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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentenário 
da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Religião e confessionalidade: 150 anos de Mackenzie e a cidade 
de São Paulo objetiva mostrar que a construção e a sedimenta-
ção da identidade confessional do Mackenzie estão presentes 
desde a sua fundação, em 1870, quando os missionários presbi-
terianos Mary Ann Annesley Chamberlain e George Chamberlain 
chegaram à cidade de São Paulo. Com uma proposta inovadora e 
arrojada, o casal propôs um ensino sem distinção de sexo, credo 
ou classe social, criando, assim, a Escola Americana, a qual não 
demorou para se tornar uma referência na educação paulistana. 
Assim, os frutos plantados na lavoura da educação começaram 
a ser colhidos. 

O Rev. Chamberlain tinha consciência da missão e dos pro-
pósitos educacionais da escola que fundara. Ele via, por meio da 
educação pautada pela fé cristã reformada, a possibilidade de 
formar não apenas profissionais em áreas específicas do conhe-
cimento, mas, sobretudo, cidadãos capazes de dialogar com as 
várias questões sociais e culturais que lhes seriam impostas no 
exercício de suas atividades, ou seja, teriam participação ativa e 
consciente nas suas responsabilidades éticas e morais diante da 
sociedade. Esses princípios continuam a nortear essa instituição 
de ensino sesquicentenária.

A semente lançada em 1870, em solo paulistano, continua 
dando seus frutos.

Religião e confessionalidade: 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo trata 
de temas ligados à religião e à confessio-
nalidade, tendo como fio norteador as co-
memorações dos 150 anos do Mackenzie. 
A obra é composta por seis capítulos que 
ressaltam a identidade mackenzista regida 
pelos princípios da fé cristã reformada.

Em “Lugares da extensão: promoção 
humana e a transformação da realidade”, 
Lindberg Clemente de Morais procura dis-
cutir o entrelaçamento da prática extensio-
nista com a religiosa, marcada pela confes-
sionalidade. Morais mostra que extensão 
e religião são ações organizadas que visam 
construir e reconstruir caminhos para o 
efetivo exercício da cidadania, imprescin-
dível para a condição humana.

O autor de “Religião e confessionalida-
de na Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM): planejamento estratégico”, Wilson 
do Amaral Filho, pontua que a educação 
deve ser teorreferente, contemplando os 
saberes que dão ao ser humano os bene-
fícios do conhecimento da redenção divina 
e da espiritualidade. Além disso, fornece 
alicerces científicos e experienciais que 
permitem ao indivíduo atuar na sociedade, 
além de administrar a vida no planeta por 
meio de sua vocação. 

Em seguida, no capítulo “Princípios 
e valores da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) desde o início”, Mário 
Sérgio Batista mostra que a religião e a 
confessionalidade são duas verdades pre-
sentes em nosso país desde a época do 
descobrimento pelos portugueses, ressal-
tando que nascemos confessionais.

Em “Religião e confessionalidade: da 
Escola Americana ao MackGraphe”, Ítalo 
Francisco Curcio justifica que o título não 
foi escolhido por acaso, ele carrega um 
significado histórico que define bem os 
extremos da linha do tempo estabelecida 
desde 1870 até 2020. Suas considerações 
a esse respeito são feitas sem perder de 
vista a singularidade e a grande impor-
tância da confessionalidade pública da fé 
cristã reformada, que sempre se eviden-
ciou em todas as atividades realizadas pelo 
Mackenzie. 

No capítulo “A sonoridade das ‘pedras 
angulares’ dos prédios do Mackenzie no 
campus Higienópolis”, Marcel Mendes afir-
ma que a arqueologia, a geologia e a pa-
leontologia têm competências científicas 
para ler o discurso das rochas e captar a 
“sonoridade” dos fósseis; contudo, o que 
pretende é falar de signos incorporados 
ou sobrepostos a pedras da superfície 
terrestre, que contaram com a ação labo-
ral humana.

