As Igrejas Reformadas
são uma Nova Seita?
Rev. Kenneth Wieske

Talvez você tenha ouvido falar de uma Igreja Reformada. Esta Igreja
tem um ensino, um padrão de culto, um governo, e um estilo de vida bem
diferente de muitas igrejas que se chamam evangélicas.
Talvez alguém já tenha lhe falado: “Cuidado! É uma seita, uma seita
nova.”
Se você não tiver medo da verdade, convido-o a ler um pouco sobre o
que são verdadeiramente as Igrejas Reformadas. Depois de tomar melhor
conhecimento dos fatos, você pode tomar uma decisão sobre a pergunta que é
o título deste humilde panfleto.
A Grande Reforma Protestante (1517)
Nos quase 1500 anos entre a igreja primitiva e a Reforma protestante, a
Igreja estava se desviando mais e mais da pureza da doutrina e da adoração
que a Bíblia ensina. A Igreja através dos séculos estava se afundando mais e
mais na superstição católica romana. Mas Deus sempre manteve um
remanescente fiel que conhecia o verdadeiro evangelho: que Deus salva
pecadores por pura graça, não por obras.
Na Grande Reforma Protestante, Deus usou homens como Martinho
Lutero e João Calvino para reformar a Igreja. O intuito dos reformadores,
especialmente João Calvino e seus sucessores, nunca foi de estabelecer uma
nova igreja. Eles entenderam que estavam reformando a única Igreja de Cristo
e trazendo-a de volta à doutrina e prática das Escrituras.
As Igrejas Reformadas do Brasil são ligadas pela história e pela
confissão da fé apostólica com todas as igrejas fiéis que voltaram à pura
doutrina e à verdadeira adoração bíblica na Grande Reforma. A Grande
Reforma redescobriu a ligação Bíblica com a igreja primitiva e apostólica, e

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9)
www.monergismo.com

assim as Igrejas Reformadas têm uma linhagem que vai até o tempo dos
apóstolos.
As Igrejas Reformadas no Brasil: primeira igreja evangélica no país
(1555-1558)
Em 1555, iniciou-se uma colônia francesa na baía da Guanabara, onde
hoje se encontra a cidade de Rio de Janeiro. Em 1557, chegou um grupo de
cristãos reformados, junto com vários pastores mandados pelo reformador
João Calvino. Assim os primeiros cultos evangélicos em nosso país foram
celebrados no Rio de Janeiro, por uma Igreja Reformada francesa.
A Igreja Reformada da Baía da Guanabara: primeiros mártires
brasileiros (1558)
Infelizmente, os reformados foram traídos e perseguidos pelos
romanistas franceses, e assim a Igreja Reformada foi dizimada. Os primeiros
mártires brasileiros pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo foram membros da
Igreja Reformada. Antes de morrerem, eles escreveram a Confissão de
Guanabara1 – a primeira confissão de fé do Novo Mundo.
As Igrejas Reformadas no Nordeste: primeira igreja missionária do país
(1630-1654)
Muitos conhecem o nome de Maurício de Nassau, que governou o
Brasil holandês com uma tolerância e sabedoria muito adiantadas para a sua
época. Poucos sabem que o Conde Maurício de Nassau fazia parte da família
real da Holanda. A família Nassau estava sob juramento de defender a fé
reformada e promover a tolerância religiosa e liberdade de consciência.
Durante os anos que Pernambuco e uma grande parte do Nordeste ficaram
debaixo do governo holandês, as Igrejas Reformadas embarcaram num
projeto missionário impressionante. Dezenas de pastores e missionários
pregaram a fé em vários idiomas: inglês, holandês, espanhol, francês,
português, e até tupi (a língua indígena). O Catecismo de Heidelberg,2 que
ensina o caminho da salvação, foi traduzido em tupi. Muitas aldeias
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conhecerem a graça de Deus em Jesus Cristo, e muitos indígenas se
converteram ao Senhor. Você já ouviu do famoso índio Poty? Ele foi membro
da Igreja Reformada do Recife.
As Igrejas Reformadas e a Tradução da Bíblia em Português (século
XVII e XVIII)
Convido você a abrir sua Bíblia nas primeiras páginas. A grande maioria
das Bíblias usadas no Brasil fazem uso da tradução de um tal “João Ferreira de
Almeida”. Quem foi este homem? Ele foi um dos primeiros portugueses a
abraçar publicamente a fé reformada, em 1642. Mais tarde ele se tornou um
pastor das Igrejas Reformadas numa região da Ásia onde se fala português, e
iniciou o trabalho de traduzir a Palavra de Deus para a língua portuguesa. A
obra que ele iniciou foi completada por outros pastores reformados no século
XVIII.
As Igrejas Reformadas e a Segunda Vinda da Igreja Evangélica para o
Brasil (século XIX)
No século XIX, depois de muitos séculos, a igreja evangélica voltou
para o Brasil. Foram os presbiterianos e congregacionais que trouxeram desta
vez a pregação da fé reformada: Deus salva pecadores por pura graça, não por
obras. É importante observar que as igrejas presbiterianas e congregacionais
originalmente foram herdeiras da Grande Reforma por meio de Genebra, que
é o berço das Igrejas Reformadas. As igrejas da reforma no continente da
Europa costumam chamar-se “Igrejas Reformadas”, enquanto as igrejas que
surgem da reforma na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos costumavam
chamar-se “presbiterianas” ou “congregacionais”.
As Igrejas Reformadas no Brasil (século XX e XXI)
No decorrer do século XX, várias igrejas reformadas foram
estabelecidas no Brasil por imigrantes vindos da Holanda. No ano de 1970 as
Igrejas Reformadas do Canadá iniciaram trabalhos missionários em pequenas
aldeias de pescadores entre Recife e Maceió; na mesma época, as Igrejas
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Reformadas holandesas iniciaram uma obra missionária no estado do Paraná.
Hoje, existem Igrejas Reformadas oriundas da Reforma continental em muitos
estados e cidades do Brasil.
Qual é sua conclusão?
As Igrejas Reformadas vêm da Grande Reforma do século XVI, e
através desta reforma têm uma ligação com a igreja primitiva apostólica. O
primeiro culto evangélico no Brasil foi um culto da Igreja Reformada, já no
século XVI. Os primeiros mártires brasileiros foram membros da Igreja
Reformada. A primeira confissão de fé escrita foi desenvolvida por membros
da Igreja Reformada. A primeira igreja missionária no Brasil foi a Igreja
Reformada. A primeira tradução da Bíblia para a nossa língua foi obra de um
pastor reformado, e depois foi completada por seus colegas. A segunda vinda
da igreja evangélica no Brasil foi por meio de igrejas que são descendentes da
Igreja Reformada continental.
À luz destes fatos, o que você vai responder quando alguém, que faz
parte de uma igreja que apareceu apenas 100 anos atrás, lhe disser que as
Igrejas Reformadas são uma seita nova?
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