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Reforma protestante, novas religiões e tolerância 

religiosa 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo geral desta sequência didática é identificar as novas igrejas que derivaram do 

movimento reformista e compreender como essas doutrinas se espalharam pelo mundo, incluindo a 

América. A partir disso, pretende-se que os alunos conheçam a diversidade de religiões presentes no 

Brasil atual, identificando suas principais características e quais delas são oriundas da Reforma 

protestante. O intuito principal é que eles compreendam, e adotem, a tolerância como prática de vida, 

rejeitando ações de intolerância, violência e de preconceito de cunho religioso para assegurar o 

exercício da cidadania. 

Na primeira aula serão expostas algumas das religiões que surgiram com a Reforma 

protestante e como essas novas religiões se espalharam pelo mundo, sobretudo na América. Na 

segunda aula será trabalhada a questão da tolerância religiosa através de uma roda de conversa que 

utilizará como referência um texto. Nas duas últimas aulas os alunos, em pequenos grupos, farão uma 

pesquisa e uma apresentação sobre as religiões que são professadas hoje no Brasil. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as novas igrejas que derivaram do movimento reformista. 

• Compreender que essas doutrinas se espalharam pelo mundo. 

• Conhecer a diversidade de religiões que compõe o Brasil atual. 

• Identificar as principais características de cada uma dessas religiões. 

• Reconhecer quais são as religiões existentes no Brasil hoje que derivaram da reforma 
religiosa do século XVI. 

• Estar ciente de que no dia 21 de janeiro é celebrado no Brasil o Dia Nacional de Combate 
à Intolerância Religiosa. 

• Analisar a importância dessa data e do respeito à diversidade religiosa no país. 
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Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Reformas religiosas: a cristandade 
fragmentada 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os 
processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Reforma protestante e novas religiões 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: cópias impressas do texto “Novas igrejas surgem com o movimento reformista” 
(disponível abaixo), lápis, caderno, caneta e borracha  
Material de referência: Gráfico “Comparação entre católicos e evangélicos (1940/2000) – em %” (gráfico 4, pág. 18). 
Disponível em: <www.pucsp.br/rever/rv4_2008/t_campos.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2018. 

Antes de iniciar a sequência didática, realize um breve levantamento dos conhecimentos 

prévios da turma. Compreender o que foi a Reforma protestante é uma habilidade fundamental para 

o desenvolvimento das práticas desta sequência. Faça perguntas como: “Qual religião predominou em 

toda a Idade Média na Europa?”, “O que foi a Reforma protestante?”, “Quais foram as consequências 

da Reforma protestante?”. 

Ouça as respostas dos alunos e, depois, complemente-as com os comentários necessários para 

a compreensão dessas questões. Comente que, durante a Idade Média, a Igreja católica foi 

predominante em toda a Europa ocidental e, em alguns momentos, papas foram mais poderosos do 

que reis. No entanto, ainda nesse período, a autoridade do papa e da Igreja católica começou a ser 

contestada por muitos grupos, entre eles nobres, burgueses e membros da própria Igreja católica.  

Em 1517, Martinho Lutero, monge católico, fixa na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses 

contrárias à Igreja católica, por esse motivo, ele é excomungado da Igreja. Os príncipes alemães, após 

vitória na guerra sobre tropas do imperador do Sacro Império Alemão, que defendia o catolicismo, 

protegem Lutero. Foi nesse contexto que surgiu a primeira igreja protestante: a Igreja luterana. Na 

Suíça, o líder da Reforma foi Calvino. Já na Inglaterra, ela foi conduzida pelo rei Henrique VIII, contrário 

à decisão do papa que negava a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. 

Feitas essas observações, entregue a cada aluno uma cópia do texto abaixo para que, em 

seguida, realizem a leitura e a análise coletiva. 

Novas igrejas surgem com o movimento reformista  

A Reforma de Lutero deu origem à atual Igreja Evangélica da Alemanha, 

religião oficial do país. Da Alemanha, através de missionários, as ideias de Lutero foram 

para vários lugares, dando origem a diversas igrejas luteranas. Hoje o luteranismo é a 

https://www.pucsp.br/rever/rv4_2008/t_campos.pdf
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religião oficial da Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia (países europeus) e 

Namíbia (país africano colonizado pelos alemães).  

