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-
APRESENTAÇAO 

Pela primeira vez, COMUNICAÇÕES DO 
ISER reúne em um único número vários 
artigos sobre o protestantismo, antes 
tratado em edições esparsas. Os textos 
aqui publicados trazem um panorama 
diversificado do tema, aparentemente sem 
unidade, fruto dos debates do grupo que 
integra o Programa de Protestantismo do 
ISER. As reuniões mensais dos 
pesquisadores desse grupo têm 
demonstrado, a partir dos interesses de 
cada um deles, a amplitude de uma 
temática ainda pouco explorada no Brasil; 
embora, mais recentemente, uma nova 
geração de cientistas sociais esteja 
buscando, no complexo campo do 
protestantismo, o seu espaço de 
investigação e reflexão. Entre esses 
pesquisadores, vários não têm vfnculos 
maiores com igrejas ou instituições 
evangélicas; escolheram a religião, e 
dentro dela o protestantismo, pelo seu 
significado tanto interno (sua estrutura, 
organização, composição) quanto social e 
cultural na presente conjuntura brasileira. 

Contudo, apesar da diversidade de 
abordagens, os leitores poderão encontrar 
uma rica e desafiadora rede de pontos 
comuns. Esta unidade também tem sido 
detectada pelos pesquisadores do ISER, e 
é uma das aluais preocupações de seus 
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debates. Para eles, é possfvel que existam 
relações comuns cruzando a espantosa 
diversidade de organizações, cultos, 
teologias, visões de mundo que compõem 
o painel histórico e a atuafidade do 
universo protestante. 

Dentre os artigos publicados, há análises 
de acontecimentos recentes, de ãmbito 
nacional ou local; uma investigação das 
razões que levaram as elites progressistas 
da Provfncia de São Paulo, no final do 
século passado, a aceitar as escolas 
americanas de fé protestante; um estudo 
comparativo de três importantes obras de 
pesquisadores do protestantismo; ur'n 
levantamento do fenômeno tão noticiado 
ultimamente da "Igreja EletrOnica"; trechos 
conhecidos de Calvino e Lutero; e ainda 
uma reflexão sobre o protestantismo como 
um sistema de crença e de vida. 

Como se vê, um painel amplo do universo 
protestante, onde cada um poderá 
destacar as relações comuns entre 
tempos, espaços e abordagens diferentes. 
É o desafio deste número. 

Comissao Editorial 



Ser protestante: mais perguntas 
do que respostas? 

WALDOCESAR 
Sociólogo, vice-presidente do /SER 

Muitas são as perguntas que podem ser 
geradas pela consciência de pertencer a 
um grupo religioso ou a uma religião. São 
questões de natureza existencial e 
conjuntural. No caso do protestantismo -
ser protestante no Brasil-, talvez as 
perguntas sejam em maior número do que 
as respostas. Ou pode ser que isto seja 
verdade para quaisquer outras afiliações 
religiosas, se exclufmos as manifestações 
carismãticas, as possessões, as 
conversões repentinas e dramãticas - que 
possuem certezas e convicções que 
oferecem respostas simples e totalizantes. 
A virtualidade mãgica do carisma, 
revestindo as atitudes e decisões 
humanas de uma força sagrada e aparente 
irracionalidade - como queria Max Weber 
na sua busca sociológica de uma 
explicação para as contradições 
existenciais -, supera os nossos 
questionamentos dominicais ou mesmo 
cotidianos. 

Não é, porém, o caso deste breve e 
provisório ensaio, nem, portanto, o meu 
caso particular, protestante, filho de pastor, 
sobrinho e primo de pastores, uma famRia 
com certeza protestante. O que não 
impediu que muitas vezes me perguntasse 
o que estava fazendo em certas situações 
de negação extrema dos conteúdos e das 
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ações nas quais acreditava, e às quais 
procurava ser fiel, dentro das estrutun=1s 
eclesiais onde vivia e trabalhava. Muitas 
vezes me perguntei o que fazia eu na 
igreja, num· culto de domingo, cuja 
pregação e liturgia não revelavam mais do 
que o personalismo de uma liderança 
equivocada. Sabia, também, que esta era 
uma pergunta de muitos jovens com os 
quais convivia e que desejavam e lutavam 
por uma igreja diferente. Muitos deles, 
contudo, leigos e pastores da minha 
geração, deixaram a Igreja, e alguns não 
admitem falar sobre ela. São recordações 
que ficaram para trás como um livro que 
nunca mais se abre. Também a geração 
que se seguiu à minha - filhos e netos de 
companheiros de bancos de igreja, 
incluindo pastores - não sabe ou não 
quer mais saber o que seja um templo 
protestante e talvez nem mesmo a fé 
cristã. Está para ser feita uma pesquisa 
que indique as pistas dessa dispersão 
voluntãria, sobretudo num momento em 
que se manifestam uns poucos mas 
significativos retornos, outra vez de leigos 
e de pastores, ao lado do manifesto 
interesse de católicos e de intelectuais 
não-cristãos por certas correntes e 
expressões do protestantismo. 

Não se trata, nesta fuga, de um fenômeno 



restrito ao drculo protestante. Na Igreja 
Católica o número de ex-padres é cada 
vez mais significativo, com pouco ou 
nenhum retorno. Aqui também uma 
pesquisa com os ex (mais sacerdotes do 
que leigos) poderia elucidar muitas 
questões da relação do fiel com as suas 
convicções anteriores e aluais. 

Nesta introdução um tanto pessoal - e 
creio que irá predominar em todo o 
trabalho o cunho de um depoimento - já 
estão presentes algumas perguntas sem 
respostas. t: que estou mais interessado 
nas indagações, entre as quais talvez a 
maior seja por que, então, ainda estou 
protestante. 

