que ainda cem anos mais tarde foram encontrados 
vestígios da mesma pelos portugueses.
     Pouco sobrou da missão entre os índios por parte dos holandeses, nem de sua obra eclesiástica do 
século XVII. O que semearam com muito amor e muita dedicação, morreu depois do restabelecimento do 
domínio português. Mas estes calvinistas, assim como os da Baía da Guanabara, levantaram um sinal. Sua 
missão entre os índios, na qual empenharam suas melhores forças e os melhores homens, pode servir-nos 
de modelo ainda hoje: seu cuidado, resultante de sua fé evangélica, pelos índios, seu respeito diante dos 
nativos como filhos de Deus e, não por último, sua pregação e instrução evangélicas. Nestes pontos eles são 
nossos pais na fé cujo exemplo é um compromisso para nós.

XI - O Leão do Norte
     Densa neblina pairava sobre a planície. Grossas nuvens de fumaça, provenientes do incêndio da pacata 
cidadezinha Luetzen, situada na Alemanha central, ainda escureciam mais o céu. O exército do rei sueco 
Gustavo Adolfo estava pronto para o ataque. Em algum lugar desconhecido, defronte dele, estava o inimigo: 
as tropas do imperador alemão. Neblina e fumaça impediam uma orientação exata. Nesta situação não foi 
possível atacar de surpresa., conforme se pretendia. Só se ouvia o tiroteio esparso de canhões. Finalmente, 
ao meio-dia, clareou o céu. Imediatamente, os soldados de Gustavo



     Adolfo avançaram. O grito de guerra dos inimigos foi: "Jesus Maria!" A resposta dos suecos e seus aliados 
alemães foi: "Deus conosco!" A batalha estendeu-se sangrenta por muito tempo. Centenas de pessoas 
tombaram feridas ou mortas. Só quando a escuridão da noite caiu sobre a carnificina, silenciou o troar das 
armas.
     As tropas do imperador, seriamente atingidas, recuaram. O exército do rei Gustavo Adolfo manteve o 
campo como vencedor. O rei mesmo, porém, não mais pôde assistir à vitória. No turbilhão da luta 
aproximara-se demais das fileiras inimigas e fora mortalmente ferido. Os soldados tinham visto o seu cavalo 
branco ferido, todo ensangüentado, solto, sem o cavaleiro. Somente ao escurecer, acharam o seu cadáver, 
horrivelmente massacrado, com 11 ferimentos, empapado de sangue e poeira, despojado pelos soldados 
inimigos. Era o dia 6 de novembro de 1632.
     Desde o ano de 1618, toda a Alemanha vinha sendo devastada pela cruel Guerra dos Trinta Anos. 
Conflitos políticos e religiosos se descarregavam; numa carnificina hedionda. Os príncipes católico-romanos, 
liderados pelo imperador, pretendiam anular a Reforma do século XVI, reprimir o protestantismo e mesmo 
destruí-lo completamente. A situação dos evangélicos, às vezes, parecia desesperadora. Mas desde o 
começo, a guerra tomou dimensões europeias; sempre de novo, países estrangeiros interferiram no conflito 
alemão. Exatamente quando o protestantismo parecia estar definitivamente vencido, interveio a Suécia, que 
era um país evangélico.
     Em 1630, o rei Gustavo Adolfo, de 36 anos de idade, desembarcou em terra alemã, com um pequeno 
exército. Um ano depois, ele venceu o exército do imperador, usado para acabar com o protestantismo, perto 
da cidade de Breitenfeld, e em 1632 venceu-o novamente em Luetzen. As forças católicas nunca mais se 
recuperaram  desta derrota. Assim, Gustavo Adolfo evitou que os protestantes fossem subjugados 
completamente.
     O rei sueco, uma das figuras mais importantes da história universal, já foi chamado de "Leão do Norte" 
(Isaías 41, 25) por seus contemporâneos, isto significava tanto como salvador da cristandade evangélica, 
chamado e enviado por Deus. Sem dúvida foi movido também por interesses políticos, quando interveio no 
campo da luta. Mas por outro lado também não há dúvida que ao mesmo tempo queria salvar o 
protestantismo na Alemanha e na Europa. Foi para este fim que finalmente sacrificou a sua vida em Luetzen, 
conseguindo o seu objetivo. Por isto a cristandade evangélica sempre se lembra dele com gratidão. Em 
memória de seu feito foi fundada, por ocasião do segundo centenário de sua morte, em 1832, a Obra 
Gustavo Adolfo, na Alemanha. Esta Obra tem por fim auxiliar os irmãos evangélicos necessitados em todo o 
mundo. Não é possível relatar em poucas palavras os benefícios que desde então esta entidade distribuiu. 