Durante a reforma luterana e calvinista, diversos grupos reformistas radicais, 

chamados anabatistas, ganharam força, sobretudo na região da Suíça e dos 

principados alemães. Os anabatistas, que se inspiraram em Lutero, foram 

violentamente reprimidos e, na Alemanha, a repressão contou com apoio do próprio 

Lutero. Os anabatistas desejavam que as terras da Igreja católica e, em alguns lugares 

as dos nobres, fossem distribuídas entre os pobres, por esse motivo foram reprimidos. 

Muitos dos anabatistas fugiram para os Estados Unidos, sobretudo para a Filadélfia. 

Hoje, quase 200 mil norte-americanos são amishs, grupo religioso anabatista que vive 

em comunidades rurais isoladas e, em muitas delas, não se utilizam tecnologias 

modernas, como lâmpadas elétricas, aparelhos eletrônicos, carros e telefones. No 

Brasil, existem mais de 1 milhão de luteranos, concentrados na Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil e na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 

João Calvino foi o líder do movimento reformista na Suíça e foi muito 

influenciado pelo pensamento de Lutero. As ideias de Calvino deram origem à Igreja 

Reformada Suíça, até hoje a religião oficial em muitos cantões (similar aos estados no 

Brasil) da Suíça. Os calvinistas também são chamados presbiterianos porque 

organizam suas igrejas através da escolha de presbíteros (anciões) que lideram essas 

igrejas. Através de missionários, o pensamento de Calvino chegou à França, dando 

origem aos huguenotes, os protestantes franceses. Além da França, as ideias de 

Calvino chegaram à Escócia, dando origem à Igreja da Escócia. No Brasil, existem 

atualmente quase 700 mil presbiterianos. Nos séculos XVI e XVII, grupos de calvinistas 

ganharam força na Inglaterra, sendo chamados puritanos. Por causa de perseguições 

da Igreja anglicana, muitos puritanos migraram para o território que hoje corresponde 

aos Estados Unidos. Em 1620, um grupo de puritanos ingleses, transportados pelo 

navio Mayflower, desembarcou nos Estados Unidos, esses imigrantes são chamados 

“pais peregrinos”, pois, para os estadunidenses, esse grupo criou as bases do que 

viriam a ser os Estados Unidos. 

Na Inglaterra, Henrique VIII, após ter sido contrariado pelo maior 

representante da Igreja católica, se tornou o líder da Reforma protestante em seu país, 

criando a Igreja anglicana. Ainda hoje o monarca da Inglaterra é chamado de 

Governador Supremo da Igreja da Inglaterra. No Brasil, existe a Igreja Episcopal 

Anglicana desde 1810, ela foi fundada na época em que a família real portuguesa 

concedeu aos ingleses liberdade de culto. 

Na Espanha e em Portugal, a Reforma protestante não provocou tanta 

repercussão. Nessas regiões, a Contrarreforma da Igreja católica teve força. Na 

Contrarreforma, a Igreja católica tomou medidas mais firmes para conter a expansão 

das ideias reformistas, uma dessas medidas foi a criação, em 1534, da Companhia de 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Jesus. Os padres da Companhia de Jesus eram jesuítas e tinham como principal missão 

difundir as ideias católicas nas terras recém descobertas, como o Brasil. A colonização 

portuguesa e a presença jesuíta serviram de ponto de partida para que o Brasil se 

tornasse o maior país católico do mundo. 

Após a leitura, projete o gráfico “Comparação entre católicos e evangélicos (1940-2000) – em 

%”, e faça as seguintes perguntas para à turma: “Quais são as informações presentes no gráfico?”, 

“Quais são os períodos analisados nele?”, “O que podemos inferir ao analisar o gráfico?”. 

As informações contidas no gráfico são a porcentagem de católicos e evangélicos na população 

brasileira entre os anos 1940 e 2000. Através do gráfico, podemos concluir que a proporção de 

católicos está diminuindo enquanto a de evangélicos está aumentando. Em 1940, 2,6% da população 

era evangélica no Brasil, já no ano 2000, 15,6% dos brasileiros se declararam evangélicos. Em 

contrapartida, a porcentagem de católicos caiu de 95,2% em 1940, para 73,9% em 2000. 

Após a leitura do texto e a interpretação do gráfico, peça aos alunos que façam uma redação, 

na qual devem destacar as três principais linhas do reformismo: o luteranismo, o anglicanismo e o 

presbiterianismo. Também deve ser abordado na redação o que ocorre atualmente com as religiões 

evangélicas no Brasil em relação ao número de praticantes. 