Primeiramente trato de levantar algumas 
questões gerais referentes à pertenência 1 

como opção pessoal ou como um dado da 
história da vida de cada um. Minhas 
questões pessoais estão presentes 
nessas inquirições existenciais - que 
puxam por outras referências, inclusive a 
das origens do protestantismo no nosso 
pafs, uma das fontes do pertencer e do 
perguntar. Trata-se de elementos 
conhecidos e debatidos nos cfrculos 
protestantes e entre os estudiosos da 
religião no Brasil. Mas certos fatos 
pessoais e sociais levam freqüentemente 
a essa busca do passado, sobretudo nas 
condições em que o protestantismo entrou 
e se expandiu no Brasil. 

A seguir me pergunto de que 
protestantismo se trata, a que "identidade" 
me refiro - uma complicação tremenda 
para quem toma consciência do escândalo 
da divisão de uma fé num único Senhor. 
Há um "espfrito do protestantismo", um 
"princfpio r-rotestante"? 
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Termino perguntando se hã possibilidades 
reais e visfveis de uma alternativa para o 
protestantismo, se uma nova igreja está ou 
não s~:~rgindo do confronto entre a 
religiosidade e as forças materiais - e 
espirituais - que universalizam mais e 
mais a vida, a cultura, o conhecimento. 
Haverá então formas alternativas - para 
usar este termo que invadiu o vocabulário 
dos estilos de vida contemporâneo - de 
viver uma velha re1iglão de forma atual? 

Tantas indagações, dentro dos limites de 
um artigo, não poderiam deixar de ser 
apenas indicativas e provisórias; e um 
convite, espero, para um debate sobre os 
significados que as religiões em geral e o 
protestantismo em pa.rticular vêm tomando 
para a nossa época. 

Ser protestante é pertencer 
a um segmento confessional 

No caso do protestantismo, são tantas as 
referências e possibilidades de pertenência 
que se dizer protestante torna-se algo por 
demais genérico e impreciso. Ser judeu, 
budista ou católico em geral dispensa 
classificações secun9árias. Muitos 
evangélicos (termo que no Brasil já foi 
mais usado do que protestantes) inclusive 
se identificam religiosamente pela 
denominação a que estão afiliados. Mas 
por que um ramo protestante e não outro? 

Há uma questão interna dentro das 
múltiplas escolhas possfveis, que é 
justamente a não-escolha (nascer 
presbiteriano, batista, luterano), e que 
difere bastante da conversão a um 
determinado grupo coRfessional. Neste 
caso se trata de opção: aceitei uma nova 
crença, rejeitando o catolicismo, a 



umbanda (o sincretismo?) ou o atefsmo, o 
que em geral conota o entusiasmo, o 
fervor de uma entrega pessoal. No 
protestantismo missionário, historicamente 
e ainda hoje, o fenômeno da conversão 
está presente mais do que em outros 
grupos religiosos tradicionais; e inclusive 
oferece um quadro de grande mobilidade 
(passar de uma igreja a outra como 
resultado da expansão de seitas e grupos 
carismáticos). Sem falar na explosão de 
religiões orientais antigas e novas, também 
apologéticas e conversionistas. 

Uma resposta a esta questão - por que 
pertenço a um segmento determinado do 
protestantismo - pode até não se constituir 
num problema aluai para muitos crentes de 
certas denominações2; e num passado 
não muito distante não era uma questão a 
considerar. Ao contrário, era motivo de 
orgulho institucional (e espiritual), dentro 
do contorno histórico dos triunfalismos da 
época missionária e dos primórdios das 
Igrejas nacionais. E talvez seja justamente 
no perfodo de formação de uma 
consciência religiosa-nacionalista, que 
teve suas primeiras manifestações ainda 
na era missionária, que surge a pergunta 
dapertenência. Para ela concorreu a 
chegada a0 Brasil de uma consciência 
ecumênica, com a formação de um 
conselho de Igrejas, de várias formas de 
cooperação entre organizações da 
juventude evangélica, de posteriores 
namoros e casamentos, antes 
praticamente interditos, entre pessoas de 
diferentes denominações; e até mesmo 
tentativas de união das denominações, 
teóricas (o livro de Epaminondas Mello do 
Amarai, O magno problema) ou práticas 
(uma proposta de união orgânica de 
metodistas e presbiterianos, bem como, 
mais recentemente, a sugestão de fusão 
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de uma igreja local batista com uma 
presbiteriana, formando a Igreja 
Batisteriana ..• ). 

Assim é que não sou simplesmente 
protestante, sempre há que acrescentar 
um apêndice - que complementa e dã 
sentido à palavra, pelo menos enquanto 
não se subdivide, e não é incomum, a 
própria denominação. Existem os 
metodistas-wesleyanos, os 
presbiterianos-conservadores, os 
metodistas-livres etc. Não se pode 
esquecer que atrás de toda essa dança 
institucional, sacralizada pelo fervor · 
religioso, estavam movimentos e situações 
totalmente alheios à nossa realidade 
cultural, divisões geradas nos EUA, frutos, 
por sua vez, de correntes teológicas que 
pendiam ou para um evangelho social ou 
para a conversão individual que transforma 
a sociedade. Aqui, porém, pouco ou nada 
participamos do debate teológico que 
alimentava estas calorosas alternativas, 

mas apenas da sua fragmentação 
institucional, da aceitação do 
denominacionalismo como a vontade do 
próprio Senhor da Igreja. E somente anos 
mais tarde começamos a ter as nossas 
próprias divisões, como continuidade de 
uma história contaminada pelos 
rompimentos internos. Dois exemplos 
curiosos: em 1903 a igreja Presbiteriana 
do Brasil, fundada em 1850, se divide por 
uma discordância em torno da questão 
maçônica, a gota d'ãgua de um debate 
bem mais profundo, que eram justamente 
as relações de dependência com os 
Boards of Missions da "Igreja-mãe". E no 
inicio da década de 40 o ramo separatista 
- a Igreja Presbiteriana Independente do 
Brasil - rompe-se internamente a propósito 
de uma ferrenha controvérsia, agora 
teológica, sobre as penas eternas. 