Lembramos apenas que também a nossa Igreja no Brasil foi beneficiada grandemente pela Obra Gustavo 
Adolfo, por exemplo, na construção de muitas igrejas e casas pastorais, na conclusão do prédio central de 
nossa Faculdade de Teologia, no Morro do Espelho, em São Leopoldo. Mais ainda, também em nossa Igreja 
existe a Obra Gustavo Adolfo, que por seu trabalho mantém viva a lembrança do grande salvador do 
protestantismo. Não deve ser isto um estímulo para participarmos desta Obra e fazermos tudo que podemos 
para ajudar a irmãos de fé atribulados?
     Graças a Deus, hoje não precisamos lutar pela nossa fé com a arma na mão, assim como o fez o rei da 
Suécia. Num ponto, porém, ainda hoje nos pode servir de exemplo Gustavo Adolfo, ainda que repouse há 
mais de 300 anos em seu túmulo num templo da capital sueca de Estocolmo: que também nós com nossas 
forças modestas contribuamos para guardar e difundir o cristianismo evangélico.

XII - Revolução!
     Carlos I, Rei da Inglaterra e Escócia, costumava mandar cortar as orelhas de seus críticos, e desprezava 
completamente o Parlamento, pois ele estava convicto de que ninguém tinha o direito de intrometer-se em 
suas tarefas governamentais.
     Quando, em 1641, a Câmara Baixa do Parlamento apareceu com uma lista de queixas e exigências 
referentes à Igreja e ao Governo, ele nem tomou conhecimento. Em vez disso, enfurecido, foi ao Parlamento 
para prender os cabeças da oposição. Entretanto, havia superestimado sua força. Os membros do 
Parlamento levantaram-se contra o rei. Lançaram-no fora da cidade e formaram um exército.
     O comando dessa oposição foi tomado por Oliver Cromwell. Em diversas lutas, as tropas reais foram 
batidas e por fim o próprio rei caiu nas mãos do Parlamento. Após o julgamento, foi executado no dia 30 de 
janeiro de 1649. Quando o algoz levantou a cabeça ainda sangrenta, a multidão gritou, aterrorizada, pois algo 
impossível havia acontecido: o rei, que somente precisava prestar contas diante de Deus, havia sido 
assassinado pelos seus súditos. O Parlamento acabou com a Monarquia e declarou a República. Toda a 
Europa se perguntava com receio como poderia ter chegado a este acontecimento verdadeiramente 
revolucionário!
     O motor da revolução inglesa foi a religião. A lei obrigava cada inglês a pertencer à Igreja da Inglaterra, a 
qual tinha se separado, na época da Reforma, da Igreja Católica, e aceitava como seu chefe supremo o rei. 
Mas, fazia algum tempo, havia se formado uma oposição, que não se satisfez com esse tipo de Reforma. 
Tentando evitar uma possível volta à Igreja Católica Romana, os oposicionistas queriam completar a 
Reforma, baseando-se em princípios puramente bíblicos. Influenciados pelos pensamentos de João Calvino, 
o reformador de Genebra, queriam purificar a Igreja Anglicana de tudo que lembrasse o catolicismo. Eram, 



por isso, chamados de "puritanos". Esses "esquerdistas" daquela época trajavam-se sobriamente e falavam a 
linguagem do Antigo Testamento. Consideravam-se batalhadores escolhidos do Senhor Todo-poderoso. 
Lutavam por libertar-se da Igreja Estatal, por maior liberdade pessoal em questões de fé. Entretanto, 
espalhavam ao redor de si uma atmosfera tristonha e severa. Desconfiavam mesmo dos divertimentos mais 
inocentes do povo. Estavam em completa oposição com a Igreja Estatal, estreitamente ligada ao rei. Os 
puritanos conseguiram a liderança política, tinham a maioria no Parlamento, e o exército de seu genial, mas 
intransigente chefe político-militar, Cromwell, constava quase só de puritanos. Acabaram com a Monarquia e 
com a Igreja Estatal, que durante anos apenas existia na clandestinidade. Mas a liberdade, tão ansiada pelo 
povo, continuava a fazer-se esperar. Em lugar do poder despótico do rei, surgiu a ditadura militar, muito mais 
rigorosa, de Cromwell. Cada protesto era sufocado com mão férrea. Isso fez com que muitos desejassem a 
volta à situação anterior. Realmente, a ditadura ruiu imediatamente após a morte de Cromwell, em 1658. Dois 
anos após; instalava-se novamente a Monarquia e a Igreja Estatal. Aqueles que não se conformaram com 
isso — chamados de "não-conformistas" — eram perseguidos ou exilados. Entretanto, aquele anseio pela 
liberdade religiosa, despertado pela revolução, não pôde ser contido por muito tempo. Isso o Estado 
finalmente teve que admitir.
     Depois que os ingleses conseguiram livrar-se por meio de uma revolução não sangrenta (1688) do seu rei 
católico, mandando-o para o exílio, coroaram o rei evangélico Guilherme de Orange, da Holanda. Em seguida 
foi concedida liberdade religiosa aos não-conformistas. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a mostrar-se 
assim tolerante.
