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RESUMO 
 
O presente texto versa sobre a trajetória do leitor e colecionador de impressos, Vicente 
Themudo Lessa, e tem como objeto de análise a Coleção Folhetos Evangélicos, conjunto de 
644 títulos que pertenceu ao Reverendo Vicente Themudo Lessa. A investigação sucinta 
algumas indagações, a saber: O que lia Vicente Themudo Lessa? A leitura de impressos 
favoreceu sua atuação no grupo protestante que pertenceu? O aporte teórico está pautado em 
Robert Darnton (1990) Roger Chartier (1998) e Jean François Sirinelli (1996, 1997) os quais 
discorrem acerca da circulação de impressos, das práticas de leitura e da noção de intelectual. 
Alguns resultados permitem inferir que a salvaguarda e leitura de impressos foi uma tentativa 
de eternizar um legado, deixar à posteridade marcas de uma vida, percursos de um leitor que 
se fez protestante. 
PALAVRAS-CHAVE: Vicente Themudo Lessa; Impressos; História Cultural.  

 
ABSTRACT 
 
This paper analyzes the trajectory of the reader and collector of printed Vicente Themudo 
Lessa. The object of analysis is the Coleção Folhetos Evangélicos, a printed set of 644 that 
belonged to the Rev. Vincent Themudo Lessa. The research summarized some questions, 
namely: What I read Vincent Themudo Lessa? Reading those printed strengthened its 
activities in Protestant group that belonged? The theoretical is ruled by Robert Darnton (1990) 
Roger Chartier (1998) e Jean François Sirinelli (1996, 1997) which discourses about the 
movement of print, reading practices and the notion of intellectual. Some results allow the 
conclusion that the preservation and reading printed was an attempt to perpetuate a legacy to 
leave to posterity marks a life paths a player who became Protestant. 
KEYWORDS: Vicente Themudo Lessa; Printed; Cultural History.  
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A possibilidade de reconstruir trajetórias de personagens, homens e mulheres, “[...] por 

intermédio das ‘vozes’ que nos chegam do passado, dos fragmentos de sua existência que 

ficaram registrados” (BORGES, 2006, p. 212) ocupa maior espaço entre os estudiosos e 

pesquisadores. Nesse prisma, a História da Educação, ancorada nos pressupostos da História 

Cultural, tem intensificado o diálogo com outras áreas do conhecimento e permitido a adoção 

de novos objetos e fontes, novas ferramentas conceituais, novos olhares e interpretações que 

facilitam a compreensão do objeto investigado. 

Acreditamos que, no decorrer da vida, “[...] o indivíduo vai acumulando papéis e 

passando a existir através deles, indicando à posteridade caminhos para a narração da 

memória da sua própria vida” (MACHADO, 2010, p. 31). Assim, percorremos indícios de 

caminhos trilhados, leituras feitas e ações desenvolvidas. Discorremos sobre o leitor, o 

colecionador, o escritor, o pastor, o professor, o sujeito que se fez protestante por meio dos 

impressos lidos e salvaguardados.  

Segundo Darnton “a leitura tem uma história” (1990, p. 147) e para recuperá-la ele 

sugere buscar os leitores em documentos ou arquivos. O referido autor afirma que é 

imprescindível voltar a atenção às particularidades da leitura e ressalta a pertinência da 

contextualização do leitor e seu espaço, que podem fornecer pistas de experiências vivida. 

Nessa perspectiva, seguimos o traçado da trajetória de Vicente Themudo Lessa que implica 

inquirir o intuito que o guiou na acumulação de inúmeros impressos salvaguardados. Porque 

os títulos foram preservados em encadernações resistentes? O que Vicente Themudo Lessa 

comentou de suas leituras? Em que contexto ele se fez leitor? Teria ele alguma predileção 

acerca da leitura?  