Estes exemplos ilustram uma certa 
confusão que facilmente pode cair no 
terreno do anedótico; e talvez demonstrem 
pouca importância dada à história 
particular de cada ramo protestante, 
história que se multiplica e se dispersa 
justamente na facilidade com que o 
protestantismo se divide e subdivide, cada 
grupo afirmando a sua lealdade à origem 
de denominação, da qual um novo lfder 
e/ou uma nova instituição se tornam 
pontos de referência decisórios na relação 
do membro com a sua igreja. De toda 
maneira, pertencer a uma igreja 
institucionalmente dividida - o que parece 
conter algo da essência do protestantismo 
- é participar de sua divisão e das 
conseqüências e implicações deste late 
para o testemunho cristão dentro e fora da 
igreja, seja na busca da unidade 
(ecumenismo) ou nas ações sociais e 
polrticas dos cristãos. Ou então, ao 
contrário- e é o mais comum -, 
encerrar-se no âmbito de uma fidelidade 
exclusiva que nega tanto a unidade quanto 
a participação social. Neste sentido, uma 
vez que tais lealdades não são unfvocas, 
pode-se entender o dilema de muitas 
igrejas cris:ãs protestantes: ser fiel à 
denoiT!inação ou ao ecumenismo, ou ser 
fiel a este ou ao compromisso social. 

Uma "ident!dade" ou um 
"prindpio" protestante? 

A partir de um corpo tão dividido, como 
falar de uma "identidade protestante"? 
Mesmo o conceito tão caro a historiadores 
e teólogos - o de um "princfpio 
protestante" - parece sufocado pelo 
"paradoxo de sua natureza", para usar 
uma expressão de Paul Tillich ao tratar do 
problema da unidade da igreja.3 E mesmo 
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que aceitemos o seu pressuposto de que 
"é a igreja dividida que é igreja una" (que 
se aplica ao cristianismo como um todo e 
não somente ao protestantismo), ainda 
assim é !feito perguntarmos por que 
predomina a divisão e não a unidade. 

Por que o divisionismo protestante, que se 
manifesta com a própria Reforma, continua 
a sua trajetória como a de um destino 
inevitável, contradizendo na prática a 
unidade espiritual da "igreja invisrvel"? 
Todas as explicações de ordem histórica 
ou sociológica (as ambigüidades 
explfcitas na existênGia sociológica das 
"igrejas", ainda na expressão de Tillich) 
nãe parecem espiritual ou teologicamente 
justificadas. O movimento ecumênico, 
através do notável esforço do Conselho 
Mundial de Igrejas para romper o fanatismo 
e o previncianismo denominacional e dar 
um testemunho unido da fé cristã, ao 
mesmo tempo que fortalece o 
protestantismo, evidencia a debilidade das 
igrejas e confissões como comunidade 
espiritual universal. 

Como falar então de uma "identidade 
protestante"? Ao tratar recentemente de 
tema de uma "identidade católica•, de 
forma extremamente hábil e profunda4, 

Pierre Sanchis dá ênfase, contudo, a 
aspectos teológicos que se expressam ne 
simbolismo dos sacramentos como sinais 
- signos - da "especificidade do 
catolicismo", valorizando o todo sobre as 
partes, tomando visfve/ e "real" a 
substância de sua unidade e 
corporalidade. 

No protestantismo - e me refiro ao nosso 
protestantismo, herança histórica de 
segunda mão - os sacramentos perderam 
par.a a palavra. O centro do culto é o 



sermão. Muitas denominações, atê o dia 
de hoje, celebram a comunhão apenas um 
domingo por mês. Mas este é um tipo de 
protestantismo, de modo geral 
caracterizado como o protestantismo da 
reta doutrina, que privilegia, no dizer de 
Rubem Alves, "a concordância com uma 
s~rie do formulações doutrinárias, tidas 
c0mo expressões da verdade, e que 
devem ser afirmadas sem nenhuma 
sombra de dúvida, como condição para 
participação na comunidade eclesial."5 Os 
outros dois tipos de protestantismo, para 
Rubem Alves, são o do sacramento, no 
qual a confissão da reta doutrina é 
secundária, e o protestantismo de espfrito, 
que ressalta uma experiência subjetiva de 
êxtase interno. Estes tipos, ainda para o 
mesmo autor, de um lado transcendem as 
denominações; e de outro são menores do 
que elas, porque podem ser encontrados 
em uma mesma denominação. 

O resultado para o protestantismo desta 
perda do domfnio simbólico, que no 
catolicismo gera comportamentos e 
reações que valorizam as significações 
ausentes, é a sua ênfase no institucional e 
no pessoal, obscurecendo o sentimento e 
o espfrito em favor do racional. A grandeza 
e o mistério do transcendente parece 
perder-se nos escaninhos da nudez 
artfstica dos templos (será a "pobreza do 
vazio sagrado" de que fala Tillich?), da 
informalidade excessiva, da timidez das 
representações do sagrado. Ao invés de 
se elevar para cima, pese a redundância, 
se volta para si mesmo - e ar a instituição, 
as individualidades, a burocracia 
suplantam quase sempre a espiritualidade 
e a interioridade da manifestação da 
expressão religiosa. O universal se 
satisfaz com o absolutismo de um protesto 
historicamente vencido ou ultrapàssado. 
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Não se trata de reduzir o lugar da 
instituição no catolicismo ou esquecer a 
concentração do poder individual da 
hierarquia. Estes elementos, que seriam 
secundários na discussão de uma 
identidade católica, teriam a mesma 
interferência a nfvel paroquial que têm no 
culto protestante? 

