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A primeira Igreja Batista na América
75 North Main Street

Providence, Rhode Island 02903

Bem-vindo à Primeira Igreja Batista dos Estados Unidos. Esta é a igreja

Batista mais antiga na América e foi fundada por Roger Williams, há mais de 375

anos, em 1638. O atual edifício da igreja tem mais de 200 anos de idade e foi erguido
em 1774-1775 na véspera da Revolução Americana. Esta igreja tem um passado
glorioso, um presente vívido e um futuro esperançoso. Nós convidamos você a

compartilhar deste momento enquanto você visita o nosso Meeting House.

Esta visita auto-guiada fornecerá um breve histórico da igreja mostrando-lhe

muitos dos interessantes aspectos históricos e arquitetônicos do Meeting House.

Começaremos pelo Quarto Manning, assim nomeado em homenagem ao Dr.

James Manning que foi o primeiro presidente da Brown University e pastor desta

igreja quando o atual edifício foi construído.

A história da igreja começa com Roger Williams, um dos mais de 15.000

puritanos que partiram da Inglaterra na década de 1630 para escapar da

perseguição religiosa e política. Muitas dessas pessoas viajaram para a América do

Norte para estabelecer a colônia da baía de Massachusetts. Em 1629, Roger

Williams se juntou ao planejamento do Êxodo; ele era um amigo dos líderes,

inclusive do primeiro governador, John Winthrop. No entanto, Williams não estava

entre a primeira onda de puritanos que chegaram no verão de 1630 para

estabelecer Boston. Ele veio em fevereiro de 1631 e, logo de início revelou que o

seu conceito de colônia diferia da visão da maioria dos outros.

Ele se recusou a aceitar a nomeação como ministro-assistente da igreja de

Boston, a menos que eles repudiassem totalmente seus laços com a Igreja da

Inglaterra. Williams foi para Salem onde permaneceu brevemente antes de se

mudar para a colônia de Plymouth. Ele morou em Plymouth por cerca de 18 meses

antes de voltar a Salem para se tornar o ministro da igreja lá, onde então, começou a

pregar sua doutrina da Liberdade da Alma que negava o direito às autoridades civis

de interferir em questões de religião e de consciência. Ele exigiu a separação entre

Igreja e Estado, dizendo que a adoração de Deus exigia a liberdade religiosa. Suas

idéias ameaçavam os fundamentos religiosos e políticos de Massachusetts Bay

Colony. Além disso, Williams declarou que era uma "mentira pública solene"

conferir ao rei da Inglaterra o direito de conceder uma terra que não tinha sido

comprada dos índios. Esta idéia desafiou a legalidade dos títulos de terras na

colônia, ameaçando assim, os seus fundamentos econômicos.

Em 1635, as autoridades já não mais toleraram as ideias radicais de Williams

e, por isto, ele foi julgado e condenado por sedição, heresia, e por negar juramento
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de fidelidade à colônia. Sob ordem de expulsão para a Inglaterra, Williams fugiu em

fevereiro de 1636 caminhando pela neve de Salem à Narragansett Bay onde passou

o resto do inverno com os amistosos índios Wampanoags.

Naquela primavera, ele e alguns companheiros de Salem atravessaram o rio Seekonk

e começaram um assentamento de terra que ele havia comprado dos índios

Narragansetts.

Ele chamou o lugar de Providence porque a providência de Deus lhe trouxera ali.

Esta colônia seria o lugar onde todos teriam liberdade religiosa e, onde todos

aqueles que estavam "aflitos de consciência" poderiam encontrar liberdade de alma

ali em Providence.

Williams, um então ministro ordenado, logo reuniu os fiéis para o culto em

sua casa e, depois de aproximadamente dois anos, esta pequena congregação se

tornou a primeira igreja Batista na América. Roger Williams, o ex-padre anglicano,

ex-puritano e separatista, havia se tornado um Batista. Ele então acreditava no

batismo dos crentes, não o batismo de crianças. Williams rebatizou a sua

congregação e foi o seu primeiro pastor. No entanto, sua jornada espiritual não

terminou aí. Poucos meses depois ele veio a duvidar de que qualquer instituição

existente poderia ser chamada de Igreja. Ele concluiu que a igreja havia morrido

quando os romanos fizeram do cristianismo a religião oficial do Império por volta

de 390 A.D. Ele acreditava que todos os ritos e práticas da igreja havia se tornado

inválidos e corruptos. Portanto, no verão de 1639, ele renunciou. Mas ele fomentou,

até o último dia de sua longa vida, a crença de que a igreja que ele fundou foi

baseada nas Escrituras. Ele permaneceu firme em sua defesa da liberdade religiosa,

e sua influência fez com que Rhode Island se tornasse um refúgio exclusivo de

liberdade religiosa no século XVII.