     Esse é um dos mais nobres frutos dos tumultos revolucionários do século XVII na Inglaterra. Desde aí as 
correntes não-conformistas desenvolveram-se livremente: os presbiterianos, que se baseiam na Reforma de 
Calvino; es congregacionalistas, que só conhecem comunidades independentes; os quacres, que se 
destacam pelo amor ao próximo; os batistas, que batizavam adultos; e outros. Essas Igrejas evangélicas 
ainda existem hoje. Chegaram também ao Brasil, via Estados Unidos. Assim, o quadro do protestantismo 
brasileiro é influenciado de maneira sensível também pelo resultado da Revolução Inglesa do século XVII.

XIII - Uma Experiência Santa
     Mesmo pertencendo à alta sociedade, pode-se ir para a cadeia. "William Penn era inglês, e provinha de 
uma família rica e distinta; seu pai era vice-almirante da marinha inglesa. Tivera uma educação esmerada e 
servira, como oficial, no exército inglês. O seu talento em dirigir outras pessoas poderia tê-lo levado a fazer 
uma carreira brilhante, mas a história agitada de sua pátria mostrou-lhe a instabilidade da glória terrena. A 
uma sangrenta revolução seguiu-se a ditadura de Oliver Cromwell e, em seguida, em meados do século XVII, 
o reerguimento da Monarquia e da Igreja Estatal. Penn era um cristão convicto, mas já como estudante não 
simpatizara com o cristianismo oficial. Sentia-se muito mais atraído pelos não-conformistas, os quais lutavam 
por sua libertação da Igreja Estatal. Por isso ele era considerado um rebelde perigoso e foi expulso da 
Universidade. Com a idade de 24 anos, em 1668, filiou-se à comunidade religiosa dos quacres. Pouco 
depois, ele defendeu a doutrina desse grupo num panfleto, o qual havia sido editado sem a devida licença 
oficial, causando problemas com as autoridades. Como resultado de sua atitude destemida, Penn passou um 
ano na prisão.
     A comunidade dos quacres, um movimento de leigos cristãos, foi um produto típico da religiosidade da 
revolução inglesa do século XVII. Seu fundador e dirigente, George Fox, era uma figura excêntrica; ele queria 
reavivar o cristianismo primitivo e levar as pessoas a uma vida em espírito e verdade. Estava convicto de que 
cada cristão podia entrar em contato direto com Deus, porque o Espírito de Deus iluminava como "luz 
interna" a cada um, também sem Bíblias, pastores ou sacramentos. Não queria saber nada de cristianismo 
organizado. Em suas reuniões, os adeptos esperavam silenciosamente até que o Espírito divino se apossava 
de um deles e o levava a pregar ou orar. Quando, então, eram tomados pelo Espírito, contorciam-se, às 
vezes, tremendo. Por essa razão também tinham recebido em zombaria o apelido de "quakers" (quacres), i. 
e., tremedores. Eles chamavam a si mesmos de "filhos da luz", ou "amigos da verdade", e mais tarde 
"Sociedade de Amigos". Apesar dessa religiosidade esquisita causar certa estranheza entre seus 
conterrâneos, provavelmente nada lhes teria acontecido, se não se tivessem negado a prestar juramentos e 
de participar em atividades guerreiras ou de violência. Por isso, eram considerados inimigos do Estado e 
perseguidos sem dó. Muitos deles se refugiaram na América do Norte, nas colônias inglesas. Mas também ali 
não estavam a salvo das perseguições.
     Então William Penn tornou-se seu salvador. Desde 1676, ele adquirira enormes extensões de terra no 
leste da América do Norte — as colônias de Nova Jersey, Delaware e Pennsilvânia (a última denominada em 
honra ao próprio Penn). Aqui ele tentou a sua "experiência santa", como ele mesmo a chamava. Os 
ensinamentos dos quacres sobre o amor e a tolerância cristã mútua levaram-no a dar às suas propriedades 
uma constituição, que concedia aos moradores liberdade política e religiosa, a maior possível. Por meio 
disso, ele criou um Estado baseado sobre princípios cristãos e democráticos. Ali não só os quacres 
encontravam sossego e segurança, mas todos aqueles que em outros lugares do mundo não tinham 
liberdade de crença. Penn conseguiu concretizar em sua propriedade americana de maneira exemplar o 
amor fraternal cristão. Não foi por acaso que ele deu à cidade por ele fundada em 1683 o nome de "Philadel-
phia", "Cidade do Amor Fraternal". Os Estados Unidos da América do Norte, a mais possante nação do 



mundo, formaram-se, em sua origem, também com os ideais cristãos do amor e da tolerância, fato este que 
devem principalmente aos quacres. Este pequeno grupo — atualmente em todo o mundo não são nem 
200.000 — mostrou-se o propugnador mais decidido do amor cristão. Incansavelmente lutam pela paz entre 
as nações e engajam-se em ajudar em situações problemáticas de todos os tipos. Entre todas as Igrejas e 
grupos cristãos, quase não existe exemplo mais radiante de uma atitude realmente cristã do que a dos 
quacres. Eles realmente são "filhos da luz".