As questões elucubradas emanam do entendimento de que, assim como outros 

sujeitos, homens e mulheres, escreveram suas histórias Vicente Themudo Lessa procurou 

eternizar naqueles impressos sua própria imagem. Ao colecionar impressos deixou, nos 

velhos papéis, aquilo que pretendia imortalizar, com vistas a permitir à posteridade folhear a 

Coleção Folhetos Evangélicos e entrar em contato com suas facetas, encontrar indícios de 

percursos e desvios de sua trajetória. Ele guardou papéis para eternizar uma vida, guardou 

para se guardar e para nos guardar do esquecimento. Entre grifos e poucas anotações, Vicente 
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Themudo Lessa fez comentários breves, descrições sintéticas do que leu nos títulos que 

compõem a Coleção Folhetos Evangélicos, conjunto de 644 títulos, publicados no período de 

1860 a 1938 e salvaguardados por Vicente Themudo Lessa em sua biblioteca particular. Atualmente, 

pertence ao Centro de Documentação e História Vicente Themudo Lessa, na cidade de São Paulo. 

Reconstruir a trajetória de um sujeito, folheando papéis velhos que conservam marcas 

de leituras, exige rigor no procedimento metodológico. Portanto, fazemos uso do método 

indiciário “[...] um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados 

marginais, considerados reveladores” (GINZBURG, 1987, p. 149). Esse método tem 

orientado o caminho investigativo, no sentido de ir além das regras estabelecidas e dedicar 

atenção aos indícios, de modo a apreender nas entrelinhas o que não está posto. Indagar e 

observar as fontes, matéria-prima do pesquisador, nos permite decifrar a realidade opaca que 

permeia a investigação. 

 

Folheando velhos papéis, tecendo fios da trajetória de um leitor 

 

O ano era 1874. Dia 22 de janeiro, num dos tradicionais engenhos pernambucanos, 

Estrela do Norte, localizado no município de Palmares, nasceu Vicente Themudo Lessa, fruto 

do enlace matrimonial de Antônio Prisciano Themudo Lessa e Hermínia Eduarda do Rego 

Monteiro Themudo Lessa.  

Aos cinco anos de idade, na companhia e auxílio maternal, Vicente Themudo Lessa 

aprendeu a ler. 

 
Aos sete, já devorava os livros que caíam ao alcance de minhas mãos. Os 
primeiros que li foram o Roldão amoroso, o Gil Braz de Santilhana, o 
Moço louro de Macedo, o Simão de Mântua, as Flores silvestres de 
Bittencourt Sampaio, as Horas marianas (PEIXOTO, 1976 p. 275). 
 
 

No tradicional engenho pernambucano viveu até os oito anos de idade. Em virtude de 

uma mudança de endereço, Vicente Themudo Lessa foi matriculado na escola primária de 

Água Preta, localidade pernambucana que foi palco de muitos combates durante o Movimento 

Liberal de 1848, que teve como líderes seu avô materno Rego Monteiro e seu tio avô Afonso 

Ferreira, entre outros.  

Na velhice Vicente Themudo Lessa relembrou, numa entrevista concedida a Silveira 

Peixoto (1976, p. 275), de Vilela Araújo, seu primeiro professor que deixou recordações pelo 

uso da palmatória – a Santa Luzia. “Era homem enérgico, que não poupava a palmatória. [...] 
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Possuía caligrafia magnífica e ainda conservo um livrinho de poesias de João Duarte Filho, 

que ele me ofertou, com primoroso autógrafo”. 

A convivência com um tio, durante a infância, que dispunha de uma biblioteca 

particular composta por obras seletas, dentre as quais a Bíblia, facilitou o contato de Vicente 

Themudo Lessa com a leitura. Sobre o acervo da referida biblioteca, afirmou:  

 

Não tardei a entrar em contato com esses volumes, entre os quais figuravam a 
Bíblia e obras históricas de valor, como a sinopse de Abreu e Lima, as 
Memórias históricas de Fernandes Gama, Os mártires pernambucanos do 
padre Dias Martins, a Revolução de 1817 de Muniz Tavares, a Crônica da 
rebelião praieira de 48 de Figueira de Melo, a Dicionário Bibliográfico de 
Pernambucanos Célebres de Pereira da Costa (PEIXOTO, 1976, p. 276). 
 

 

Obras seletas, de caráter histórico, ilustradas pelos grandes personagens de destaque 

na época, dispostas naquela biblioteca, sediada na sua própria casa, apresentavam ao leitor, 

Vicente Themudo Lessa, os feitos daqueles heróis. As leituras despertavam o desejo de 

tornar-se um grande personagem, tal qual conhecia através da leitura. No contexto social do 

século XIX o acesso à cultura letrada era para poucos, salientamos para o fato de dispor de 

uma biblioteca particular. 