Em “O espírito mackenzista analisado 
pela filosofia hegeliana”, Gerson Leite de 
Moraes trabalha com as expressões “Isto 
é Mackenzie” e o “espírito mackenzista”. 
O percurso a ser trilhado pelo autor está 
pautado numa reflexão a partir da filoso-
fia hegeliana, num diálogo organizado de 
maneira didática e descritiva para, depois, 
oferecer as condições de compreensão do 
objeto perquirido.
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inTRodUÇão

Recebi, com muita honra e alegria, o convite do organizador Mário Sérgio 
Batista, ilustre ministro presbiteriano, ex-diretor e docente do Centro de Educa-
ção, Filosofia e Teologia (CEFT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), para apresentar os ensaios de professores, da referida unidade acadêmi-
ca, reunidos em um volume comemorativo do sesquicentenário do Mackenzie 
(1870-2020), versando sobre Religião e Confessionalidade. 

Nesse contexto em que celebramos tão expressivo marco histórico, em meio 
à pandemia da Covid-19, esta compilação de ensaios escritos por alguns dos 
nossos docentes representa uma singela expressão de resistência contra a morte, 
pela produção intelectual viva desses ensaístas, destacando a história e o signi-
ficado do melhor espírito mackenzista. 

O primeiro ensaio, escrito pelo professor Lindberg Clemente de Morais, 
trata dos “Lugares da extensão: promoção humana e a transformação da reali-
dade”, partindo da premissa do necessário entrelaçamento da prática extensio-
nisa com a prática religiosa, a partir da etimologia das duas palavras: extensão, 
como ato de estender o que se recolheu, e religião, como ato de religar o que  
se desligou.

Para o ensaísta, ambos os conceitos são ações organizadas que visam a cons-
truir e a reconstruir caminhos para o efetivo exercício da cidadania, imprescin-
dível para a condição humana, pois a religião busca aproximar o terreno do 
eterno, enquanto a experiência da extensão revela a indissociável interação dos 
mundos da pesquisa e do ensino com o mundo da comunidade, o cotidiano 
das pessoas. 

O argumento transversal do autor, com vários exemplos enumerados, é que 
a extensão se destaca em vários projetos sociais por meio da responsabilidade 
social e dos serviços de capelania do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), 
mantenedor da Universidade.

Portanto, pode-se afirmar que os relatos da filantropia e da capelania do IPM 
estão sempre entrelaçados com a expertise da extensão no desenvolvimento de 
várias ações voltadas ao desenvolvimento e bem-estar da comunidade, em cum-
primento estrito dos princípios sagrados que movem o ser e o fazer do Mackenzie, 
voltados para o bem da humanidade. 

No entanto, não se deve entender, na proposta do articulista, que religião e 
confessionalidade são sinônimos de proselitismo, enquanto extensão e filantro-
pia respondem pelo nome de assistencialismo. Ao mesmo tempo que denuncia 
esse eventual descaminho, ele afirma que somente o ensino deve unir a confes- 
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sionalidade e a extensão, são vivências que se unem pelos elementos da raciona-
lidade e fé envolvidos com os cuidados transformadores da pessoa humana.

O segundo ensaio do livro foi escrito pelo professor Wilson do Amaral  
Filho, intitulado “Religião e confessionalidade na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM): planejamento estratégico”.

O autor, com sua experiência por ter sido chefe de gabinete da Reitoria e da 
Chancelaria, pontua que foi a partir da década de 1990 que se pôde perceber a 
movimentação do associado vitalício na direção de um planejamento estratégico 
para a Igreja, inclusive para o Mackenzie. Desde então, a Universidade tem  
caminhado com diretrizes e objetivos estratégicos que não se confinam nem 
dependem de uma só gestão de reitoria e chancelaria. Isso caracteriza políticas 
institucionais e não restritas às gestões institucionais.

Ele relembra que, desde 1997 até 2020, seguiram-se mais de dez revisões/
atualizações do planejamento estratégico, sempre promovidas pelo Conselho 
Deliberativo do IPM, sua Diretoria Executiva, a Chancelaria e a Reitoria da 
Universidade.

