
História 

Introdução 

A leitura do Portal IPB História será de grande valia para aqueles que desejam 
conhecer mais de perto a Igreja Presbiteriana, sua doutrina e princípios, 
hierarquia e principalmente sua história, iniciada com a vinda de Ashbel Green 
Simonton (1833-1867), o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que 
juntamente com o Rev. José Manoel da Conceição (1822-1873), o primeiro 
pastor evangélico brasileiro, foram as personagens mais notáveis dos 
primórdios do presbiterianismo no Brasil. 
Em narrativa clara e objetiva, o Portal IPB História conta a história da Igreja, 
descreve as origens mais remotas do presbiterianismo que remontam dos 
primórdios da Reforma Protestante, do século XVI. 
Ao disponibilizarmos este farto material, esperamos atender, com muita 
prioridade, as necessidades de conhecimento de todos aqueles que tiverem o 
desejo de conhecer a história e funcionamento da Igreja Presbiteriana. 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Rev. Alderi Souza de Matos, historiador 
oficial da Igreja Presbiteriana. 

A todos uma boa leitura, 
Equipe Portal IPB 

 

História do Presbiterianismo 

As origens históricas mais remotas do presbiterianismo remontam aos 
primórdios da Reforma Protestante do século XVI. Como é bem sabido, a 
Reforma teve início com o questionamento do catolicismo medieval feito pelo 
monge alemão Martinho Lutero (1483-1546) a partir de 1517. Em pouco tempo, 
os seguidores desse movimento passaram a ser conhecidos como “luteranos” 
e a igreja que resultou do mesmo foi denominada Igreja Luterana. 

O que é IPB 

A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que têm em comum 
uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de 
culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB pertence à família das 
igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como 
fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. 

Denominações Presbiterianas no Brasil 

A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do 
país, tendo sido fundada pelo missionário Ashbel Green Simonton (1833-1867), 
que aqui chegou em 1859. Mais tarde, ao longo do século 20, surgiram outras 
igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição calvinista. 
São as seguintes, por ordem cronológica de organização: Igreja Presbiteriana 



Independente do Brasil (1903), com sede em São Paulo; Igreja Presbiteriana 
Conservadora (1940), com sede em São Paulo; Igreja Presbiteriana 
Fundamentalista (1956), com sede em Recife; Igreja Presbiteriana Renovada 
do Brasil (1975), com sede em Arapongas, Paraná, e Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil (1978), com sede no Rio de Janeiro. 

Rev. Ashbel Green Simonton 

Ashbel Green Simonton (1833-1867), o fundador da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, nasceu em West Hanover, no sul da Pensilvânia, e passou a infância na 
fazenda da família, denominada Antigua. Eram seus pais o médico e político 
William Simonton e D. Martha Davis Snodgrass (1791-1862), filha de um pastor 
presbiteriano. Ashbel era o mais novo de nove irmãos. Os irmãos homens 
(William, John, James, Thomas e Ashbel) costumavam denominar-se os 
"quinque fratres" (cinco irmãos). Um deles, James Snodgrass Simonton, quatro 
anos mais velho que Ashbel, viveu por três anos no Brasil e foi professor na 
cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Uma das quatro irmãs, Elizabeth 
Wiggins Simonton (1822-1879), conhecida como Lille, veio a casar-se com o 
Rev. Alexander Latimer Blackford, vindo com ele para o Brasil. 

Esboço Histórico 

Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou 
calvinista. Entre elas incluem-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja 
Presbiteriana Conservadora e algumas igrejas criadas por imigrantes vindos da 
Europa continental, tais como suíços, holandeses e húngaros. No entanto, a 
maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja Presbiteriana do 
Brasil. Ao mesmo tempo, convém lembrar que, já nos primeiros séculos da 
história do Brasil, houve a presença de calvinistas em nosso país. 

Implantação da IPB (1859-1869) 

O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e 
desprendimento do Rev. Ashbel Green Simonton (1833-1867). Nascido em 
West Hanover, na Pensilvânia, Simonton estudou no Colégio de Nova Jersey e 
inicialmente pensou em ser professor ou advogado. Influenciado por um 
reavivamento em 1855, fez a sua profissão de fé e, pouco depois, ingressou no 
Seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso 
teólogo Charles Hodge, levou-o a considerar o trabalho missionário no 
estrangeiro. Três anos depois, candidatou-se perante a Junta de Missões da 
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua 
preferência. Dois meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, 
chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. 

 

 

 



 

Igreja Reformada 
 

I. Basicamente, quando falamos de Fé Reformada, referimo-nos à verdadeira 
religião cristã, como foi recuperada durante a Reforma Protestante dos séculos 
16 e 17. Esse texto tratará de alguns assuntos referentes à fé Reformada, que 
a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, mas você não encontrará a abordagem 
daqueles pontos cardeais da religião cristã que as Igrejas Reformadas 
compartilham com as demais, a saber, a Trindade, a expiação, a justificação 
pela fé, o nascimento virginal e a ressurreição corpórea de Jesus, seus 
milagres e a inspiração das Escrituras Sagradas. 

A Fé Reformada adota todas as doutrinas apostólicas estabelecidas na Bíblia e 
formuladas em credos pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja Primitiva. 
Ela é um relacionamento com Deus, através da mediação de Jesus Cristo, 
baseado no Evangelho revelado por Ele e pelas Escrituras Sagradas. 

 

O conteúdo desse trabalho é seletivo e não abrange toda a fé cristã; não se 
pretende nem objetiva oferecer um resumo exaustivo da fé Reformada, antes 
aborda os princípios reformados, a Teocentricidade, a eleição, o sacrifício de 
Cristo e a Graça Irresistível de Jesus por nós, pecadores. 

Doutrina 

DE DEUS E DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

I. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. 
Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões; é 
imutável, imenso, eterno, incompreensível, - onipotente, onisciente, santíssimo, 
completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e 
segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de 
amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro 
remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus 
juizos, pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por inocente o culpado. 

Ref. Deut. 6:4; I Cor. 8:4, 6; I Tess. 1:9; Jer. 10:10; Jó 11:79; Jó 26:14; João 
6:24; I Tim. 1:17; Deut. 4:15-16; Luc. 24:39; At. 14:11, 15; Tiago 1:17; I Reis 
8:27; Sal. 92:2; Sal. 145:3; Gen. 17:1; Rom. 16:27; Isa. 6:3; Sal. 115:3; 
Exo3:14; Ef. 1:11; Prov. 16:4; Rom. 11:36; Apoc. 4:11; I João 4:8; Exo. 36:6-7; 
Heb. 11:6; Nee. 9:32-33; Sal. 5:5-6; Naum 1:2-3. 

II. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-
aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das 
criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente 
manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única 
origem de todo o ser; dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas 



tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo 
quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele; o seu 
saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada 
é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em 
todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos 
homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o 
serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. 

Ref. João 5:26; At. 7:2; Sal. 119:68; I Tim. 6: 15; At - . 17:24-25; Rom. 11:36; 
Apoc. 4:11; Heb. 4:13; Rom. 11:33-34; At. 15:18; Prov. 15:3; Sal. 145-17; Apoc. 
5: 12-14. 

III. Na unidade da Divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder 
e eternidade - Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, O Pai não é 
de ninguém - não é nem gerado, nem procedente; o Filho é eternamente 
gerado do Pai; o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. 

Ref. Mat. 3:16-17; 28-19; II Cor. 13:14; João 1:14, 18 e 15:26; Gal. 4:6. 

 

 

 

 

 

 

 

 


