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A Inserção Protestante no Brasil Imperial: a atuação do 
Missionário Robert Reid Kalley.

1. RESUMO

O objetivo desse projeto de pesquisa é trazer ao campo da historiografia, a partir do 

estudo da atuação proselitista do missionário Robert Reid Kalley, o processo de fundação 

da Igreja Evangélica Congregacional no Brasil, na cidade de Petrópolis, em 11 de julho de 

1858, à época denominada Igreja Evangélica Fluminense. Tal processo é contextualizado 

no Brasil Imperial, mais especificamento no 2ª Reinado, o que nos leva ao palco conflituoso 

da inserção protestante em país de tradição hegemônica católica, ao tempo da vigência da 

instituição do padroado  régio,  que fazia  da Igreja  Católica  Apostólica  Romana parte da 

estrutura burocrática do Estado e o catolicismo a religião oficial do Brasil. Tratamos também 

do processo de consolidação desta denominação, no período de 1858 até 1916, quando 

ocorre a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil.

2. INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A questão da liberdade religiosa foi motivo de grandes debates na Constituinte de 

1823. Do ponto de vista das condições de possibilidade legais da inserção protestante no 

Brasil, devemos considerar também a Carta Régia ou Decreto de Abertura dos Portos às 

Nações Amigas, promulgada em janeiro de 1808, pelo então prícipe-regente de Portugal D. 

João VI, que entre outras medidas, garantiu determinado espaço de liberdade de culto aos 

protestantes no Brasil.

A Carta Real emitida por decreto, e promulgada no Rio de Janeiro em novembro de 

1808, fez com que ocorresse liberação do comércio e indústria com trabalho de imigrantes, 

isso  independentemente  de  raça  ou  religião,  assim  como  prometia  terra  gratuitas  com 

privilégios atrativos antes só reservados aos portugueses.

Entretanto, a liberdade do culto religioso só será estabelecida constitucionalmente, 

na forma restrita ao âmbito privado, com a constitucionalização do Estado Imperial em 1824. 

Convocada em junho de 1822, a Assembleia Constituinte seria oficialmente aberta em 3 de 

maio de 1823. Após o processo de emancipação política da América Portuguesa, inicia-se 

efetivamente o processo de constituição da esfera pública e privada no Brasil Imperial. A 

ação  missionaria  do  Dr.  Kalley  se  insere  nos  embates  do  âmbito  privado  e  público, 

colocando em questão da fronteira entre eles, ou seja, seus limites.
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A ação missionária de Dr. Kalley também se insere em outro campo de conflitos, 

quando  este  assume posição  abolicionista.  Como  sabemos,  a  escravidão  será  um dos 

limites do liberalismo do brasileiro. 

A  liberdade  constitucional  concedida  aos  cultos  religiosos  não  católicos,  como 

afirmamos antes, era restrito aos espaços privados. Não obstante, tal restrição chocava-se 

com o seguinte preceito dos evangelhos: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a 

todas  as  pessoas”  (MARCOS  16:  15).  A  religião  era  salvaguardada  pelo  Imperador,  a 

restrição era clara, só havia espaço no âmbito privado para outras formas de culto religioso.

Considerado tal preceito, entende-se o impacto na conduta dos prosélitos no Brasil, e 

para analisar as contradições desse contexto político-religioso, justifica-se a relevância do 

estudo do processo de fundação da Igreja Congregacional no Brasil  pelo trabalho do Dr. 

Kalley. 

Nos jornais da época, como o Brasil Ministério do Império1, podemos encontrar, entre 

outros documentos, o pedido de 1854, feito pelo Dr. Kalley ao Império do Brasil, solicitando 

de ter direito a lecionar e abrir uma escola, se tratando de ordem protestante de ensino das 

escrituras, abre-se a esferas de conflito com a Igreja Católica, uma vez que está detinha o 

monopólio das instituições de ensino privadas. O pedido de abrir uma escola é relevante, se 

pensarmos que é dessa liberação do âmbito privado, e do lecionar, talvez seja imperativo 

pensar, que a inserção do protestantismo ocorre pelo ensino e não pelo batismo. Como se 

percebe, nossa pesquisa abre diversas e ricas problemáticas.

     3. OBJETIVOS.

Objetivo geral: Analisar o processo de inserção do protestantismo no Brasil Imperial.

Objetivo específico 1: estudar a atuação do missionário Robert R. Kalley no 2ª Reinado.

Objetivo especifico 2: estudar os embates no campo religiodo e campo político entre ação 

missionária protestante e a Igreja Católica no 2º Reinado.

4. METODOLOGIA.

A problemática da inserção protestante no Brasil  Império, com ênfase no caso da 

Igreja Congregacional  aqui plantada pelo missionário  Dr.  Kalley,  ilustra a luta no campo 

religioso do 2º Reinado. O presente trabalho toma como referiancial teórico-metodológio o 

1 Brasil Ministério do Império. Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Ed. 0002, 1854 Disponível em: < 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=720968&pasta=ano%20185&pesq=Kalley> 
Acesso em: 25/06/2013. 
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conceito de campo religioso e campo político do sociólogo Pierre Bourdieu, bem como a 

buscamos a análise de material biográfico e fontes da imprensa, trazendo a discussão ao 

nível acadêmico a atuação missionária do Dr. Kalley.

5. RESULTADOS PRELIMINARES.

Já podemos  identificar  que esta  pesquisa  sobre  embate  da inserção  protestante  no 

Brasil  Imperial,  possibilita  uma  valiosa  contribuição  historiográfica,  já  que  a  atuação  do 

missionário Dr. Kalley, elucida o conflito entre o público e o privado, na interseção entre o 

campo religioso e o campo político do 2º Reinado.
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