E afirma, ainda, que, na apresentação do ciclo de planejamento estratégico 
2019-2023 consta uma estrutura tríplice, com as seções “Institucional” (con-
fes sionalidade, missão, visão, princípios e valores), “Áreas estratégicas” (educa-
ção superior, educação básica, saúde, negócios e expansão e gestão), com suas  
13 diretrizes estratégicas e os 82 “Objetivos estratégicos”.

A avaliação de Amaral Filho é que a contribuição do planejamento estraté-
gico do IPM tem sido fundamental para a consolidação da confessionalidade 
da Universidade no âmbito da comunidade acadêmica e da sociedade no decor-
rer dos últimos 20 anos.

O capítulo “Princípios e valores da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UMP) desde o início”, do professor Mário Sérgio Batista, tem tríplice objetivo: 
demonstrar que religião e confessionalidade estão presentes na história do Brasil 
desde o seu descobrimento; que estão na história do Mackenzie desde o seu 
nascimento, buscando a sua origem na Igreja Presbiteriana norte-americana, 
que enviou para cá um jovem missionário; e que a base da confessionalidade do 
Mackenzie é de linha cristã reformada.

Quanto ao primeiro aspecto, o autor relembra a cena do descobrimento do 
Brasil por Pedro Álvares Cabral e o símbolo da cruz, que dá nome à terra de 
Vera Cruz, e à eucaristia celebrada na ocasião, segundo o rito da Igreja Católica 
Romana, assim como aconteceria no nascimento da cidade de São Paulo em 25 
de janeiro de 1554.
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INTRODUÇÃO

No segundo aspecto, o autor relembra que o Mackenzie nasceu confessio-
nal, e em breve, mas significativo, cotejamento histórico, menciona alguns dos 
marcos em que essa confessionalidade foi robustecida por decisões de gestão 
acadêmica do Mackenzie e da influência de sua associada vitalícia, a Igreja 
Presbiteriana do Brasil, representada pelo Conselho de Curadores do IPM. 

Essa influência é descrita pelo autor como renúncia de qualquer pretensão 
de ser uma instituição confessional de ensino catequético, mas que, embora 
respeite a liberdade religiosa referente a outras confissões, ao mesmo tempo, 
precisa declarar fidelidade às suas convicções teológicas e à própria história. 

Na prática, houve períodos distintos com diferentes intensidades desse de-
safiador equilíbrio entre o ontos confessional do Mackenzie e a imperiosa neces-
sidade de ser fiel às suas origens missionárias. O autor destaca as Cartas de 
Princípios da Chancelaria, a formação do Núcleo de Ética e Cidadania, respon-
sável pelos componentes curriculares de Ética e Cidadania, Cosmovisão Refor-
mada e Ciência, Tecnologia e Sociedade, como sinais de que nas últimas duas 
décadas, que marcam o início do século XXI, o Mackenzie tem, progressiva-
mente, olhado para os fundamentos de sua confessionalidade, a fim de cumprir 
a sua missão de educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para 
o exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada.

Esses três ensaios, versando sobre diferentes aspectos da confessionalidade 
do Mackenzie, relacionam a temática da confissão e da cosmovisão cristãs  
reformadas com a prática extensionista, um dos vértices do ensino superior, 
juntamente com o ensino e a pesquisa, bem como a relação da religião e confes-
sionalidade com o planejamento estratégico e, finalmente, tratam dessa mesma 
relação com os princípios e valores da UPM desde o início.

Em dois outros ensaios, é traçada uma linha no tempo que entretece a his-
tória do Mackenzie e a sua confissão de fé fundante. No primeiro escrito deste 
tipo historiográfico, o professor Ítalo Francisco Curcio aborda “Religião e con-
fessionalidade: da Escola Americana ao MackGraphe”, referindo-se, simbolica-
mente, a dois marcos do Mackenzie, caracterizadores do lema “Tradição e Pio-
neirismo na Educação”. 

O primeiro marco é o pequeno e humilde começo da escolinha do casal 
Chamberlain, berço do Mackenzie, conhecido como “Escola Americana”. 