XIV - Distúrbios Estudantis
     Os fatos que  se desenvolveram   durante o  verão de 1689, na cidade universitária alemã de Leipzig, 
foram, conforme as autoridades, distúrbios estudantis muito perigosas. Três jovens docentes da Faculdade 
de Teologia, tendo como cabeça o professor August Hermann Francke, de apenas 26 anos, tinham 
começado a explicar a Bíblia em suas preleções, ao invés de ocupar-se, como de costume, com a dogmática 
e a polemica. Insistiam, também, que a fé verdadeira, na imitação viva de Cristo, era muito mais importante 
do que cem sacos cheios de erudição. O resultado dessa "Reforma Universitária" foi surpreendente. Os 
estudantes de teologia quase não assistiam mais às preleções dos outros professores e em número cada vez 
maior compareciam às aulas de Francke e seus amigos. Ali lhes era explicado o testemunho bíblico de 
maneira tão clara e viva como em nenhum outro lugar. Muitos eram atingidos tão profundamente, que se 
convertiam para uma vida cristã decidida e despertavam nos cidadãos da cidade um interesse mais vivo pela 
Bíblia. Entretanto, aqueles que representavam o velho sistema da ciência e formação opunham-se com todas 
as suas forças contra o novo que nascia entre os jovens. Eles sentiam um perigo iminente para a ciência 
tradicional e, afinal de contas, também para a ordem pública em geral. Um entendimento entre os jovens e os 
velhos mostrou-se ser impossível. Após fortes desentendimentos, o governo da cidade proibiu as preleçoes 
bíblicas e também os estudos bíblicos que os estudantes faziam com os cidadãos. Francke, taxado de 
agitador subversivo, foi obrigado a deixar a cidade. O pietismo, como foi chamado o novo movimento, não 
pôde desenvolver-se em Leipzig.
     August Hermann Francke, um homem extraordinariamente dotado e ativo, amicíssimo do homem mais 
conhecido da Igreja naquela época, Philipp Jakob Spener — pai do pietismo luterano —, havia estudado 
Teologia e sobretudo línguas orientais. Entretanto, sempre lhe apareciam dúvidas a respeito daquilo que 
havia aprendido durante as preleções, inclusive dúvidas sobre a Bíblia e, até mesmo sobre Deus. Em 1687, 
deveria fazer um sermão sobre João 20: 31 e, ao meditar sobre este texto, tornou-se-lhe dolorosamente 
evidente que lhe carecia a última certeza pessoal da fé. Apesar de não ver solução, Deus deu-lhe 
subitamente, por meio de uma oração, a paz interior. Foi o acontecimento decisivo de sua vida. "Tão rápido 
como o virar da mão, todas as minhas dúvidas estavam superadas. Em meu coração eu ganhei a certeza de 
que Deus é o meu Pai. Daí por diante foi-me muito fácil viver neste mundo como cristão."
     Depois disto, Francke só conhecia uma meta: tornar a sua fé na misericórdia de Deus em Jesus Cristo 
evidente em obras vivas e chamar os cristãos para esta fé viva. Em Leipzig ele havia malogrado devido à 
oposição conjunta de Universidade, Igreja e Estado. Entretanto, logo encontrou um campo de trabalho muito 
mais fértil — a cidade prussiana de Halle, sobre o Saale. Seu bom amigo Spener cuidou que ele fosse 
chamado para lá como pároco e professor da Universidade recém-fundada.
     Francke despertou a comunidade descuidada, localizada no bairro das diversões populares, para uma 
vida nova. Ele tornou a Faculdade de Teologia em amparo do pietismo e na mais famosa Faculdade daquela 
época.
     Centenas de pastores levaram de lá o esforço pelo cristianismo vivo para as outras comunidades. Com 
energia, Francke atacou o trabalho social com responsabilidade e espírito cristão. Ele construiu um conjunto 
de instituições, nas quais trabalhou há muitos anos o falecido Presidente D. Dohms: colégios, uma Escola 
Normal, um orfanato, uma Sociedade Bíblica, uma livraria para facilitar a distribuição de literatura cristã, e 
uma farmácia. No orfanato da "Fundação de Francke", foi educado, durante alguns anos, Wilhelm August 
Geisel, pai do atual Presidente da República, Quando Francke faleceu, em 1727, existiam em suas 
instituições 2.200 alunos, assistidos por 170 professores; 134 crianças órfãs eram cuidadas, e mais de 300 
alunos e estudantes pobres recebiam moradia e refeições gratuitas. A intenção de Francke era transformar 
profundamente a sociedade toda, de um modo pacífico, por meio de uma educação dirigida para um 
cristianismo vivo. Uma obra tão nobre de amor cristão ainda não havia sido vista até então. Sob a direção de 
Francke, o pietismo de Halle tornou-se cooperador nos primeiros grandes empreendimentos missionários 
evangélicos. O cristão luterano Francke era sempre aberto para a cooperação com os cristãos de outras 
denominações. As suas relações ecumênicas chegaram até aos Estados Unidos, Rússia e índia. Assim, o 
pietista August Hermann Francke tornou-se um retrato de fé, que esteve ativamente a serviço de Deus e do 
próximo.

