
 

 

 
O evangelho no Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais 

Reedição da obra original, História da Evangelização do Brasil faz parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, 
celebrando o meio século da revista Ultimato, e a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César 

 

Com quem, onde e como se iniciou a formação das diferentes igrejas brasileiras? Quais influências 
assumimos ou abandonamos ao longo dos últimos quinhentos anos? 
 
Dos jesuítas aos neopentecostais, História da Evangelização do Brasil apresenta três momentos 
distintos da evangelização do Brasil: a cristianização – o que os missionários católicos portugueses 
e espanhóis faziam, dos séculos 16 ao 18; a evangelização – por meio de missionários 
protestantes, quando todas as denominações históricas se instalaram no país, no século 19; e 
a pentecostalização – da implantação das Assembleias de Deus até a Renovação Carismática 
Católica e a Igreja Universal do Reino de Deus, no século 20. 
 
Erros aconteceram. De estratégia missionária, omissão na luta contra a escravidão indígena e 
africana, entre outros. No entanto, não podemos negar que esses missionários e missionárias 
eram vocacionados, amavam a Deus, deram-lhe suas vidas e trouxeram para cá o evangelho de 
Jesus. 

 

Série Ultimato 50 Anos 

A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato, 
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série. 

O primeiros 4 volumes –  Deixem Que Elas Mesmas Falem, Por Que (Sempre) Faço o Que Não 
Quero?, Súplicas de Um Necessitado e A História da Evangelização do Brasil, apresentam a 
reedição das obras originais – com nova identidade visual –, e misturam sabedoria bíblica e 
orientação prática para a vida cristã. 

 

*** 
 
Ficha técnica 
Título: História da Evangelização do Brasil  

http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/historia-da-evangelizacao-do-brasil
http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/historia-da-evangelizacao-do-brasil


 

 

Autor: Elben César 
Páginas: 112 
Formato: 14x21 
Preço: R$ 27,70 
 
*** 

 

Sobre o autor  

Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro 

de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um 

Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, Conversas 

com Lutero, De Hoje em Diante, Deixem que Elas Mesmas Falem, e Práticas Devocionais. Ex-presidente da 

Associação de Missões do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era 

presidente de honra, era também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa. 

 
*** 
 
O que disseram 
 
Obra leve, de leitura fácil, o próprio A. avisa que não se trata de "trabalho científico", ainda que 
esteja muito bem documentado em termos históricos. Pastor e jornalista, ligado à Igreja 
Presbiteriana, CÉSAR dá ao leitor uma visão clara e sinótica da implantação das Igrejas 
protestantes e grupos pentecostais no Brasil. Mesmo as críticas ligadas a procedimentos dos 
cristãos (do lado católico e não-católico) são comedidas, sem o sectarismo que fere e afasta. Os 
dois últimos capítulos (29 e 30) - joio x trigo; campo missionário x agência missionária - merecem 
séria reflexão e sincero exame de consciência. Um bom instrumento para a mútua compreensão 
de cristãos de diferentes bandeiras. 
 
- Antônio Carlos Santini  
 
*** 
 
O livro em frases 
 
Embora tenha algum valor, a religiosidade precisa da companhia de frutos verdadeiros. Basta lembrar Israel 
em determinadas ocasiões, quando a expressão litúrgica era mais visível do que a obediência aos 
mandamentos. 
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