Para Curcio, falar da história da educação brasileira sem falar das significa-
tivas e importantes contribuições que o presbiterianismo deu a ela, sobretudo 
por meio do Mackenzie, desde seu primeiro instante, nos idos de outubro de 
1870, ainda Colégio Protestante, seria indubitavelmente uma grave omissão, 
que implicaria uma ausência de registros indispensáveis.
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Ao traçar relatos que conectam o contexto histórico educacional do Brasil 
nestes 150 anos e o desenvolvimento do Mackenzie, tendo o MackGraphe como 
seu símbolo atual, o autor tem por objetivo reiterar fatos bem conhecidos da 
história da educação brasileira e da história da cidadania paulistana, direta ou 
indiretamente ligados à trajetória do Mackenzie, durante seus 150 anos de exis-
tência. E, indo além, objetiva também apresentar outros fatos menos publicados, 
porém, não menos importantes nesse contexto, que marcaram épocas, por causa 
da participação de ilustres mackenzistas que os protagonizaram.

No que tange aos fatos bem conhecidos, o professor Curcio relembra o 
pioneirismo da Escola Americana, revelado em múltiplas facetas, que vão desde 
a inclusão social, passando pelos métodos pedagógicos, e chegando ao cresci-
mento da aceitação da instituição pela sociedade paulistana, o que promoveu a 
expansão do Mackenzie como filho ilustre da metrópole que começava a se es-
palhar pelo planalto de Piratininga, alcançando o status que hoje possui como 
uma das maiores e mais cosmopolitas cidades do mundo.

Quanto aos fatos menos publicados, o autor salienta a participação na his-
tória mackenzista de grandes vultos, como José Bonifácio e Ruy Barbosa, cujo 
nome foi dado ao principal espaço para grandes eventos no Mackenzie. Na 
ponta contemporânea desse traçado histórico, que insere figuras importantes 
aos fatos da história do Brasil e do Mackenzie, o autor registra a presença do 
físico russo André Geim, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2010, na 
ocasião em que o moderno edifício do MackGraphe foi inaugurado, recebendo 
o nome de Lawson Annesley, um dos pioneiros do Mackenzie.

O ensaio é concluído pelo autor com uma importante referência a um dife-
rencial do Mackenzie como instituição nascida dos esforços missionários pres-
biterianos para abençoar o Brasil com uma educação transformadora em pleno 
século XIX: a constante publicação de sua confessionalidade, mesmo antes do 
registro em sua denominação, quando passou a ser conhecido como IPM. 

De fato, essa linha histórica tem no alfa e no ômega, o Verbo Eterno, o 
grande arquiteto que traçou, em fluxos e refluxos, a sua trajetória exitosa de 150 
anos em um país cuja existência, ainda recente, já foi profundamente impactada 
pela influência educacional e formativa do Mackenzie.

O quinto capítulo do livro, com uma perspectiva mais histórica, é de autoria 
do professor Marcel Mendes, cuja trajetória na instituição tem sido marcada 
pelo exercício de várias funções na gestão acadêmica e institucional, além de 
profícua produção intelectual calcada no ensino e na pesquisa.

O tema “A sonoridade das ‘pedras angulares’ dos prédios do Mackenzie no 
campus Higienópolis” trata das raras e valiosas pedras que falam, notadamente 
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aquelas chamadas angulares, dedicatórias, memoriais ou fundamentais – algumas 
salientes e visíveis, outras enterradas e ocultas –, geralmente engastadas nos 
cantos externos das edificações, ostensivamente convexas ou sutilmente embuti-
das nas concavidades das silhuetas prediais fincadas no campus Higienópolis.