Estas questões nos levariam a outros 
campos, coisas que não cabem nos limites 
deste artigo. O que quero afirmar é que 
não temos, como protestantes, uma 
identidade; temos, sim, muitas ~achadas, 
muitas nomes, sobrenomes, apelidos: E as 
justificativas teológicas - e até bfblicasl -
para tantas caras apenas enfraquecem 
aspectos mais relevantes da experiência 
do protestantismo, o seu princfpio, por 
exemplo, como "expressão da conquista 
da religião pela Presença Espiritual e 
conseqüentemente uma expressão da 
vitória sobre as ambigüidades da religião, 
sua profanização e demonização. É 
Protestante porque protesta contra a 
auto-elevação trágico-demonfaca da 
religião e liberta a religião de si mesma 
para as outras funções do espfrito 
humano" ..• , ainda segundo Tillich.6 

Protestantismo e Catolicismo 

Em qualquer reflexão sobre o 
protestantismo é impossfvel evitar o 
confronto ou simples comparações com o 
catolicismo romano. O protestantismo 
brasileiro - e latino-americano - tem esta 
referência, um tanto dilufda nas últimas 
décadas em relação a grupos mais 
progressistas, porém ainda viva e 
combatente nos protestantismos mais 
populares ou fundamentatistas. 



Velha e inextingufvel polémica? Assim 
parece. São inómeros os pronunciamentos 
e livros de um lado e de outro, sobretudo 
do lado das missões do século passado e 
das denominações nacionais até os anos 
50. Um relatório sobre as resoluções da 
Primeira Conferência Evangélica 
Latino-Americana, que reuniu em 1949, em 
Buenos Aires, uma certa elite do 
protestantismo da região7, denunciava a 
aliança da Igreja Católica Romana com o 
poder politico, "cuidando de manter seu 
domfnio sobre os governos e defender 
seus interesses materiais". Como 
resultado -afirma o documento -, a igreja 
estava perdendo a adesão do povo, •que 
se torna indiferente quando não Inimigo da 
religião." E destaca que "os quatro séculos 
de catolicismo romano não lograram dar a 
nossos povos um sentido cristão da vida", 
com a sua religiosidade formalista e 
externa, quando não um amâlgama com o 
paganismo e as superstições dos povos 
autóctones, uma religião nominal, com uma 
minoria praticante. 

Estes tipos de conferências - que não se 
chamavam ecuménicas para evitar 
confusões com as tentativas de união das 
Igrejas (o que feria o princfpio 
denominacional) - refletiam um lado mais 
utilitârio do que teológico e se vinculavam 
a um combate maior a dois inimigos, tão 
sérios e fortes, que foram comparados 
muitas vezes à besta do apocalipse. Um 
era a Igreja Católica Romana e o outro era 
o Estado - que em alguns casos estavam 
unidos, oficialmente ou não, promovendo e 
permitindo perseguições ffsicas, 
destruição de templos, mortes, queima de 
Blblias etc; ou simplesmente dificultando a 
vida legal das instituições, ou ainda 
segregando os seus membros social e 
politicamente. 
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A cooperação entre as igrejas protestantes 
- e a grande justificativa da criação da 
Confederação Evangélica do Brasil (1932), 
por exemplo - era justamente a sua 
representação pública e a defesa da fé 
evangélica contra a falta de liberdade 
religiosa, contra o ensino religioso nas 
escolas póbücas, contra a entronização de 
imagens nas casas legislativas ou em 
repartições públicas. Estas expressões de 
um corpo protestante, na realidade muito 
débil e menos representativo do que o 
dinâmico crescimento das denominações 
representava, jâ se expressara 
anteriormente no auge das polémicas, pela 
imprensa ou por livros e folhetos, entre 
católicos e protestantes, ou espfrltas e 
protestantes, contra as verdades blbllcas 
Interpretadas pelos evangélicos ou contra 
a estâtua do Cristo Redentor que se erguia 
no Corcovado. Um dos mais ardorosos 
polemlstas da época, o reverendo Álvaro 
Reis, chegou a sugerir como contrapartida 
a construção de um monumento no Pão de 
Açúcar com as tâbuas dos Dez 
Mandamentos, segundo a versão do 
capitulo 20 do livro do Êxodo. E desta 
forma - pelo protesto, pela oposição, pelo 
direito de culto - o protestantismo assumia 
certa identidade, como uma fé voltada para 
si mesma, sem maior preocupação pelo 
que se passava na sociedade ao seu 
redor. 