A pequenina igreja Batista sobreviveu sem Williams, mas ainda sem uma

matriz até 1700. Naquele ano, o pastor Pardon Tillinghast construiu uma pequena

sede em sua propriedade a várias quadras da North Main Street . Então, em 1726,

uma segunda e maior sede foi construída para acomodar a congregação crescente.

Providence continuava a crescer nos meados do século XVIII e, o “Grande Despertar

– The Great Awakening” aumentou o número de batistas na Nova Inglaterra.

Finalmente, em 1774 e 1775, a atual sede foi erguida. Seu tamanho e beleza indicam

que a direção do trabalho desta obra batista em Providence foi realizada sob a

liderança dinâmica de James Manning.

Dr. Manning foi enviado pela Associação Batista da Filadélfia à Rhode Island

para fundar uma Faculdade Batista e reunir algumas das igrejas Batistas da Nova

Inglaterra na “Associação Batista Regular – Regular Baptist Association”. Como
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resultado disto, a Brown University foi fundada em 1764, e iniciou-se a Associação

Batista de Warren – Warren Baptist Association”. Em 1770, a faculdade Batista

mudou-se para Providence, e o prédio da faculdade - agora chamado de "University

Hall" foi construído. Dr. Manning tornou-se pastor da Igreja Batista de Providence e

uma das conseqüências de seu pastorado foi a construção do Meeting House.

Originalmente, quando o prédio foi construído, não havia cômodos no piso

térreo, exceto um porão rústico escavado na encosta. O carro funerário da vila

ficava estacionado ali e era puxado pela porta da frente do prédio quando

necessário. Por vezes, o espaço era alugado como armazém por homens de negócios

locais. Só para ilustrar, uma vez, um agente funerário da vila armazenou barris de

rum lá! Finalmente, em 1819, a escola dominical foi criada e toda a área do porão foi

escavada para fazer salas de aula.

Em 1957, Meeting House foi reformado, restaurado e redecorado segundo à

moda da época e nomeado em homenagem ao Dr. Manning. Vários objetos e a sua

memorabilia podem ser vistos nas vitrinas de exibição. No acervo encontra-se uma

chaleira do Sr. Roger Williams, uma Bíblia que pertenceu à família Dexter, um

martelo colonial de um carpinteiro (encontrado debaixo do beiral do telhado

durante a restauração de 1957), lâmpadas de óleo de baleia utilizadas para

iluminação na década de 1830, e balas de canhão que foram usadas como

contrapeso no lustre do auditório.

FAVOR DIRIJA-SE PARA O AUDITÓRIO DA CASA E, POR GENTILEZA,

ASSINE O LIVRO DE VISITA NO HALL DE ENTRADA.

Enquanto você assina o livro de visitas, por favor, note que na parede tem

uma placa que indica uma outra função do Meeting House que diz que esta casa foi

dedicada "Ao culto público de Deus Todo-Poderoso e também às colações de grau".

Desde o término da construção do Meeting House até hoje, a Brown University vem

realizando as suas formaturas de graduação aqui. No dia da graduação, os

graduandos descem o morro para receberem os seus diplomas formalmente. Em

seguida, eles voltam para o campus onde segue o restante da cerimonia. Isto é

necessário porque as classes de hoje em dia são tão numerosas que os alunos

preenchem todos os assentos, não deixando espaço para os amigos, família, ou

corpo docente no recinto.

AGORA ENTRE NO AUDITÓRIO E PROSSIGA PARA A FRENTE DA SALA.

Este edifício de marco histórico nacional é o maior edifício de madeira que
sobrevive a época Colonial da história dos Estados Unidos. Além disso, foi a primeira
Capela Batista com um campanário e um sino. Nenhuma outra Igreja Batista tinha
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essa aparência. Todas as capelas Batista anteriores eram pequenas, simples e
careciam de um campanário. Este edifício foi construído para impressionar a todos!