Ao destacar a proximidade e os primeiros acessos que Vicente Themudo Lessa teve 

aos impressos, estamos nos reportando aos ensinamentos apreendidos acerca da herança 

intelectual com o pensamento elaborado por Sirinelli (1996) para respaldar o legado 

intelectual de Vicente Themudo Lessa, uma vez que  

 
 
 [...] no meio intelectual os processos de transmissão cultural são essenciais; 
um intelectual se define sempre por referência a uma herança como legatário 
ou filho pródigo [...] o patrimônio dos mais velhos é portanto elemento de 
referência explícita ou implícita. (SIRINELLI, 1996, p. 255). 
 
 

A referência familiar foi determinante na formação do leitor e colecionador de 

impressos, uma vez que foi no convívio familiar que Vicente Themudo Lessa aprendeu a ler e 

teve acesso aos primeiros livros, despertando o gosto pela leitura. Compartilhamos do 

pensamento de Freitas (2006, p. 148), quando afirma que “o interesse dos familiares, [...] o 

investimento na escolarização e a formação familiar possibilitam a aquisição [...] de saberes e 

práticas significativos”. Com o passar do tempo o gosto pela leitura cedeu espaço à 
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necessidade de compreender os ideais religiosos protestantes, advinda da escolha de propagar 

a Palavra Sagrada. 

Seu primeiro contato com a religião protestante acorreu aos 16 anos, quando teve a 

oportunidade de ouvir a pregação do evangelho na Igreja Presbiteriana, no dia 3 de agosto de 

1890, na ocasião ministrada pelo Rev. William Calvin Porter, ordenado há menos de um ano. 

Passados três anos, no dia 12 de novembro de 1893, optou por exercer a profissão de fé 

perante o Rev. Dr. George W. Butler. Naquele contexto, os missionários protestantes tinham 

conseguido erguer igrejas, hospitais e escolas, com o objetivo de evangelizar e educar os 

cidadãos brasileiros analfabetos.  

Após a conversão Vicente Themudo Lessa, dedicou-se ao ministério pastoral no 

Seminário Presbiteriano localizado em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A Palavra Sagrada, 

presente na Bíblia, constituiu a formação religiosa de Vicente Themudo Lessa, os 

ensinamentos apreendidos nas leituras eram aplicados no cotidiano da vida de um difusor 

protestante, seja nas pregações como pastor, nas aulas que ministrou e nas obras que escreveu. 

O folheto Visão de um domingo de manhã, publicado em 1922, em São Paulo, traduzido do 

inglês por Vicente Themudo Lessa é um indício de que ele era poliglota. A compreensão de 

outros idiomas também é evidenciada pela presença, na Coleção Folhetos Evangélicos, de 

títulos em espanhol.  

Em 25 de janeiro de 1895, foi transferido para o seminário localizado em São Paulo. 

Em junho, do mesmo ano, o jovem estudante pernambucano realizou sua primeira viagem, 

pregando seu primeiro sermão, baseado em João 3.16, na cidade de Bragança. Visitou Jundiaí, 

Itatiba, Rio Claro, Brotas, Ventania, Dois Córregos e Jaú. 

O contato com a Palavra Sagrada tornou-se frequente no exercício do ministério 

sagrado. Acreditamos que a leitura “[...] não é somente uma operação abstrata; ela é 

engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os outros” (CHARTIER, 

1998, p. 16). Ao exercer as funções de pastor, professor, escritor e historiador do 

Protestantismo brasileiro, Vicente Themudo Lessa buscava por meio da salvaguarda e leitura 

de impressos, veículo de aquisição de conhecimento, seu crescimento pessoal, profissional e 

intelectual, haja vista que era líder de um grupo social protestante e consequentemente 

necessitava compreender os ideais religiosos, para então poder atuar e contribuir para a 

solidificação do Protestantismo no Brasil. As marcas de leitura ainda se fazem presentes nas 

páginas da Coleção Folhetos Evangélicos, e dão luz a indícios da leitura de Vicente Themudo 

Lessa.  
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As anotações nas folhas amareladas do folheto A Origem do Protestantismo resistiram 

à ação do tempo. Trata-se de uma publicação em defesa dos princípios da religião protestante 

e daqueles que se converteram, na qual Vicente Themudo Lessa deixou marcas de sua 

interpretação afirmando que, naquela época, “os padres [diziam] que o amor de Deus é dado 

pelo sofrimento, pela dor e pela morte. É o peccado e não a religião que nos causa sofrimento. 