Tais pedras permitem ao autor trazer ao leitor algumas informações sobre 
essas curiosas pedras que falam, espalhadas no “polígono mackenzista”, defini-
do pelos alinhamentos das ruas Maria Antônia, Itambé, Piauí e da Consolação, 
na confluência da fronteira da Vila Buarque com as bordas de Santa Cecília e 
na junção dos limites de Higienópolis com as franjas da Consolação, na cidade 
de São Paulo. Ele destaca duas pedras fundamentais: a primeira, cuja inscrição 
consignada às gerações aponta “Ao Rei dos Séculos”, é datada de 1885, e se-
gundo ele, pelo critério de antiguidade e diferente do que se poderia imaginar, 
a pedra angular número um da época Chamberlain-Lane (1870-1912) está 
encravada e emoldurada na esquina nordeste do Edifício Ashbel G. Simonton 
(Prédio nº 19).

Para aquele lugar, tal pedra havia sido transferida e solenemente reinstalada 
no dia 20 de março de 1958, em consequência da demolição dos primitivos 
Edifício Couto de Magalhães (em 1957) e seu vizinho Edifício Sinclair (em 1959), 
ambos, naquela ocasião, exemplares prediais remanescentes dos anos 1800. 

A segunda encontra-se justamente no único prédio que subsiste no campus 
daquele período, quando foi construído e inaugurado o inconfundível Edifício 
John T. Mackenzie, também chamado de Prédio nº 1, onde se encontra o Centro 
Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM), no qual a Chancelaria, por meio do 
riquíssimo acervo e dos eventos culturais ali sediados, busca preservar a memória 
e a cultura mackenzista. Essa segunda pedra tem como inscrição “Ás Sciencias 
Divinas e Humanas”, solidamente incorporada, desde 12 de fevereiro de 1894, 
ao Edifício John T. Mackenzie.

Para o autor, essas pedras falam como símbolos desses lugares de memória 
na “urbe escolar e cidade universitária” fundada pelo pastor-educador George 
W. Chamberlain (1839-1902) no ano de 1879 e consolidada nas décadas seguin-
tes pelo médico-educador Horace M. Lane (1837-1912).

O desejo expresso pelo ensaísta é que deixemos que a “sonoridade” das pe-
dras angulares do Mackenzie no campus Higienópolis proclamem seus discur-
sos e renovem, em nós, o significado pleno das suas inscrições dedicatórias, 
consagratórias e memoriais para, no mínimo, inspirarem-nos a repetir, a reiterar 
e a proclamar a célebre mensagem: “Até aqui nos ajudou o Senhor”.

Dessa forma, em uma instituição cujo maior patrimônio são mackenzistas 
famosos e anônimos de várias gerações passadas, as pedras incrustadas como 
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marcos históricos de priscas eras são fonte de inspiração para os mackenzistas 
do futuro. 

Por fim, é sobre o “espírito mackenzista” que o capítulo do professor Gerson 
Leite de Moraes finaliza a sequência de ensaios com o texto “O espírito macken-
zista analisado pela filosofia hegeliana”, no qual propõe uma reflexão original 
que contrapõe aquilo que no sistema hegeliano é chamado de “espírito absoluto” 
com o conhecido “espírito mackenzista”.

Para Leite de Moraes, o espírito mackenzista é uma espécie de ethos, um jeito 
de ser, típico de uma comunidade que o elegeu como quadro de representações e 
de identidades que definem a postura e a ação daqueles que já o experimentam 
e daqueles que são desafiados a vivenciarem-no na prática, quando começam 
suas atividades acadêmicas em qualquer curso ofertado pela Universidade, ou 
mesmo em qualquer modalidade de ensino, que, no Mackenzie, pode manifes-
tar-se desde a mais tenra idade. 

Esclarecendo que nesta reflexão epistemológica do espírito mackenzista 
sobre si mesmo, caracterizado por ele como nada metafísico, apesar do apelo 
espiritual, mas que, ao contrário, deve ser entendido como algo muito prático, 
o autor entende que nessa identidade a passagem da epistemologia para a ética 
dá-se automaticamente, visto que uma nova gramática comportamental passa 
a ser mais valorizada que a reflexão centrada em bases epistemológicas. 

Segundo ele, isso explica a dificuldade de colocar em palavras o espírito 
mackenzista, apelando-se para a experiência do ser mackenzista. 

Em sua ótica, a inversão realizada na contemporaneidade é séria e traz enor-
mes desafios para a comunidade mackenzista, pois impõe a ditadura da técnica 
como o modus operandi consagrado como modelo de organização social.