XV - "Matem-no!"
     Num dia de outubro do ano de 1743, o pastor anglicano John Wesley tinha pregado numa aldeia inglesa 
— não numa igreja, mas sob o céu aberto. A plebe considerou este ato uma afronta à ordem eclesiástica. 
Pela tarde ela circundou a casa na qual Wesley se encontrava, e gritou irritada: "Tragam o pregador!" Wesley 
conseguiu, acalmar a multidão ura pouco, mostrando-se completamenteí desassustado. Entretanto, teve que 



prometer a acompanhá-los até as autoridades estatais. Após andarem algum tempo — já havia anoitecido — 
apareceu repentinamente um grupo de uma outra aldeia que iniciou um tumulto. Wesley, com as suas vestes 
em farrapos, caiu nas mãos deste segundo grupo. Gritando, arrastaram-no até a cidade. Alguns berravam: 
"Batam-no na cabeça! Matem-no logo!" Outros, contudo, diziam: "Não, vamos primeiro ouvi-lo!" Finalmente 
deixaram-no falar durante 15 minutos. Alguns então arrependeram-se de sua atitude e levaram-no para um 
lugar seguro.
     John Wesley, nascido em 1703, já havia, durante os seus estudos, pertencido a um grupo que queria 
fazer da fé cristã a parte mais importante de suas vidas. Como observavam fielmente o método prescrito do 
estudo, alguém os apelidou, por deboche, de "Metodistas". Entretanto, somente após longas lutas íntimas, 
Wesley encontrou uma compreensão clara da fé. Ao entrar em contato com o grupo pietista dos Irmãos 
Moravianos, ligados ao Conde alemão Nicolau de Zinzendorf, que havia fundado um movimento para a 
renovação da vida cristã, conheceu a verdadeira fé, que dava paz tanto na vida como na morte. Para Wesley 
tornou-se claro que ainda lhe faltava esta fé. Martim Lutero, o reformador alemão, abriu-lhe então 
completamente os olhos. Quando Wesley participou, em 1738, de uma reunião na qual foi lido o prefácio de 
Lutero à Epístola aos Romanos, reconheceu de repente que o homem não pode conseguir a salvação por 
meio de esforços próprios, mas apenas recebê-la agradecido como um presente divino; tendo recebido esta 
salvação, ele sente-se impelido a testemunhar por meio de toda a sua vida, o que Deus fez por ele. De 
repente, Wesley sentiu que ele estava unido a Cristo por meio da fé e conseguiu encontrar a paz com Deus. 
A partir dessa experiência pessoal, tornou-se o pregador fervoroso da salvação pela fé em Cristo. Junto com 
seu irmão Charles e seu amigo George Whitefield, ele funda um poderoso movimento de reavivamento — o 
metodismo. Ele como organizador, seu irmão como poeta, e Whitefield como pregador e evangelista.
     Desde o início os metodistas sofreram séria oposição, desprezo e deboches e até foram atacados 
fisicamente.
     Apesar disto, o movimento estendeu-se rapidamente, especialmente entre as pessoas mais simples, por 
toda a Inglaterra, Escócia e Irlanda, para a América do Norte e por todo o mundo. Desde 1874 existem 
também metodistas no Brasil.
     Por meio do metodismo, Wesley queria reavivar a Igreja oficial da Inglaterra, i. é, a Igreja Anglicana. Mas 
esta proibiu aos pregadores metodistas os púlpitos. Então os evangelistas pregavam nas ruas e nas praças 
ou no campo, algumas vezes diante de milhares de ouvintes. Por meio destes métodos, eles alcançavam 
pessoas que nunca apareciam nas igrejas. Construíram as suas capelas próprias e instituíam pregadores 
leigos e viajantes. Trabalhavam com ardor pelos pobres, doentes e encarcerados, pelo melhoramento das 
escolas e pela missão dos gentios. John Wesley escreveu, apenas quatro dias antes de sua morte, a um 
político inglês: "Para frente, em nome de Deus, até que a escravidão na América desapareça." Os metodistas 
viviam conforme os preceitos: evitar o pecado, fazer o bem e ouvir a palavra de Deus. Quando finalmente 
foram excluídos da Igreja Anglicana, formaram, sobre os fundamentos idealizados por John Wesley, as 
igrejas metodistas independentes.
     John Wesley, homem de personalidade marcante, muito culto e abnegado, trabalhou incansavelmente até 
idade avançada. Durante 50 anos, levantava-se, dia após dia, às 4 horas da manhã e pregava às 5 horas 
pela primeira vez. Ao todo ele pregou aproximadamente 40.000 vezes. Em 1791, faleceu o "S. João da 
Inglaterra", chorado não só pelos metodistas. A sua atuação deu frutos muito além dos limites das Igrejas 
Metodistas. Como pregador da graça livre de Deus, revelada em Jesus Cristo, foi um abençoado batalhador 
a serviço do Senhor.

