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Resumo
Introdução e Objetivos
A liturgia reformada na Igreja Presbiteriana do Brasil entre os anos de 1960-1985, vista por um viés
histórico, especialmente a partir dos seguintes documentos: Princípios de Liturgia (PL), Constituição da
IPB, Manual do Culto, Digesto Presbiteriano, além de outros documentos reformados. A hipótese é
observar se o fechamento sócio-político brasileiro teve efeitos ou não na estrutura organizacional da
Igreja Presbiteriana, que resultaram em uma liturgia transcendentalista menos relacionada com os
problemas vivenciados pelas comunidades.
Material
O presente trabalho visa elucidar a liturgia reformada na Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) entre os anos
de 1960-1985, vista por um viés histórico, especialmente a partir dos seguintes documentos: Princípios de
Liturgia (PL), Constituição da IPB, Manual do Culto, Digesto Presbiteriano, além de outros documentos
reformados. A ideia é apresentar as razões históricas pelas quais a liturgia presbiteriana reagiu ou se
adaptou diante dos infortúnios da ditadura militar na época supramencionada. Assim diante do
fechamento das estruturas sócio-políticas e religiosas, a espiritualidade oriunda deste período foi ou não
refém do golpe militar? A expressão litúrgica da IPB foi realizada a margem da tutela ditatorial ou a favor
do regime militar? A nossa pergunta fundamental é demonstrar as razões pelas quais a liturgia
presbiteriana foi adaptada ou transformada em relação ao padrão estabelecido pela tradição da IPB?
Resultado
O pesquisador convive em um ambiente reformado e lida com o aspecto litúrgico semanalmente.
Contudo, emerge uma contínua inquietação frente à assimilação litúrgica, por parte dos fiéis. Por outro
lado, após investigação em bibliotecas e editoras, verificou-se um número restrito de material sobre o
referido tema. A reflexão sobre a liturgia costuma ser, por outro lado, deshistoricizada. Dessa maneira,
buscar conhecer a postura da IPB diante do regime militar, o qual influenciou toda a nação brasileira, nos
ajuda a entender a nossa sociedade e a compreender a transmissão e a práxis litúrgica da igreja. O desafio
desta pesquisa é observar as mudanças litúrgicas na IPB e procurar analisar como a igreja presbiteriana do
Brasil agiu diante da ditadura militar. O culto presbiteriano reflete as pessoas que celebram e demonstra a
relação social da instituição com a sociedade, por isso, é preciso observar como o conservadorismo do
período militar influenciou os presbiterianos. Pensar em tais mudanças é trazer a tona o paralelismo
político onde muitas vezes a manutenção e a alteração da ordem litúrgica acompanham as alterações
políticas da sociedade da época.
Conclusão
A Igreja Presbiteriana do Brasil, historicamente, tem demonstrado a importância da execução litúrgica.
Entretanto, percebe-se existir uma adaptação litúrgica com o passar do tempo, do desenvolvimento
tecnológico, científico e da cultura na qual a liturgia é realizada. Assim, a reflexão litúrgica aumenta a
compreensão da igreja presbiteriana a respeito de si mesma, ao mesmo tempo, delineia como essa liturgia
se firmou em solo brasileiro, apesar de tantas intempéries históricas e religiosas “conhecer melhor esse
período da IPB ajuda a participar desse esforço de conhecer e interpretar o contexto brasileiro e, assim,
participar do esforço de se conhecer melhor a sociedade brasileira” (SOUZA, 2004, p. 122).
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