Esse fato, na visão do autor, não seria um problema, pois é histórico o valor 
do conhecimento técnico no Mackenzie, mas adverte que isso passa a ser im-
portante, por constituir-se em uma inversão das ordens do Espírito, ou seja, a 
consagração do Espírito Objetivo em detrimento do Absoluto. 

A consequência, para ele, seria o risco de roubar da Universidade, nascida 
pelas mãos de uma instituição religiosa, o monopólio do discurso religioso 
como um elemento fundante da sociedade moderna. Reconhecendo que essa  
é uma temática espinhosa – cujo tratamento mais aprofundado não ocorre 
necessariamente nesse ensaio –, Leite de Moraes prossegue ressaltando que o 
discurso religioso fundante do Mackenzie precisa ser compreendido como algo 
contra toda forma de governo tirânico. 

Isso seria perceptível no desenvolvimento das chamadas teorias de resistên-
cia nascidas no universo protestante com João Calvino, passando pelos monar - 
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cômacos franceses e consolidadas juridicamente e de maneira prática no pensa-
mento de Johannes Althusius e na Holanda, em seu movimento de indepen-
dência da Espanha, chegando aos ideais das revoluções inglesas do século XVII 
e na Revolução Americana do século XVIII. 

Por isso, adverte que em tempos em que a democracia no Ocidente é atacada 
por neopopulistas alimentados pelas usinas de fake news, que disseminam a 
necropolítica como prática e política de governo, é de fundamental importância 
declarar que o espírito mackenzista/calvinista não flerta e não apoia projetos 
ditatoriais, mesmo que eles sejam propostos em nome de Deus. 

Na verdade, continua Leite de Moraes, o espírito mackenzista/calvinista é 
caracterizado justamente pelo seu ideário de liberdade, de corrente republicana 
ou neorromana, por beber na fonte do direito romano. 

Nesse sentido, não se trata da ideia de liberdade como autodeterminação, 
no sentido positivo de liberdade, no qual o indivíduo depende apenas de si 
mesmo e de nenhuma força externa, nem mesmo de Deus – pensamento típico 
de filósofos como Rousseau, Kant, Hegel e Marx, que partilhavam da ideia de 
que havia uma essência humana, um valor supremo, uma espécie de monismo, 
para o qual os demais valores humanos deveriam convergir.

Para o autor, o espírito mackenzista/calvinista deve privilegiar o sentido re-
publicano de liberdade, derivada da filosofia moral romana, defendida por ho-
mens como Tito Lívio, Salústio e Cícero, e nesta direção, conclui com a exorta-
ção de que o espírito mackenzista/calvinista, por ser atuante na cultura, auxilie 
significativamente a construção de projetos importantes para a nação brasileira, 
pois, nestes 150 anos, o Mackenzie já fez muito pelo Brasil, mas poderá fazer 
muito mais se o espírito mackenzista/calvinista for, de fato, além de experimen-
tado como um sentimento, praticado a partir de seus referenciais históricos.

Esses ensaios de professores do CEFT da UPM se constituem per se na re-
presentação do desafio de integrar, em um contexto de uma das mais importan-
tes universidades confessionais do mundo ocidental, a ressonância saudável de 
seus princípios de fé e de visão de mundo nas conchas acústicas de distintas 
facetas do conhecimento humano. 

Portanto, é com alegria que apresento essas reflexões à leitura da comuni-
dade mackenzista, bem como de suas contrapartes do ensino superior brasileiro 
e da sociedade do nosso país, por ocasião do sesquicentenário do Mackenzie.

Rev. Robinson Grangeiro Monteiro
Chanceler
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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentenário 
da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Religião e confessionalidade: 150 anos de Mackenzie e a cidade 
de São Paulo objetiva mostrar que a construção e a sedimenta-
ção da identidade confessional do Mackenzie estão presentes 
desde a sua fundação, em 1870, quando os missionários presbi-
terianos Mary Ann Annesley Chamberlain e George Chamberlain 
chegaram à cidade de São Paulo. Com uma proposta inovadora e 
arrojada, o casal propôs um ensino sem distinção de sexo, credo 
ou classe social, criando, assim, a Escola Americana, a qual não 
demorou para se tornar uma referência na educação paulistana. 
Assim, os frutos plantados na lavoura da educação começaram 
a ser colhidos. 