Uma tal descrição tão sucinta pode sugerir 
um aspecto caricatural, que certamente 
existe em situações nas quais uma minoria 
- ainda mais sob o influxo e dependência 
de uma fê e estrutura importadas, sem 
conhecimento ou maior contato com a 
cultura e a sociedade brasileiras -luta 
contra a hegemonia de uma igreja 
estabelecida, colonial, proveniente da 
Contra-Reforma européia. Visto por outro 



ângulo, entretanto, o protestantismo 
brasileiro não se expressava apenas em 
pronunciamentos contra o mundo de 
oposições que o cercava, mas agia na 
sociedade de acordo com o seu modelo de 
ultramar, pela expansão evangelfstica 
(conversão de almas) e a obra social. 
Claro, a criação de colégios e de hospitais 
- a que praticamente se limitava a sua 
visão do campo de trabalho na sociedade 
brasileira - era também um protesto contra 
a Igreja Católica, acusada de ser a fonte 
da ignorância, do analfabetismo e das 
doenças do pafs. A origem missionáfia, 
proveniente de uma nação protestante e 
desenvolvida (binómio que se explicava 
pela fé blblica e se expressava pela 
ideologia liberal norte-americana), 
alimentava a sua agressividade e dava-ltle 
os recursos financeiros e humanos !}ara 
essa cruzada de fé. E alguns historiadores 
vêem no protestantismo missionáfio, 
paradoxalmente, um fator importante no 
movimento de secularização da 
sociedade, de libertação do 
ultramontanismo - que favorece o 
processo de moder<flização8• O 
fortalecimento da idéia do individualismo 
teria contribufdo para que eperãrios e 
trabalhadores se sentissem valorizados. O 
então moderno padrão de ensino preparou 
melhor uma geração de homens - e 
mulheres - liberais, que se uniram 
ideologicamente aos ade~tos do 
positivismo e da maçonaria, que ao 
mesmo tempo que prop~;.~gnavam por um 
estado mais modemo, engrossavam a 
corrente anticlerical; 9 

As referências atrás, tão vivas na memória 
da infância e mocidade de minha geração, 
soam como uma linguagem do passado. 
Agora este tipo de confrontação parece 
ultrapassado por uma prática nova. Hoje 
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em dia, a nlvel de muitas Igrejas e cnstãos 
protestantes, as relações com o 
catolicismo são extremamente abertas. Hã 
cultos e casamentos ecumênicos, troca de 
púlpitos e liturgias comuns. A nfvel 
institucional se multiplicam os centros (as 
ONGs) de natureza ecumênica; e o 
próprio CONIC- Conselho de Igrejas 
Cristãs -, de origem protestante, incorpora 
oficialmente a CNBB entre as 
igrejas-membros. E até mesmo, através de 
um acordo produzido depois de alguns 
anos de reflexão teórica, hã aceitação 
mútua do batismo de membros das Igrejas 
afiliadas. As novas relações provocadas 
pelo movimento ecumênico, viagens e 
encontros comuns, a vasta literatura 
teológica e obras voltadas para uma 
dimensão social responsável,10 a luta 
comum pelos direitos humanos, 
engajamentos de muitos circules 
protestantes na teologia da libertação, tudo 
isto faz parte de um conjunto de práticas 
que superam es protestos do passado e 
abrem um campo de cooperação 
inimaginável há poucas décadas atrãs. D. 
Hélder Câmara, ainda nos anos da 
ditadura, quando discutfamos algumas 
formas de conjugar esforços, me dizia 
bondosamente que a Igreja Católica, com 
ex·ceção do matrimônio dos sacerdotes, se 
aproximava pouco a pouco de uma 
aceitação das reivindicações de Lutero. 

Não é tão simples a questão, como sabe o 
nosso D. Hélder, e nem é aqui o lugar para 
discutir este assunto, que começa com o 
fato de que o llJrotestantismo gerou outra 
forma de igreja, também como resultado de 
•uma implosão da hierarquia católica", 
como assinala Rubem César Fernandes11 

ao ressaltar os contrastes entre as 
respectivas eclesiologias, a diferença nas 
relações entre o fiel católico e o 



protestante no mterior de suas paróquias, 
a questão dos sacramentos, o aspecto 
sacerdotal (hierarquia) e o congregacional 
(sacerdócio universal dos crentes), 
diferenças que se evidenciam - e isto é 
interessante - da observação de uma 

romaria e de todas as contradições 
internas vivas e operantes na religiosidade 
popular. 

Com esta referência quero assinalar a 
presença de velhas divergências, 
certamente mais fortes a esse nrvel 
cultural da prâtica cotidiana, onde os 
valores, sobretudo religiosos, são mais 
radicais e menos negociãveis. O que não 
significa que os grandes pontos de 
discórdia tenham sido superados entre 
teólogos. A questão do papado, como 
expressão máxima do verticalismo da 
Igreja - a representação do próprio Cristo 
através de uma figuração da 
encarnação-, permanece um entrave 
secular. 

É justamente aqui onde Paul Tillich situa o 
ponto intransponrvel, para a sua teologia 
sistemâtic;j, do que considera o abismo 
entre o protestantismo e o catolicismo 
romano. Diz ele: 

"A Igreja romana aceita, pelo menos em 
prindpio, jurzo crftico de cada um de seus 
membros, inclusive do 'vigârio de Cristo', 
que é o próprio papa, mas não aceita um 
juizo critico de si mesma como instituição, 
de suas decisões doutrinais, de suas 
tradições rituais, prindpios morais e 
estrutura hierãrquica. Ela julga à base de 
sua perfeição institucional, mas essa base 
mesma não é julgada. O protestantismo 
não pode aceitar o predicado de santidade 
para suas igrejas, se estiver baseado em 
qualquer tipo de perfeição institucional. A 
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1greja santa é a igreja distorcida, e 1sso 
significa qualquer igreja no tempo e no 
espaço.""~ 2 

Mais adiante Tillich se refere ao fato de 
que a Igreja de Roma, não reconhecendo a 
ambigüidade de sua própria liderança 
papal, "preserva-a das ambigüidades 
óbvias da liderança, mas confere a ela 
uma qualidade demonraca."13 