XVI - Medo do Comunismo?
     "Um fantasma anda pela Europa — o fantasma do comunismo." Com esta frase, os dois líderes do 
comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels, deram um grande susto a seus contemporâneos, ao publicar seu 
"Manifesto aos Proletários", no ano de 1848. Uma onda de revoluções explodiu pelo continente. Socialistas, 
comunistas e liberais levantaram o grito por liberdades democráticas, justiça social e mudanças radicais das 
estruturas. As camadas conservadoras da sociedade burguesa ficaram paralisadas de terror. Fecharam os 
seus olhos diante do fato de que foram as berrantes injustiças sociais que levaram à revolução. O medo do 
comunismo fez parar o sangue nas veias da burguesia.
     A cristandade evangélica da Alemanha, estreitamente ligada à sociedade burguesa, de modo geral, 
acompanhou esta reação. Só poucos homens reconheceram o que era preciso fazer nesta época em que a 
Europa chegara a uma encruzilhada da sua história.  Um destes homens foi Johann Hinrich Wichern. Nascido 
em 1808 na cidade de Hamburgo, formou-se em teologia e assumiu depois a direção duma escola dominical 
num bairro pobre de sua cidade natal. A pobreza inimaginável e o abandono desolador das camadas mais 
baixas da população, que ali encontrou, agitaram-no até o fundo de sua alma. A sua fé lhe dizia que devia 
ajudar. Em 1833, fundou a "Rauhes Haus", uma instituição que abrigava crianças abandonadas e lhes 
proporcionava uma educação cristã. Mas não somente as crianças precisavam de ajuda. A massa proletária 
crescia rapidamente devido à industrialização do século XIX e vivia em condições sub-humanas. Milhares de 
cristãos batizados viviam no meio da cristandade sem a Palavra de Deus.   Podia a Igreja ficar passiva diante 
deste fato? Cristo foi procurar o que se havia perdido. Por isto a Igreja foi enviada por seu Senhor aos 
perdidos e abandonados deste mundo. Se ela envia missionários aos gentios em terras distantes, então ela 



também tem a obrigação de procurar com amor a multidão dos perdidos, abandonados, desamparados que 
ela tem em sua própria terra. Wichern foi o primeiro que reconheceu claramente essa tarefa importante. 
Incansavelmente, convocou a Igreja a enfrentar toda a espécie de necessidade e miséria com a pregação do 
Evangelho e com a ação do amor que salva. Este testemunho vivo de fé e de amor ele chamou de "Missão 
Interna". A Missão Interna nasceu no Dia da Igreja que de 21 a 23 de setembro de 1848 reuniu homens de 
destaque da Igreja Evangélica em Wittenberg. Wichern, que participava desta concentração, condenou, como 
muitos outros, e como cristão e monarquista que era, a revolução, o socialismo e o comunismo. Admitiu, 
porém, francamente que a revolução trouxera à tona as injustiças sociais existentes numa sociedade que se 
chamava de cristã. Por isto viu na revolução um desafio à Igreja. Convocou ali mesmo, na igreja do castelo 
de Wittenberg, sobre o túmulo do reformador Martim Lutero, a conferência para que confessasse a fé pela 
ação do amor salvador, a ação da Missão Interna. Com seu discurso inflamante, tornou-se o pai e o 
propagador da Missão Interna. No ano seguinte, redigiu um documento sobre estes problemas, dando com 
este "Manifesto da Missão Interna" a resposta evangélica ao "Manifesto Comunista". Em vez de deixar-se 
dominar pelo medo do comunismo, ele incutiu para sempre na Igreja a obrigação de enfrentar abertamente, 
no poder da fé, os problemas prementes da época e de colaborar ativamente na solução de todos os 
problemas sociais — pela Missão Interna. Por isto Wichern também é um dos pais da ideia do socialismo 
cristão.
     Há dois elos que ligam Wichern ao Brasil. Seu primeiro professor, o teólogo João Jorge (Johann Georg) 
Ehlers, de Hamburgo, veio como pastor para São Leopoldo, em 1824. Foi o primeiro pastor evangélico no sul 
do Brasil. Depois, vários pastores nossos estudaram na Fundação Evangélica de São João, criada por 
Wichern em 1858, em Berlim. Assim, temos muito motivo de lembrar-nos com gratidão daquele homem que, 
em 1881, faleceu apôs longa enfermidade. As palavras, que dirigiu às Igrejas de seu tempo, valem também 
para nó; hoje: "Proclamai-o dos telhados que nós, cristãos evangélicos, fomos chamados à ação do amor que 
salva — aqui, agora mesmo."

XVII - "Vem e Ajuda-nos!"