O Rev. Chamberlain tinha consciência da missão e dos pro-
pósitos educacionais da escola que fundara. Ele via, por meio da 
educação pautada pela fé cristã reformada, a possibilidade de 
formar não apenas profissionais em áreas específicas do conhe-
cimento, mas, sobretudo, cidadãos capazes de dialogar com as 
várias questões sociais e culturais que lhes seriam impostas no 
exercício de suas atividades, ou seja, teriam participação ativa e 
consciente nas suas responsabilidades éticas e morais diante da 
sociedade. Esses princípios continuam a nortear essa instituição 
de ensino sesquicentenária.

A semente lançada em 1870, em solo paulistano, continua 
dando seus frutos.

Religião e confessionalidade: 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo trata 
de temas ligados à religião e à confessio-
nalidade, tendo como fio norteador as co-
memorações dos 150 anos do Mackenzie. 
A obra é composta por seis capítulos que 
ressaltam a identidade mackenzista regida 
pelos princípios da fé cristã reformada.

Em “Lugares da extensão: promoção 
humana e a transformação da realidade”, 
Lindberg Clemente de Morais procura dis-
cutir o entrelaçamento da prática extensio-
nista com a religiosa, marcada pela confes-
sionalidade. Morais mostra que extensão 
e religião são ações organizadas que visam 
construir e reconstruir caminhos para o 
efetivo exercício da cidadania, imprescin-
dível para a condição humana.

O autor de “Religião e confessionalida-
de na Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM): planejamento estratégico”, Wilson 
do Amaral Filho, pontua que a educação 
deve ser teorreferente, contemplando os 
saberes que dão ao ser humano os bene-
fícios do conhecimento da redenção divina 
e da espiritualidade. Além disso, fornece 
alicerces científicos e experienciais que 
permitem ao indivíduo atuar na sociedade, 
além de administrar a vida no planeta por 
meio de sua vocação. 

Em seguida, no capítulo “Princípios 
e valores da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) desde o início”, Mário 
Sérgio Batista mostra que a religião e a 
confessionalidade são duas verdades pre-
sentes em nosso país desde a época do 
descobrimento pelos portugueses, ressal-
tando que nascemos confessionais.

Em “Religião e confessionalidade: da 
Escola Americana ao MackGraphe”, Ítalo 
Francisco Curcio justifica que o título não 
foi escolhido por acaso, ele carrega um 
significado histórico que define bem os 
extremos da linha do tempo estabelecida 
desde 1870 até 2020. Suas considerações 
a esse respeito são feitas sem perder de 
vista a singularidade e a grande impor-
tância da confessionalidade pública da fé 
cristã reformada, que sempre se eviden-
ciou em todas as atividades realizadas pelo 
Mackenzie. 

No capítulo “A sonoridade das ‘pedras 
angulares’ dos prédios do Mackenzie no 
campus Higienópolis”, Marcel Mendes afir-
ma que a arqueologia, a geologia e a pa-
leontologia têm competências científicas 
para ler o discurso das rochas e captar a 
“sonoridade” dos fósseis; contudo, o que 
pretende é falar de signos incorporados 
ou sobrepostos a pedras da superfície 
terrestre, que contaram com a ação labo-
ral humana.

Em “O espírito mackenzista analisado 
pela filosofia hegeliana”, Gerson Leite de 
Moraes trabalha com as expressões “Isto 
é Mackenzie” e o “espírito mackenzista”. 
O percurso a ser trilhado pelo autor está 
pautado numa reflexão a partir da filoso-
fia hegeliana, num diálogo organizado de 
maneira didática e descritiva para, depois, 
oferecer as condições de compreensão do 
objeto perquirido.
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