A questão do "principio protestante", tanto 
em Tillich como em outros teólogos, 
parece redimir o protestantismo do seu 
divisionismo, sobretudo quando estes 
aspectos da sua natureza tendem a 
manifestar uma auto-suficiência 
incompatrvel com o conceito do Esplrito 
profético, que inclusive não se restringe às 
Igrejas da Reforma, que também o tralram, 
mas "transcende a toda Igreja particular, 
sendo uma expressão da Comunidade 
Espiritual."14 E o próprio Lutero afirmava 
que a exclusão da "igreja vislvel", 
evidentemente o seu caso, em nada 
afetava a participação na "igreja invisrvel". 
E o ref0rmador chega mesmo a propor 
uma designação distinta - a "cristandade 
corpórea•- para a igreja institucional, que 
não se deveria confundir com a 
"cristandade espiritual". E ia mais longe: o 
corpo, isto é, a Igreja hierârquica, inclui 
sempre certo número de cristãos 
verdadeiros; mas, ao contrArio da Igreja 
verdadeira, um organismo eclesiâstico 
pode existir sem que nele habite a fé15. A 
justificação pela fé - ou justificação pela 
graça mediante a fé - foi uma questão 
fundamental da Reforma de Lutero e 
permanece ainda hoje como um prindpio 
que sustenta ou nega o protestantismo. 



Uma alternativa protestante? 

Esta natureza do protestantismo não se 
perde. Trata-se de uma refigião e também 
de um movlmento que se repete sempre. A 
cada nova divisão -que não era o espfrito 
da Reforma mas era algo que estava 
inserido na necessidade jã então 
incontrolãvel do rompimento - tudo 
começa de novo, com a mesma certeza 
dos reformadores, com o mesmo ardor 
dos missionãrios que tinham na pregação, 
na palavra, uma forma de comunicação 
mais dlreta e mais pessoal da verdade. 
Assim, o movimento protestante, embora 
apegado à sua história, se torna sincrético, 
muitas vezes espontanefsta, 
teologicamente vazio. E assim é diffcil, se 
não impossrvel, encontrar o seu verdadeiro 
núcleo. As partes dominam sobre a 
"globalidade da Igreja" (Pierre Sanchis). 

Isto explicaria o número tão grande de 
teólogos e de teologias Ra igreja 
protestante? Limitei-me praticamente a 
citar Paul Tillich, não só porque não se 
trata de comparar pensamentos diversos 
no protestantismo, como por uma razão 
mais pessoal. Ao lado de Dietrich 
Bonnhõefer, o teólogo da crise pessoal no 
meio da força demonraca do nazismo, do 
Mal, é Tilüch que me toca especialmente. 
Vftlma também no nazismo, que o levou a 
emigrar para os Estados Unidos, o seu 
pensamento entra em diálogo com o 
mundo (o que ele mesmo chamou de 
"teologia da correlação"), um "diálogo que 
atravessa os séculos" e convida a igreja a 
abrir os seus horizontes e portanto a 
romper os "provincianismos teológicos" e 
a •estreiteza confessional", fiel a uma 
"preocupação última."16 
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Esta exigência da prãtica eclesial supera 
qualquer princfpio ou nos leva ao seu 
verdadeiro contexto. O próprio Tillich o diz, 
ainda (e dialeticamente) em referência ao 
catolicismo: "Embora o meu sistema 
transmita claramente uma ênfase sobre o 
'prindpio protestante', ele não ignorou a 
exigência de que a 'substância católica' a 
ele estivesse unida, como mostra a seção 
sobre a igreja, uma das mais longas de 
todo o sistema. Hã um Kairós, um 
momento cheio de potencialidades nas 
relações católico-protestantes, e a teologia 
protestante deve tornar-se e permanecer 
consciente dela."17 · 

Uma alternativa que buscasse uma nova 
face do protestantismo não poderia, em 
primeiro lugar, deixar de insistir neste 
diâlogo com a Igreja Católica, na busca 
comum de suas mais profundas rarzes e 
de suas implicações para a prãtica da fé, a 
pastoral. Aqui o movimento ecuménico, 
afinal uma invenção protestante, dâ o seu 
testemunho, apesar de todas as suas 
limitações, contradições e ambigüidades. 
É verdade que a relativamente breve 
história deste movimento tem demonstrado 
como é ditrcil, internamente, para o 
protestantismo, conciliar o seu 
determinismo divisionista, o seu pluralismo 
institucional e teológico com a unidade do 
corpo de Cristo. Mas as sucessivas 
aproximações com a Igreja Católica, 
formais e sobretudo informais, podem 
oferecer uma nova perspectiva interna nas 
relações entre as confissões protestantes. 
Eis aqui um ponto em que essa busca, que 
tem hoje expressões concretas também 
no lado católico, é tão importante, ou mais, 
do que alguns magros resultados 
ins1itucionais sem maiores compromissos 
com a fé cristã, com a eclesiologia e a 
reflexão comum sobre o significado de 



nossa caminhada. Trata-se de recuperar 
histórica e espiritualmente os fundamentos 
de uma fé comum, apesar de todas as 
distorções através dos séculos, e não 
somente de viver as conveniências de um 
ecumenismo pragmático voltado para as 
ajudas internacionais e as oportunidades 
passageiras de projetes e programas 
desvinculados de uma perten{}ncia maior. 
Dizia um camponês que certamente 
associava a prática social a essa 
dimensão eclesial: "Quem luta junto, 
comunga junto."18 

Esta dimensão social, a partir de um 
compromisso com a igreja, é justamente 
uma outra cara da alternativa protestante, 
cuja presença nas imperfeitas estruturas 
de hoje mostra a possibilidade real de uma 
união maior, acima de nossas 
divergências históricas. É terrfvel e irônico 
constatar que uma prática social 
ecumênica em muitos casos nos foi 
imposta pela realidade dos regimes de 
força, pelo estado todo-poderoso -que 
tem levado as igrejas a descobrirem a 
solidariedade da dor e do sofrimento, dela, 
igreja, e da sociedade na qual está inserida 
e para a qual existe. Aqui se descobre 
também que a nossa visão da igreja só é 
completa e somente se toma parte da 
"Comunidade Espiritual" quando vemos o 
mundo através da igreja, com os olhos da 
comunidade. 