Ao final da aula, recolha as redações, corrija-as e devolva-as na próxima aula. 

 

Aula 2 – Roda de conversa sobre tolerância religiosa 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula  
Organização dos alunos: em um grande círculo  
Recursos e/ou material necessário: texto “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é convite a reflexão”.  
Material de referência: “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é convite à reflexão”. Disponível em: 
<www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/dia-nacional-de-combate-a-
intolerancia-religiosa-e-convite-a-reflexao/10883>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

Inicie a aula fazendo um breve levantamento diagnóstico sobre a tolerância religiosa dos 

alunos. Antes mesmo de se referir ao tema da aula, faça perguntas como: “Qual é a religião de vocês?”, 

“Existem umas religiões mais importantes do que outras?”, “Por quê?”.  

Este é um momento em que podem ocorrer eventuais discussões entre os alunos, portanto, 

seja o mediador para evitar conflitos. Dependendo das respostas da turma, o tema da intolerância 

religiosa deverá ser revisitado, uma vez que o objetivo principal desta sequência é o combate à 

intolerância. 

Faça a leitura coletiva do texto “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é convite a 

reflexão”, anote na lousa os conceitos importantes e as palavras-chave do texto que podem orientar 

o trabalho da aula.  

http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/dia-nacional-de-combate-a-intolerancia-religiosa-e-convite-a-reflexao/10883
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/dia-nacional-de-combate-a-intolerancia-religiosa-e-convite-a-reflexao/10883
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Inicie a conversa expondo que cada pessoa possui a própria religião e que existem milhares de 

religiões no planeta. Esclareça que cada um possui a sua religião e que todos devem respeitar as outras 

religiões. Faça perguntas que vão nortear a conversa, comece com: “O que é o Dia Nacional de 

Combate à Intolerância Religiosa?”, “Quando ele ocorre?”, “Por que essa data foi escolhida para ser o 

’Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa’?”. 

O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é comemorado em 21 de janeiro. Nesse 

dia, diversas entidades promovem atividades em prol da tolerância religiosa em todo o Brasil. A data 

foi escolhida por causa de um ataque, provocado pela intolerância religiosa, a um terreiro de 

candomblé na Bahia. O terreiro foi incendiado e a líder religiosa, Mãe Gilda, faleceu dias depois. O 

texto apresenta um conceito importante: “fundamentalistas”. Explique aos alunos que em quase todas 

as religiões existem grupos fundamentalistas, ou seja, radicais que acreditam que as outras religiões e 

seus seguidores devem ser exterminados. Comente que existiram, e ainda existem, muitos conflitos 

no mundo provocados por intolerância religiosa. 

Na sequência, pergunte à turma: “Como agiu a filha de Mãe Gilda após sua morte?”, “Vocês 

acham que ela agiu corretamente?”. 

Comente a atitude da filha de Mãe Gilda, Jaciara Ribeiro, que começou a buscar uma 

convivência pacífica entre as diversas religiões. Ela se tornou uma ativista das múltiplas manifestações 

religiosas, segundo palavras da própria Jaciara. Fale que em vez de optar pelo ódio, pela vingança, 

provando mais intolerância, Jacira optou pela tolerância e pelo diálogo. 

Em seguida, exponha alguns dados oficiais sobre a intolerância religiosa no Brasil.   

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania, 

ocorreram 149 casos de ataques religiosos em 2014 e 552 ataques em 2015. Somente entre janeiro e 

setembro de 2016, haviam sido registrados 300 ataques desse tipo. 

Estimule a reflexão nos alunos e pergunte: “Após a leitura do texto e dos dados oficiais, 

podemos afirmar que existe tolerância religiosa no Brasil?”, “Alguém já viu atos de intolerância 

religiosa?”. Se sim, peça que comentem o fato.  

Em seguida, mostre que o número de ataques motivados por questões religiosas é alto no 

Brasil. Esses são os dados registrados, porém, muitos casos de ataques motivados por essas questões 

não são denunciados e não entram nas estatísticas do governo. É possível que alguns dos alunos já 

tenham visto ou sofrido preconceito e até ataques motivados por questões religiosas. Enfatize, 

novamente, a importância da tolerância e do respeito às diferentes religiões. 