     "O que queremos é uma Igreja Evangélica e, através dela, um elo que ligue todas as comunidades." Este 
foi o objetivo que o pequeno grupo de 12 pastores, 9 delegados de comunidades e 2 professores tiveram em 
mira, quando se reuniram nos dias 19 e 20 de maio de 1886, em São Leopoldo, para fundar o Sínodo Rio-
grandense. Já desde 1824 imigravam, alemães para o Brasil. A maioria deles se fixou na Província do Rio 
Grande do Sul. Uma grande parte dos imigrantes pertencera a Igrejas Evangélicas da Alemanha. Mas em 
sua nova pátria, naquele tempo, não havia Igreja Evangélica. A Igreja Católica Romana, como Igreja oficial, 
ocupava lugar privilegiado. Foi uma situação difícil para os imigrantes evangélicos. Mesmo assim, ficaram 
firmes em sua fé evangélica. Juntamente com os poucos pastores, que de livre vontade vieram com os 
imigrantes, fundaram algumas comunidades evangélicas. Desde então existe no Brasil uma cristandade 
evangélica.
     Durante decênios, as comunidades evangélicas viveram quase totalmente isoladas umas das outras e 
esquecidas por parte das Igrejas da Alemanha. Somente a partir de 1860 foram enviados pastores com mais 
freqüência da Alemanha e da Suíça. Espalhou-se a opinião de que as comunidades precisavam unir-se mais 
para formar uma Igreja. Em 1868, o Dr. Hermann Borchard, pastor em São Leopoldo, fundou um Sínodo da 
Província do Rio Grande do Sul. Mas em virtude de acontecimentos contrários este Sínodo foi obrigado a 
paralisar suas atividades após poucos anos. Apenas em 1886 foi possível fundar um Sínodo que tivesse 
chances de sobrevivência e que se tornasse exemplo para a fundação de outros Sínodos. O grande e ativo 
incentivador desta união foi o pastor Dr. Guilherme (Wilhelm) Rotermund, pároco das comunidades de São 
Leopoldo e Lomba Grande. Foi um dos pioneiros mais destacados do cristianismo evangélico no Brasil. 
Conseguiu reconhecimentos permanentes em nossa Igreja.
     Rotermund nasceu em 1843 nas proximidades de Hannover (Alemanha). Após o término de seus estudos 
de teologia e dois anos como preceptor particular, ele quis dedicar-se à ciência teológica. Entretanto, foi 
levado por um caminho muito diferente. A direção de sua Igreja chamou-o como pregador-auxiliar e inspetor 
de ensino. Depois de pouco tempo teve que deixar estes cargos, devido a uma grave enfermidade. Enquanto 
se restabelecia lentamente, ouviu, em 1873, casualmente da grande necessidade religiosa dos evangélicos 
alemães emigrados pára o Brasil. Tornou-se secretário do Comité para os Alemães Protestantes no Sul do 
Brasil, o qual fora fundado pelo Dr. Fabri, inspetor da Missão da Renânia, em 1864. O pensamento de um dia 
mesmo vir para o Brasil ainda não se lhe apresentara. Entretanto, na medida em que conhecia melhor, se 
bem apenas de longe, as comunidades evangélicas brasileiras, sentia um apelo, um chamado: "Atravesse o 
mar, venha e ajude-nos!" Rotermund adquiriu numa Universidade alemã o título de doutor, casou-se e deixou 
a sua pátria, para assumir, em inícios de 1875, o pastorado nas comunidades de São Leopoldo e Lomba 
Grande. Achava que após alguns anos retornaria à Alemanha. Mas Deus fez com que ele encontrasse aqui 
no Brasil a missão de sua vida.
     Durante 43 anos, Rotermund serviu fielmente às suas comunidades como pregador, cura d'almas e 
professor. Além disso dedicou-se incansavelmente a todos os cristãos evangélicos e a todas as 
comunidades. No jornal por ele publicado defendia os interesses evangélicos em público; de um suplemento 
deste mesmo jornal originou-se a Folha Dominical do Sínodo Rio-grandense, precursora do nosso "Jornal 



Evangélico". A sua maior obra, entretanto, foi reunir as comunidades, formando o Sínodo Rio-grandense. Ele 
teve que vencer muitos obstáculos; fracassos e decepções não lhe foram poupados. Entretanto, ele nunca se 
deixou perturbar em sua missão, para a qual o seu Senhor o havia chamado. Nunca negou a sua origem 
alemã; naturalizou-se, porém, como cidadão brasileiro. Quando faleceu a 5 de abril de 1925, as sete 
comunidades que haviam formado em 1886 o Sínodo Rio-grandense, haviam se multiplicado para cerca de 
80 paróquias, e além deste primeiro Sínodo havia mais três outros Sínodos, os quais todos juntos formam 
desde 1949-50 a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Para sempre o nome do Dr. 
Wilhelm Rotermund permanecerá unido aos primórdios da história de nossa Igreja. Foi um dos grandes pais 
de nossa Igreja, um instrumento abençoado a serviço do Evangelho.