Não há alternativas para um 
protestantismo voltado para si mesmo, 
como não há para um catolicismo 
intolerante ou qualquer outra forma de 
monopólio da verdade, a verdade que o 
Senhor da Igreja pôs à disposição dos 
vários dons e ministérios (1 Corfntios, 12, 
~11). 
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E a esta altura já não importa tarito 
pertencer a esta ou àquela corrente 
protestante, ou ser católico; mas sim viver 
na comunhão dos que livremente crêem na 
"Comunidade Espiritual" como expressão 
da santidade (a presença do Novo Ser), da 
unidade e da universalidade da lgreja.1s 

Notas 

1 A palavra pertinência, a mais próxima do sentido 
de pertencer, pertença (Aurélio}, usado na vers~o 
da Teologia sistemAtica de Paul Tillich (p. 519}, 
não expressa corretamente o conceito de pertencer 
ao qual me refiro. Uso en~o um neologismo: 
pertenência 

2 Termo Impróprio, como se sabe, originilrio das 
misstJes, cada uma de sua própria denominatlon. 

3Paul Ti/lich, Teologia sistemática, Editora 
SlnodaVEdiçtJesPaulinas, 1984, p. 514-515. P. 
Tillich é um teólogo protestante de origem 
luterana. 

4Comunicações do iSER, Rio de Janeiro, /SER, 
ano 5, nrl 22, novembro de 1986. 

5Rubem Alves, Protestantismo e repressAo, S~o 
Paulo, Editora Ática. 1979, p. 35. Grifos do autor. 

BPaul Ti/1/ch, op. clt .. p. 571. 

7E! Cr1stianismo,Evang~l!co en Am~r1ca Latina, 
Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1949, p. 29. 

BRfchard Graham, Gri-Bretanha e o inrcio da 
colonização no BrasB, 1851).1914, S~oPaulo, 
Brasiliense, 1973. 

9 V. Jether P. Ramalho, Prática educativa e 
sociedade, Rio de Janeiro, Zahar, 1976. 

10Editoras católicas, como Vozes e Paullnas, t~m 
publicado obras de vários teólogos protestantes, 
como Paul Ti/1/ch. aqui mencionado vArias vezes, 
Rubem Alves e outros. 

11 Rubem C. Fernandes, Os Cavaleiros do Bom 
Jesus, S~o Paulo, Ed. Brasiliense, 1982, p. 108 
ess. 



12Paul T/11/ch, op. cn,. p. 513. 

131d .. p. 543. 

141d., lbld .. p. 571. 

15Henrt Strohl, O pensamento da Refor~ Silo 
Paulo, ASTE, 1963, p. 175ess. 
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16v. Jntroduçllo de GetJJI/o Bene/11 a Teologia 
slstemátlct\ de Paul TI/l/eh, op. cn,. p. 9. 

17Paul Tillich, op. cn,. p. 392. 

IB Narrado por Pedro Ribeiro de Oliveira em um 
enrontro ecum~nico. 

19Paui Tillich, op. cn.. p. 513. 



O protestantismo brasileiro: três 
momentos de análise acadêmica 
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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo mostrar 
através de três livros -quais sejam: O 
protestantismo brasileiro, de Émile 
Léonard; O celeste porvir -a inserção do 
protestantismo no Brasil, de Antônio 
Gouvêa de Mendonça, e Os escolhidos de 
Deus. Pentecostais, trabalhadores e 
cidadania, de Regina Reyes Novaes -
algumas das diferentes visões que a 
bibliografia mais cientifica tem a respeito 
do fenômeno protestante no Brasil. 

Primeiramente é necessário situar os 
referidos livros dentro das correntes 
bibliográficas sobre o assunto, para desta 
forma explicitar melhor os critérios usados 
para a escolha destes três autores. Por 
ora adianto que a seleção teve como base 
as preocupações presentes na pesquisa 
que vem sendo realizada no ISER: "Para 
uma Sociologia do Protestantismo 
Brasileiro - Estudo Bibliográfico 
Comparativo". Esta pesquisa tem como 
objetivo analisar os diversos mom~ntos 
que a bibliografia acadêmica, isto é, 
sociológica e antropológica, teve ao 
analisar o fenômeno protestante brasileiro. 
O levantamento dos livros foi feito e uma 
tentativa de organizá-los em correntes 
bibliográficas já foi esboçada. 
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A prindpio, a pesquisa distinguiu três 
perbdos bem marcados no conjunto de 
estudos sobre o assunto. O primeiro, entre 
as décadas de 30 e 50, se caracterizaria 
pelo surgimento dos primeiros trabalhos de 
cunho sociológico, mais interpretativos, 
feitos principalmente por estudiosos 
estrangeiros. Até então os trabalhos que 
existiam sobre o protestantismo eram 
feitos por pastores e missionários, e 
ficaram conhecidos pelo seu tom 
apologética e triunfalista, ou por pioneiros 
da sociologia brasileira, como Oliveira 
Viana (1920), Alceu Amoroso Lima (1931) 
e Gilberto Freyre (1933), que comentaram 
o protestantismo brasileiro mas de maneira 
superficial e folclórica. 