Este auditório reflete os valores arquitetônicos do século XVIII e a época do
Iluminismo: equilíbrio, razão e simetria. O que você vê aqui é um dos melhores
exemplos na América Colonial do que é chamado de "Arquitetura Georgiana,"estilo
assim nomeado porque se tornou popular durante os reinados do Rei George I e II,
na Inglaterra. O espaço também reflete o estilo simples da construção da igreja na
Nova Inglaterra. Nota-se pela sala quadrada (80 por 80 pés), geralmente desprovida

de qualquer ornamentação (brancos de paredes, janelas de vidro claro, sem cruzes,

estátuas ou ícones) e tem-se um púlpito onde se teria um altar em uma igreja não

reformada.

A maioria dos construtores americanos na era colonial não tinham formação
em arquitectura mas, frequentemente, usavam o padrão e design dos livros escritos
por arquitetos ingleses e europeus. Joseph Brown, arquiteto deste prédio, usou o
livro 1728 Livro de Arquitetura de James Gibbs, um aluno do grande arquiteto inglês,
Sir Christopher Wren. Os projetos da St. Martin’s-in-the-Fields e da capela de
Marylebone, ambas as igrejas em Londres projetadas por Gibbs, influenciaram
grandemente a aparência desta igreja. O campanário, por exemplo, é uma réplica de
um outro projeto de Gibbs.

Observe os detalhes clássicos que marcam o estilo Georgiano: as colunas
caneladas esculpidas para assemelharem-se aos pilares clássicos, a janela Paladiana
acima do púlpito, os adornos triangulares quebrados acima das portas, as urnas com
chamas, o "meandro" que contorna toda a borda do mezanino, e, claro, o equilíbrio e
simetria dos pilares, janelas e portas.

Cada uma das colunas é uma árvore de carvalho maciço. Quando o Meeting

House foi construído algumas pessoas deram dinheiro, outras deram seu trabalho

ou doaram materiais, tais como estas árvores enormes. Se você olhar para a coluna

no canto esquerdo no fundo verá o efeito do envelhecimento e ressecamento em um

pedaço de madeira sólida. A coluna rachou e o seu canelado ficou distorcido. O

edifício não tinha calefação durante os seus primeiros 50 anos de modo que as

colunas sofreram os efeitos das condições meteorológicas do calor e do frio. Agora,

olhe para a coluna no fundo do corredor à sua direita que parece estar inclinada.

Isso é uma ilusão de ótica causada pela caneluras espiralando ao longo da madeira.

Toda essa canelura foi feita à mão.

O Meeting House beneficiou-se dos problemas políticos em Massachusetts, na

véspera da Revolução Americana. O “Boston Tea Party” aconteceu em dezembro

1773, e os britânicos responderam com atos coercitivos na primavera de 1774 que,

entre outras coisas, fecharam o porto de Boston. Como consequência, os

construtores e carpinteiros de navios em Boston ficaram desempregados e, com
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isto, muitos desses homens vieram para Providence para trabalhar no que foi o

maior projeto de construção em toda a Nova Inglaterra da época.

Um campanário de 185 pés foi levantado em três dias e meio! Este foi

construído em seções no chão e, em seguida montado e erguido tal qual a um

telescópio montado parte por parte. E tem resistido aos invernos e furacões desde

1775, tornando-se praticamente o único campanário em Providence que não tenha

sido destruído por ventos ou raios. Em setembro de 2002, o campanário foi

totalmente iluminado pela primeira vez, tornando-se um marco na cidade durante a

noite.

Esta igreja é um dos maiores prédios construídos na América Colonial. Foi
construído para acomodar 1.200 pessoas, apesar de Providence , em 1775, contar
com apenas 4.321 habitantes e a igreja Batista ter menos de 150 membros. No
entanto, os batistas continuaram a crescer como resultado dos avivamentos que
varreram as colônias nas décadas anteriores. Lembre-se também que o prédio foi
construído para ser usado nas formaturas de graduação da nova Faculdade Batista –
hoje a Brown University. Além disso, alguns dos construtores eram figuras de

destaque na cidade de Providence , e eles queriam erigir um Meeting House que

correspondesse às suas expectativas para a própria Providence . Esta igreja foi uma
entre várias outras grandes construções erguidas entre 1760 e 1820; pois,
Providence desafiou e superou Newport tornando-se a principal cidade no sul da
Nova Inglaterra

Quando o Meeting House foi construído não havia instrumentos musicais.