A religião é bálsamo de nosso soffrimento”. Esses vestígios demonstram uma formação 

leitora e protestante. Os argumentos apresentados refletem a discordância da religião católica 

em favor do Protestantismo, somados aos títulos que versam sobre o embate entre católicos e 

protestantes ou que proferem críticas ao Protestantismo, são indícios de que Vicente Themudo 

Lessa tomou para si a missão de propagar os ideais religiosos protestantes e, para tanto, 

dedicou-se a conhecer os artifícios e argumentos dos adversários religiosos, nesse caso o 

Catolicismo, religião predominante no Brasil dos Oitocentos e em meados do século XX. 

Aos 26 anos de idade, Vicente Themudo Lessa concluiu os estudos teológicos. Teve 

como mestres John Rockwell Smith, Eduardo Carlos Pereira, Francis J. C. Schneider, 

Remígio de Cerqueira Leite, Baillot, Oscar Nobiling e outros. Durante o período de formação 

estudou com Francisco Lotufo, Erasmo Braga, Baldomero Garcia, Manoel Alfredo de 

Guimarães, entre outros e trabalhou no campo de Jaú como auxiliar do Reverendo Herculano 

de Gouvêa. Foi o primeiro ministro presbiteriano brasileiro ordenado no século XX. Sua 

ordenação, pelo Presbitério de São Paulo, ocorreu em Jaú e teve como membros da comissão 

examinadora os Revs. Herculano de Gouvêa, João Vieira Bizarro, Laudelino de Oliveira Lima 

e o presbítero Arlindo Ferraz. A partir de então procurou seguir sua profissão de fé 

disseminando a palavra sagrada. 

 

Vicente continuou residindo em Jaú. Certa vez, deu uma volta completa no 
campo, numa viagem de 38 dias na qual pregou 40 vezes. A seguir residiu em 
Lençóis, pastoreando também outras igrejas próximas. Em 30 de março de 
1902, inaugurou o templo dessa igreja, com a presença dos Revs. Francisco 
Lotufo e Zacarias de Miranda, e em 10 de julho foi eleito moderador e 
secretário permanente do seu presbitério (MATOS, A. No prelo). 

 

As múltiplas atividades evangelísticas desenvolvidas por Vicente Themudo Lessa em 

diversos lugares percorridos, em prol da difusão dos ideais religiosos protestantes, eram 

alimentadas pela missão de professar a fé.  A leitura contribuiu para enriquecer os seus 

conhecimentos e nortear a sua prática enquanto líder do grupo ao qual pertenceu e esteve 

engajado.  
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O folheto Porque ignoramos a eternidade?, escrito pelo ex-padre José Manoel da 

Conceição conserva as marcas de uma reflexão: “serei fiel até a morte e eu te deixarei a coroa 

da vida”. O referido título não informa o ano de publicação, mas, permanece com a anotação 

mencionada, datada de março de 1899, período em que Vicente Themudo Lessa estava 

concluindo seus estudos, com vistas a seguir o ministério pastoral. Os indícios do 

engajamento em prol da causa protestante sobrevivem a ação do tempo: “eleva a Palavra 

Sagrada e termina este combate”. 

Vicente Themudo Lessa visitou os Estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Ceará e 

Maranhão, em 1904, disseminando ideais religiosos a serviço do Presbitério. Foi transferido 

para São Luis do Maranhão, em 1907, a partir de então desempenhou atividades 

evangelísticas desde Manaus até a Bahia. A missão de propagar a fé religiosa protestante 

possibilitou a Vicente Themudo Lessa conviver com pessoas desconhecidas e em lugares 

diferentes. Das experiências teve início a carreira de escritor, estreada com a publicação do 

seu primeiro artigo no jornal O Estandarte. Dedicou-se em especial a escrever necrológios, 

uma maneira homenagear aqueles que considerava personagens importantes e que deveriam 

ser lembrados.  