Pergunte à turma: “Qual é a solução destacada pelo texto para a diminuição da intolerância 

religiosa?”, “Vocês concordam com essa visão?”, “E as igrejas e as religiões, devem estimular a 

tolerância?”. 
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A solução destacada pelo texto é a educação. Educação baseada na informação, no debate de 

ideias e no respeito ao diferente. O pastor evangélico, Silvio Sobrinho, afirma que a intolerância surge 

do desconhecimento.  

No final da aula, faça a pergunta: “Existem religiões ruins?”, “Por quê?”. 

Espera-se que o discurso da tolerância esteja presente na fala dos alunos. Não existem religiões 

melhores nem piores, mais ou menos importantes, existem religiões diferentes. Entretanto, existem 

indivíduos ou grupos radicais que cometem crimes em nome de sua fé ou de sua crença, mas isso não 

significa que todas as pessoas que professam a mesma religião ou crença que esses indivíduos ou 

grupos agem dessa maneira.  

 

Aula 3 – Pesquisa sobre religiões no Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: no laboratório de informática  
Organização dos alunos: 
- na aula expositiva: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
- durante pesquisa e produção das apresentações: em 8 grupos (a quantidade de membros por grupo vai depender do 
número de alunos da turma.) 
Recursos e/ou material necessário: 1 pen-drive por grupo (ou outro dispositivo de armazenamento), caderno, lápis, 
borracha e caneta 
Material de referência:  

• Site do Vaticano. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/vatican/pt.html>.  

• Texto “História da Igreja católica”: <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/influencia-igreja-historia.htm>.  
Acesso em: 18 jul. 2018. 

Aula expositiva e orientação de pesquisa 

Informe os alunos que nesta aula eles farão uma pesquisa sobre as principais religiões do Brasil 

e, na próxima aula, vão realizar uma apresentação para a turma. Organize-os em grupos e sorteie um 

tema para cada grupo. Os temas para a pesquisa são: religião católica, batista, protestante, religiões 

de matriz africana e neopentecostais. Lembre-os de que a pesquisa deve abordar os principais dogmas, 

como se deu a chegada da religião ao Brasil, o número de adeptos no país e a situação atual. 

Durante a pesquisa e a produção da apresentação, circule entre os grupos, esclareça dúvidas, 

oriente-os a ter cuidado para não reforçarem preconceitos ou estereótipos. Solicite que priorizem sites 

oficiais das próprias religiões. Ao final da aula, peça a todos os grupos que salvem as informações 

coletadas durante a pesquisa em seus respectivos pen-drives e que, a partir dessas informações, 

preparem uma apresentação para a próxima aula. 

Caso não haja acesso a equipamentos multimídia adequados para a apresentação dos alunos, 

peça-lhes que façam painéis. Para isso, distribua o material necessário.  

 

http://w2.vatican.va/content/vatican/pt.html
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/influencia-igreja-historia.htm
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Aula 4 – Apresentação sobre religiões brasileiras 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outro espaço adequado para as apresentações 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: apresentações prontas dos 8 grupos, caderno, lápis, caneta e borracha 
Material de referência:  

• Vaticano. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/vatican/pt.html>.  

• Museu Afrobrasil, Candomblé. Disponível em: <www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-
biografico/manifestacoes-culturais/candomble>. 

• Museu Afrobrasil, religiões afro-brasileiras. Disponível em: <www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-
biografico/manifestacoes-culturais/religioes-afro-brasileiras>.  

• Igreja Presbiteriana Brasileira. Disponível em: <www.ipb.org.br/>. 

• Normas para um presbítero. Disponível em: <www.ipb.org.br/uph/arquivo/presbitero.html>.  

• Confederação Israelita do Brasil: a história dos judeus no Brasil. Disponível em: <www.conib.org.br/historia>.  

• “O retorno do Nordeste brasileiro ao judaísmo”. Disponível em: 
<www.nationalgeographicbrasil.com/fotografia/2017/11/o-retorno-do-nordeste-brasileiro-ao-judaismo>.  

• “Retratos da fé – O islamismo no Brasil”. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/retratosdefe/episodio/o-
islamismo-no-brasil>.  

• Islamismo. Disponível em: <www.islamismo.org/islam.htm>.  

• Igreja Universal do Reino de Deus. Disponível em: <www.universal.org/a-universal>.  
Acesso em: 18 jul. 2018.  