Assim, o órgão que você vê na galeria é de uma data posterior a construção. No

lugar em que o órgão foi instalado havia um segundo balcão pequeno. Foi Dr.

Manning quem reintroduziu o canto congregacional na década de 1770 e o primeiro

instrumento musical usado aqui em 1804 foi um violoncelo. Em 1834, um órgão foi

instalado por E. & G.G. Hook de Boston, e a caixa do órgão atual é original. O órgão

em si foi reconstruído e ampliado em 1884 por Hilborne T. Roosevelt, em 1920 por

Skinner & Co., em 1957 por Wicks Organ Co. e, finalmente, em 2000 pela Foley-Baker

Organ Co.

Até o início da década de 1930 os bancos no andar principal eram alugados

ou de propriedade de famílias ou indivíduos. O aluguel dos bancos da Igreja serviam

para pagar os vencimentos do pastor, organista, sacristão e as despesas gerais do

prédio. A área mais cara ficava na parte da frente. Aqueles que não podiam comprar

ou alugar um banco podiam sentar-se de graça no balcão. Hoje ninguém mais é

dono de um banco. Os bancos atuais foram instalados em 1832 substituindo os

originais bancos quadrados de encosto alto. As pequenas gavetas que você vê sob os
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assentos em muitos bancos serviam para guardar itens pessoais tais como óculos,

luvas, Bíblia e hinário pertencente aos proprietários dos bancos.

AGORA CAMINHE PELO CORREDOR À ESQUERDA ATÉ VOCÊ FICAR

EM FRENTE AO LUSTRE NO CENTRO DA SALA.

Esta grande relíquia foi doada à igreja em 1792 por Hope Brown em memória

de seu pai, o Sr. Nicholas Brown, que foi uma das principais figuras da igreja quando

o Meeting House foi construído. Provavelmente este lustre foi feito pela Waterford

Glass Company, na Irlanda. Este foi iluminado pela primeira vez à noite após o

casamento de Hope Brown com o Sr. Thomas Poynton Ives. Era originalmente

iluminado por velas, depois foi encanado para gás em 1884 e convertido em

eletricidade em 1914. Na década de 1850 uma série de lustres grandes a gás foram

pendurados do teto mas estes foram retirados na década de 1880.

Se você olhar para a frente do auditório do alto do púlpito você verá como ele

era quando foi restaurado em 1957. No decorrer do século XIX, o púlpito alto

original, a janela de Paladio e a caixa acústica - aquele objeto plano pendurado

acima do púlpito para manter clara a voz do pregador - foram retirados. Em 1884,

fez-se uma pequena extensão na parte de trás da igreja, e a área entre as pilastras e

o arco foi aberta para deixar a vista o grande batistério de estilo Vitoriano e uma

janela de vitral. A janela estava totalmente fora de sintonia com o estilo do Meeting

House e logo foi fechada. Ela ainda pode ser vista pelo lado de fora atrás da igreja. A

restauração de 1957 colocou de volta a parede, a janela de Paladio, o púlpito alto e a

caixa acústica. Hoje, o batistério fica atrás da janela e púlpito em uma posição

elevada para que todos possam ver os batismos.

Assim terminamos o nosso passeio histórico pelo Meeting House. Você

poderá levar uma lembrança de sua visita conosco comprando uma de nossas

lembranças que estão disponíveis lá embaixo. Além disso, temos caixas de

contribuição localizadas no prédio. Ser-lhe-emos sinceramente gratos pelas doações

feitas para a preservação deste santuário histórico.

Por favor, devolva este livreto no escritório, e teremos o prazer em ajudá-lo

e esclarecer possíveis dúvidas. Obrigado por visitar a Primeira Igreja Batista na

América. Oramos para que você volte e venha louvar conosco.

A PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM AMERICA

é afiliada ao

THE AMERICAN IGREJAS BATISTAS DE RHODE ISLAND

e THE AMERICAN IGREJAS BATISTAS, EUA.


