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VITÓRIAS E VICISSITUDES DO CATOLICISMO ROMANO

- 1799 – Napoleão sujeitou a Igreja de Roma ao Estado.
- 1870 – Concílio do Vaticano I – declarou a infabilidade do 
Papa – gerou hostilidades e anti-clericalismo em diversos 
países.
- Desde então, a Igreja de Roma veio perdendo terras, 
recursos financeiros e poder frente aos novos estados-
nacionais que iam se consolidando (Itália, Alemanha, 
França, etc...)



CATOLICISMO ROMANO NA AMÉRICA LATINA SÉC XIX

- Durante o período colonial (3 séculos), brancos, negros e 
índios tiveram que se conformar com o domínio religioso 
da Igreja de Roma.
- Forte sincretismo religioso (religiões cristã, africanas e 
indígenas).
- 1560 ao Séc XVIII – estabelecimentos de ensino jesuítas 
formaram gerações de líderes civis e eclesiásticos.
- 1759 – expulsão dos Jesuítas do Brasil – questões 
políticas, pois eram considerados óbice ao Estado.



CATOLICISMO ROMANO NA AMÉRICA LATINA SÉC XIX

- Desde então, a Igreja de Roma veio perdendo prestígio 
na América Latina – mudança na sociedade – revolução 
industrial, independência colonial, positivismo, etc…
- Chegada do protestantismo no Séc XIX-XX.
- Imigração de protestantes (Séc XIX) seria uma solução 
para tirar o Brasil do analfabetismo e retrocesso.
- 1873 – 1ª sociedade espírita foi fundada no Brasil.
- Candomblé e umbanda – herança religiosa africana.



IMPLANTAÇÃO DO PROTESTANTISMO NA AMÉRICA LATINA

- Séc XIX – grande século de avanço missionário – ênfase 
na evangelização e compromisso pessoal.
- Forte oposição da Igreja de Roma.



IMPLANTAÇÃO DO PROTESTANTISMO NA AMÉRICA LATINA

- Origens:

– 1555-1560 – Villegagnon no Rio de Janeiro e 1630-
1654 – Holandeses em Pernambuco – foram 
expulsos, não expandiram).



PROTESTANTISMO NA AMÉRICA LATINA

- Evangelização dependia de: missionários e imigração.
- 1823 – alemães evangélicos em Nova Friburgo.
- 1824 – leigos e pastores ingleses em Valparaíso.
- 1863 – sociedades missionárias alemãs enviaram alguns 
pastores.
- 1900 – chegada de luteranos.

EXPANSÃO LENTA E GRADUAL



PROTESTANTISMO NA AMÉRICA LATINA

- 1882 – 1ª Igreja Batista em Salvador-BA (Willian Buck 
Bagby e Anne, sua esposa).
- Missionário incansável!



PROTESTANTISMO NA AMÉRICA LATINA

- 1884 – Igreja Batista no Rio de Janeiro.
- 1888 – 8 igrejas batistas em 6 diferentes estados.
- 1900 – 2 mil membros.

DESDE ENTÃO, FRANCA EXPANSÃO!



PROTESTANTISMO NA VIRADA DO SÉCULO

- 1910 – início igrejas pentecostais.

- É difícil levantar a quantidade de evangélicos no Brasil na 
virada do século XIX para XX, pois existem poucos 
registros.



INIMIGOS DA FÉ

- Crítica bíblica: racionalismo, individualismo, e 
humanismo renascentistas. Para eles, a Bíblia é apenas 
mais uma obra literária como as outras).
- Materialismo: destaque dos valores materiais e 
negligência dos valores espirituais da vida eterna. É 
consequência também da revolução industrial (Dt 8:3).
- Criacionismo x evolucionismo: teoria de Charles 
Darwin (1809-1882).
- Comunismo: materialismo dialético de Karl Marx (1818-
1883). “Religião é o ópio do povo”. Não há lugar para Deus 
e para a Bíblia no sistema comunista.



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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