Em prol da difusão da Palavra Sagrada protestante, Vicente Themudo Lessa esteve 

engajado na causa religiosa, dedicando seu ministério sagrado ao desenvolvimento do 

Protestantismo, atuando como pastor na formação e solidificação de novos grupos 

protestantes, como professor e escritor na perpetuação dos princípios religiosos, como leitor e 

colecionador de impressos na salvaguarda de diversos títulos para posteridade, bem como, na 

aquisição dos saberes e ideais protestantes para propagá-los em meio a população brasileira.  

 
 
Lia para este fim os jornais grandes ou pequenos de todas as igrejas e fazia 
questão de ter coleção dos mesmos ou um número, pelo menos de qualquer 
jornalzinho evangélico que, embora de efêmera existência, se publicou no 
país (PINHEIRO, 1941, p. 4). 

 

 

Desse modo, Vicente Themudo Lessa, um intelectual engajado, esteve envolto na 

aquisição, criação e na disseminação de saberes protestante (SIRINELLI, 1997, p. 261). 

Entendemos o intelectual engajado como um agente político, no sentido amplo, que não se 

limita a política partidária, mas, que fomenta o debate público, no caso de Vicente Themudo 

Lessa, utilizando a palavra impressa como um meio de intervenção social. Após a conversão 
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ao Protestantismo, Vicente Themudo Lessa tomou-se para si a missão conquistar novos 

adeptos à religião, formar e solidificar os grupos protestantes. Essa atuação teve um efeito 

político, no sentido da intervenção social, e propiciou a disseminação pública dos saberes e 

práticas religiosas e educacionais, postos em circulação no Brasil dos Oitocentos e em meados 

dos Novecentos.  

Vicente Themudo Lessa faleceu no dia 19 de novembro de 1939, depois de suportar 

cólicas hepáticas e crises de asma, e foi sepultado no Cemitério dos Protestantes, em São 

Paulo. De acordo com Pinheiro (1941), Vicente Themudo Lessa, “[...] prevendo sua morte no 

Sul, trouxe consigo do seu querido Pernambuco o travesseiro de terra em que repousou a 

cabeça no seu último sono” (PINHEIRO, 1941, p. 6). No dia 19 de dezembro, completado um 

mês da sua morte, foi realizada na 1ª Igreja Presbiteriana Independente em São Paulo uma 

sessão memorial, na qual Albertino Pinheiro, seu cunhado e velho amigo de mais de 40 anos, 

leu um texto em sua homenagem, que foi consultado no decorrer da investigação. 

Em 7 de julho de 1940, Francisca Leme (1874-1952), membro da 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de São Paulo, viúva do Reverendo Vicente Themudo Lessa, doou 

à biblioteca da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente os títulos 

colecionados pelo marido. Em sua homenagem, a instituição que recebeu a doação deu seu 

nome ao Centro de Documentação e História Rev. Vicente Themudo Lessa, localizado na 1ª 

Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. 

 

Possíveis Considerações 

 

As marcas que sobrevivem à ação do tempo, como fios e rastros, testemunham uma 

vida guardada em papéis, eternizam a imagem de um sujeito que se fez protestante e 

contribuiu para difusão de saberes e práticas educacionais e religiosas, através dos impressos. 

Desde a infância, o contato com a leitura, fez de Vicente Themudo Lessa um leitor e 

colecionador assíduo de diversos impressos. A conservação dos títulos revela a preocupação 

com a salvaguarda e a circulação títulos para difundir saberes e práticas educacionais 

protestantes, visto que, segundo Nascimento (2007), a principal estratégia utilizada para 

instalar definitivamente essa denominação religiosa no território brasileiro foi a difusão dos 

impressos.  

Na Coleção Folhetos Evangélicos identificamos uma vasta quantidade de títulos 

acerca do Protestantismo e de outras correntes religiosas que, provavelmente, contribuiu para 
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a construção de si como protestante. Afinal, o protestante se faz protestante por meio da 

leitura.  Os grifos e anotações deixam uma representação de um intelectual que atuou na 

criação, mediação e propagação de saberes e práticas religiosas protestantes.  

A Palavra Sagrada foi uma fonte de conhecimento e definida por Vicente Themudo 

Lessa como uma história, a “história das dúvidas humanas” (LESSA, 1938, p. 356). Segundo 

ele, a Bíblia conta a história de um povo e debruçar-se na leitura é entrar em contato com as 

dúvidas que se instauraram ao longo da história da humanidade. 
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