
PRESBITERIANO: NOME ESTRANHO?
(Série: Conhecendo nossa Igreja e suas principais doutrinas)

Segundo o Rev Valdeci S. Santos: "No Brasil, há poucos anos o termo 'reformado'
poderia  ser  confundido  com  a  aposentadoria  de  militares  ou  com  o  processo  de
restauração  de  algum  imóvel.  Uma  igreja  reformada  era  apenas  uma  igreja  na  qual
haviam sido feitas obras de melhoramento estético".

A Reforma religiosa do século XVI deu origem, de modo direto ou indireto, aos
diversos  grupos  ou  movimentos  que  hoje  constituem  o  protestantismo.  Os  nomes
adotados por essas igrejas históricas podem derivar do próprio nome do seu fundador
(luteranos, menonitas), de um aspecto doutrinário particular (batistas, pentecostais) ou de
sua  estrutura  eclesiástica  e  sistema  de  governo  (congregacionais,  episcopais).  Nesta
última categoria também se incluem os presbiterianos.

As  igrejas  presbiterianas  têm  suas  raízes  primordiais  na  obra  dos  dois
reformadores (seguidores do segundo movimento de reforma protestante) que entraram
em cena pouco depois do pioneiro Martinho Lutero. Foram eles o suiço de língua alemã
Ulrico Zuínglio (1484-1531) e o frânces João Calvino (1509-1564), que atuaram ambos na
Suíça,  o  primeiro em Zurique e o segundo em Genebra.  Com a morte prematura de
Zuínglio, Calvino assume o protagonismo do movimento, tornando-se o principal líder e
teólogo.

As igrejas que adotaram a teologia e a estrutura eclesiástica ensinadas por Calvino
receberam o nome de Igrejas Reformadas,  principalmente em países como a própria
Suíça, a França, a Holanda e a Hungria. No início o termo designava a igreja oriunda da
Reforma e que se dispunha a estar constantemente se reformando à luz das Escrituras.
Toda a teologia protestante era chamada "reformada". Contudo, depois do Colóquio de
Marburgo  em 1529,  onde  as  divergências  eucarísticas  e  cristológicas  entre  Lutero  e
Zuínglio  foram agravadas,  o  termo passou  a  ser  aplicado à  vertente  protestante  que
divergia do luteranismo nesses aspectos. 

O termo presbiteriano decorre do fato de que nas igrejas desse nome o governo é
exercido por presbíteros. A palavra grega presbyteros encontra-se no Novo Testamento e
significava  originalmente  homem  idoso,  ancião.  No  contexto  da  igreja  primitiva,  a
liderança  era  exercida  pelos  membros  mais  maduros  e  experientes,  mas  não
necessariamente homens mais velhos. O termo passou a ter um sentido mais técnico de
líder da igreja e o aspecto da idade ficou em segundo plano.
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