XVIII - Um Pastor Torna-se Conspirador
     Em fins de 1940, o teólogo evangélico Dr. Dietrich Bonhoeffer entrou no serviço secreto do exército 
alemão — uma atividade fora do comum para um pastor. O que um pregador do Evangelho tem a ver com os 
negócios ambíguos do serviço secreto ou do serviço de informação? Tempos excepcionais, no entanto, 
exigem decisões fora do comum, justamente dos cristãos. Desde o ano de 1933 aconteciam crimes incríveis 
na Alemanha sob a ditadura do "Fuehrer" Adolf Hitler e seu partido nacional-socialista. Em 1939, Hitler lançou 
suas tropas contra as outras nações da Europa, causando-lhes feridas e misérias intermináveis. Mas, 
enquanto ele sonhava com a "reorganização da Europa", reunia-se, clandestinamente, a "outra Alemanha": 
homens e mulheres que procuravam desviar a catástrofe iminente. Um centro deste movimento de 
resistência contra a política desvairada de Hitler formou-se no serviço secreto do exército. A este círculo 
Dietrich Bonhoeffer se ligou.
     Bonhoeffer, nascido em 1906, filho de uma família tradicional muito conhecida, colhera ricas experiências 
no trabalho da Igreja: serviu como pastor das comunidades alemãs em Barcelona (Espanha) e em Londres; 
foi pastor de estudantes, docente de teologia em Berlim e colaborador no movimento ecumênico. Quando o 
nacional-socialismo assumiu o poder na Alemanha e tentou conquistar também a Igreja, Bonhoeffer filiou-se 
à Bekennende Kirche (Igreja Confessante), que resistia abertamente à integração da Igreja no nacional-
socialismo. Pouco depois Bonhoeffer foi nomeado diretor de um seminário de pregadores. Numa cegueira 
impressionante, porém, o governo nazista achou que podia suprimir a proclamação destemida da vontade de 
Deus. Pela perseguição policial dificultou muito o trabalho da Igreja Confessante. Também proibiu Bonhoeffer 
de lecionar na Universidade. O jovem professor foi obrigado a abandonar Berlim; mais tarde seu seminário de 
pregadores foi fechado e ele mesmo foi proibido de exercer qualquer atividade pública ou de fazer 
declarações. Foi então que Bonhoeffer, como cristão responsável, passou da atividade eclesiástica — a 
pregação — para a ação política, a resistência ativa. Como cristão e patriota legítimo queria contribuir com a 
sua parte para salvar seu povo e seu país da ruína iminente.
     Superando difíceis conflitos de consciência, os conspiradores convenceram-se de que unicamente 
poderiam salvar sua pátria, assassinando Hitler. Vários planos para um atentado cuidadosamente preparados 
não puderam ser concretizados devido a circunstâncias desfavoráveis. O governo ficou suspeitando algo, se 
bem que não tinha provas de um golpe. A polícia secreta nazista, a Gestapo, prendeu alguns cabeças da 
conspiração nos quadros do serviço secreto do exército, entre eles Bonhoeffer, no dia 5 de abril de 1943. 
Mas somente depois do frustrado atentado de 20 de julho de 1944, em que altos oficiais tentaram eliminar 
Hitler, apareceram documentos que revelavam o que Bonhoeffer e seus amigos realmente haviam planejado. 
A vingança do governo nazista foi horrível. Os conspiradores foram enforcados. No dia 9 de abril de 1945, 
poucas semanas antes da derrota do regime criminoso e do suicídio inglório de Hitler, Dietrich Bonhoeffer 
pagou com a sua vida a sua participação da tentativa de salvar a Alemanha.
     Por profunda convicção e com decidida paixão Bonhoeffer foi teólogo, cristão e homem de seu tempo. 
Ocupou-se muito tempo com a pergunta como a Igreja poderia cumprir a sua missão hoje — num mundo em 
que não é natural que os homens sejam, cristãos, num mundo que se decidiu a determinar a sua própria 
sorte, como se Deus não existisse. Os pensamentos de Bonhoeffer sobre este assunto são esclarecedores 
para o nosso século conturbado. Através de sua pregação e sua ação política ele testemunhou que a Igreja 
existe para o mundo e que ela é corresponsável pela sorte do mundo. Bonhoeffer sentia-se chamado a agir 
em obediência e responsabilidade, ligado unicamente a Deus. Sua vida nada mais foi do que uma resposta 
ao chamado de Deus. Em obediência ao mandamento de Deus pôde concretizar sua responsabilidade cristã 
pelo mundo, só de uma maneira: pela resistência política contra uma ditadura que trazia desgraça sem fim 
sobre o mundo. Mesmo nesta atividade "mundana" teve certeza do auxílio de Deus.
     Também nós teremos que ouvir atentamente a voz deste mártir evangélico, quando perguntamos pela 
participação responsável do cristão na sociedade contemporânea.