 

Chame um grupo de cada vez para fazer as apresentações. Durante a exposição dos grupos, 

esteja atento a preconceitos que possam surgir na fala dos alunos e corrija os erros que, 

eventualmente, possam aparecer. Lembre-os sempre do que aprenderam na segunda aula desta 

sequência sobre tolerância religiosa.  

Veja a seguir o que a apresentação de cada grupo deve conter. 

Igreja Católica Apostólica Romana 

A Igreja católica começou a se desenvolver a partir do século IV depois de Cristo. Antes disso, 

os cristãos – nome dado a seus seguidores – eram perseguidos pelos romanos. Os cristãos puderam 

cultuar livremente apenas no governo do imperador Constantino e, depois, com Teodósio que tornou 

o cristianismo a religião oficial de todo Império Romano, criando, assim, as condições para a 

institucionalização da Igreja católica no Ocidente. Na Idade Média, a Igreja católica foi a única 

permitida nos reinos europeus e dominou toda a vida cotidiana até o século XVI, quando se iniciou a 

Reforma protestante. Os dogmas da Igreja católica chegaram ao Brasil com Cabral; após quatro dias 

em terras brasileiras, o frei português Henrique de Coimbra rezou a primeira missa católica no Brasil. 

Os católicos acreditam em um único Deus e no seu filho, Jesus Cristo. Cultuam santos, como São João, 

Santo Antônio, a Virgem Maria, entre outros. O batismo, a crisma, o casamento, a primeira comunhão, 

a comemoração de datas relacionadas aos santos e a Jesus estão entre os principais rituais e 

comemorações católicas. Segundo o censo de 2010, 64,6% dos brasileiros são católicos. A quantidade 

de católicos vem diminuindo nas últimas décadas no Brasil. 

 

http://w2.vatican.va/content/vatican/pt.html
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/candomble
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/candomble
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/religioes-afro-brasileiras
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/religioes-afro-brasileiras
http://www.ipb.org.br/
http://www.ipb.org.br/uph/arquivo/presbitero.html
http://www.conib.org.br/historia
https://www.nationalgeographicbrasil.com/fotografia/2017/11/o-retorno-do-nordeste-brasileiro-ao-judaismo
http://tvbrasil.ebc.com.br/retratosdefe/episodio/o-islamismo-no-brasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/retratosdefe/episodio/o-islamismo-no-brasil
http://www.islamismo.org/islam.htm
https://www.universal.org/a-universal


 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Religiões de matriz africana 

As duas principais religiões de matriz africana no Brasil são Candomblé e Umbanda. O 

Candomblé é considerado uma religião de origem africana que chegou ao Brasil através dos africanos 

escravizados de língua Iorubá. Umbanda, que se originou no início do século XX, é uma religião que 

mistura tradições do Candomblé com as do Espiritismo. As duas religiões cultuam os orixás. Os orixás 

são ancestrais africanos que foram divinizados. Oludumarê é o orixá criador do Universo e de tudo o 

que existe. Ogum é o orixá da guerra, da metalurgia e do fogo. Iemanjá é a orixá dos mares. Oxóssi é 

o orixá da floresta e da caça. Existem centenas de orixás, em cada região da América e da África são 

cultuados orixás diferentes. Nem no Candomblé nem na Umbanda existe um livro sagrado, uma 

hierarquia de sacerdotes e um único conjunto de regras para seguir, o que torna os rituais e as 

cerimônias múltiplos pelo Brasil. Aos orixás realizam-se oferendas, as quais são compostas de comidas 

e bebidas. Cada orixá gosta de determinada comida ou bebida. As oferendas são feitas para fazer 

pedidos ao orixá ou agradecimentos. 

Igrejas presbiterianas 

As igrejas presbiterianas surgiram com base nas ideias de João Calvino. A religião presbiteriana 

chegou ao Brasil na metade do século XIX, o missionário Ashbel Green Simonton, proveniente dos 

Estados unidos, fundou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. O presbitério é a instância máxima das 

igrejas presbiterianas. Presbítero é uma palavra que significa “ancião”, os presbíteros são eleitos pelos 

membros da igreja e devem ser homens maiores de 18 anos. Cada Igreja presbiteriana tem o seu 

concílio, chamado sessão ou conselho. Algumas igrejas de uma região, geralmente de uma cidade, 

formam um conselho maior, composto de representantes eleitos de cada igreja, formando um 

presbitério. Atualmente existem mais de 1 milhão de presbiterianos no Brasil, distribuídos em mais de 

5 mil igrejas pelo país.  

