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RESUMO:
A presente pesquisa tem por objetivo estabelecer algumas reflexões sobre a
resistência à ditadura e a repressão no Oeste Paranaense, no município de Nova
Aurora a partir de um estudo sobre a Var-Palmares, mais particularmente aqui, um
“comando territorial” formado em 1969, por pessoas ligadas ao grupo
revolucionário regional do Rio Grande do Sul e camponeses locais. Desenvolveram
suas atividades na região onde foi feito um trabalho de arregimentação para o
treinamento de guerrilha, visando o fortalecimento dos grupos de esquerda contra
a ditadura. Os líderes deste comando também eram professores, associando a
resistência com o trabalho de conscientização social e política através do magistério
em pleno regime. Todos daquele grupo foram presos e torturados em maio de 1970,
acusados de terroristas, realizarem expropriações bancárias e participação em
sequestros.
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RESUMO:
Esta dissertação tem por objeto de estudo a formação da primeira igreja
presbiteriana em Cascavel/PR, denominada de Igreja Presbiteriana Central de
Cascavel (IPCC), por entender que tal formação está inserida nas estratégias para
introduzir e disseminar o protestantismo de missão na região Sul do Brasil durante
o século XX. Assim, após definir o objeto de estudo, busquei enquanto objetivos,
identificar as estratégias elaboradas e priorizadas pelos missionários (pastores) que
alteraram o campo religioso no Brasil, a historicização da experiência protestante
no Brasil, a inserção do presbiterianismo no Paraná e, por fim, o processo de
formação da primeira igreja presbiteriana em Cascavel/PR.
Palavras-Chave: Protestantismo de Missão; Presbiterianismo; Igreja Presbiteriana;
Campo Religioso; História Religiosa.
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