Igrejas batistas 

As igrejas batistas são diversas igrejas cristãs que fazem o batismo por imersão de pessoas 

adultas, que já possuem consciência para serem batizadas. Os primeiros batistas viveram na Inglaterra, 

mas, por causa de perseguições, mudaram-se para a Holanda sob a liderança de John Smith, fundando 

sua primeira igreja em Amsterdã no ano de 1609. Da Holanda, grupos retornaram à Inglaterra e, de lá, 

migraram para os Estados Unidos. Foi no sul dos Estados Unidos que se concentrou a maior parte de 

batistas do mundo. Com o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos (1861-1865), mais de 50 mil 

norte-americanos, a maioria composta de confederados, aqueles que perderam a guerra, chegaram 

ao Brasil em busca de novas oportunidades de vida. As duas cidades que mais receberam imigrantes 

estadunidenses no período foram Santa Bárbara do Oeste e a atual cidade de Americana, no interior 

do estado de São Paulo. Em 1871, em Santa Bárbara do Oeste, foi fundada a primeira Igreja batista do 

Brasil. Atualmente existem mais de 1,5 milhão de batistas no Brasil, organizados em diversas igrejas. 
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Igrejas pentecostais e neopentecostais 

Na crença cristã, Pentecostes é o dia em que se comemora a descida do Espírito Santo nos 

apóstolos de Jesus que começaram a falar em línguas desconhecidas. Pentecostalismo e 

neopentecostalismo são termos que abrangem diversas igrejas que não obedecem a uma hierarquia 

central, portanto fazem diversas interpretações da Bíblia. A origem do pentecostalismo ocorreu em 

1905, nos Estados Unidos. O pentecostalismo foi marcado por forte influência da cultura afro-

americana, e William Seymor foi o pastor da primeira igreja pentecostal. O neopentecostalismo 

também surgiu nos Estados Unidos, na década de 1970, assim como o pentecostalismo o 

neopentecostalismo também se baseia na crença da descida do Espírito Santo e da fala em línguas, 

mas, somado a isso, existe uma ruptura com o tradicional sectarismo e o ascetismo pentecostal. Entre 

as principais igrejas pentecostais do Brasil temos a Assembleia de Deus, a Cristo é Amor e a Igreja 

Quadrangular. As principais igrejas pentecostais do Brasil são a Igreja Internacional da Graça de Deus 

e a Igreja Universal do Reino de Deus. A Assembleia de Deus possui mais de 12 milhões de seguidores 

no Brasil e a Igreja Universal, mais de 2 milhões. 

No final da aula, faça um resumo das apresentações destacando que a religiosidade brasileira 

pode ser definida por sua diversidade. Diga que as igrejas presbiterianas, batistas, pentecostais e 

pentecostais são originárias da Reforma protestante. 

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento dos alunos, acompanhe-os e verifique se todos: 

• identificam as novas igrejas que derivaram do movimento reformista; 

• compreendem que essas doutrinas se espalharam pelo mundo; 

• conhecem a diversidade de religiões que compõe o Brasil atual; 

• identificam as principais características de cada uma dessas religiões; 

• reconhecem quais religiões existentes no Brasil hoje derivam da reforma religiosa do 
século XVI; 

• sabem que no dia 21 de janeiro é celebrado no Brasil o Dia Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa; 

• assimilaram que a tolerância religiosa é importante para o exercício da cidadania.   
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia as três afirmativas e depois assinale a alternativa correta. 

  I. A Reforma protestante gerou novas igrejas, mas estas continuam somente no continente 
Europeu até hoje, principalmente na Alemanha que é luterana. 

 II. A Reforma protestante gerou diversas igrejas, estas espalharam-se para várias regiões do 
mundo, incluindo o Brasil 

III. Nos últimos anos, o número de evangélicos tem aumentado no Brasil e o número de católicos 
diminuído. 

a) Somente a alternativa I é correta.  

b) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 

2. Existe intolerância religiosa no Brasil? Como podemos diminuir a intolerância religiosa? 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: d.  

2. Espera-se que os alunos apontem que existe intolerância religiosa no Brasil e que existe um dia 
para o combate à intolerância religiosa, conforme estudado na segunda aula desta sequência 
didática. Uma das formas de diminuir a intolerância religiosa é através da educação, pois conhecer 
o diferente é a melhor forma de diminuir preconceitos e a intolerância.  

 