Nas décadas de 60 e 70 se percebe um 
segundo perfodo, marcado por trabalhos 
de cientistas sociais brasileiros, ainda que 
em sua maioria ligados às Igrejas 
Protestantes. Estes trabalhos salientavam 
principalmente o caráter alienador das 
religiões, reflexo das preocupações 
vividas por todas as instâncias de nossa 
sociedade com a situação do pars e a 
necessidade de subvertê-la. Para que a 
transformação ocorresse era necessário 
excitar o "potencial revolucionário• do 
povo e delimitar os grupos que dificultavam 
este projeto, logo rotulados de alienados. 



Tanto a Igreja Católica como as 
protestantes sofreram criticas internas, de 
seus próprios intelectuais e religiosos, que 
apontavam a separação que existia entre a 
Igreja e a sociedade. 

O terceiro perfodo se inicia no final da 
década de 70 e infcio da de 80 e se 
diferencia dos outros pelo surgimento de 
trabalhos sobre o protestantismo no Brasil 
de cientistas sociais brasileiros não 
diretamente ligados à Igreja. De certa 
forma este novo interesse demonstra que 
o fenômeno protestante ganhou 
definitivamente um espaço como um objeto 
de estudo vâlido e com potencial dentro 
das ciências sociais. Outro avanço 
significativo nos trabalhos inseridos nesta 
corrente é o fato de não terem como 
objetivo responder questões como: 
"religião é ou não é o ópio do povo?" 
Usando recursos da Antropologia, como o 
trabalho de campo, estes estudos partiram 
para analisar o fenômeno protestante 
brasileiro, tentando descobrir no 
"corpo-a-corpo" por que, como, em que 
condições uma pessoa se converte ao 
protestantismo, rompendo desta forma 
com a religião católica. Estes trabalhos, 
focando seu objeto de estudo, e partindo 
para a observação in loco, conseguiram 
analisar melhor os efeitos de uma igreja 
protestante em uma comunidade católica, 
descobrindo enfim não leis gerais 
aplicâveis a todo o Brasil, mas realidades 
especrticas que, acredito, quando 
analisadas contribuem mais eficazmente 
para o estudo do assunto. 

Tentarei demonstrar que cada um dos 
trabalhos selecionados para este artigo, se 
analisados de um determinado ponto de 
vista, podem ser alocados 
respectivamente em cada uma das 
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correntes. 

O livro de Émile Léonard, O protestantismo 
brasileiro, é considerado um clâssico. 
Publicado inicialmente na Revista de 
História da USP, entre 1951 e 1952, foi 
talvez o primeiro trabalho com algum rigor 
cientffico sobre o assunto. O livro não 
escapou de ser considerado triunfalista por 
alguns estudiosos, mas mesmo assim 
chega a tentar uma anâlise mais profunda 
Elo choque entre a ética protestante e a 
realidade da sociedade brasileira. Lêonard 
se encontra, sem dúvida, no r rimeiro 
perfodo. 

O celeste porvir, de Antônio Mendonça, 
publicado em 1984, tem certas 
caracterfsticas que nos levam a 
enquadrâ-lo no segundo perfodo. O autor 
traça a história do presbiterianismo no 
Brasil a partir do estudo das missões que 
para aqui vieram e de suas orientações 
teológicas. Para Antônio Mendonça, as 
Igrejas históricas, no caso a presbiteriana, 
teriam sua decadência explicada ao se 
analisar sua trajetória, voltando assim, o 
autor, atê à Reforma. Chega por fim à 
conclusão de que o protestantismo 
brasileiro continua estrangeiro e estranho à 
realidade brasileira, afirmação esta jâ 
bastante gasta para aparecer na década 
de 80 com tanta ênfase. 

Regina Novaes, com o seu Os escolhidos 
de Deus, se enquadra na terceira e última 
fase. Ao pesquisar uma comunidade de 
crentes no interior de Pernambuco, buscou 
uma sarda para a discussão trpica da 
segunda fase, que acorrentava o debate 
acadêmico sobre o assunto: 
pentecostalismo = alienação versus 
pentecostalismo = participação poiRica. 



Ao escolher estes três livros fOt possrvel 
tentar uma comparação que ultrapassa os 
limites dos trabalhos, englobando, com a 
devida cautela, toda a bibliografia sobre o 
assunto. 

O trabalho a seguir estâ dividido em três 
partes. Na primeira se enc0ntra um 
resumo dos livros onde se ressaltam os 
objetivos, hipóteses centrais, metodologia 
e conclusão de cada um dos trabalhos. Na 
segunda parte, uma tentativa de anâlise 
comparativa é feita. E, na terceira parte, a 
conclusão, algumas questões são 
formuladas baseadas nos problemas e 
discussões provenientes da leitura dos 
três livros. 

Resumo dos Livros 

O protestantismo brasileiro 

Neste livro, Émile Léonard defende a tese 
de que "O protestantismo brasileiro em 
seus campos missionârios mais recentes 
estâ na Idade da Reforma, e em alguns 
pontos em que jâ envelheceu, ele se 
aproxima ao estado atual das Igrejas 
européias". Para desenvolver esta idéia, 
descreve a história do protestantismo 
brasileiro mostrando sua semelhança com 
os acontecimentos pré e pós-Reforma na 
Europa. Inicia abordando, na conjuntura do 
século XIX no Brasil, a crise do clero 
numericamente diminurdo c espiritualmente 
desestimulado em suas funções 
apostólicas, situação esta que provocaria 
a existência de "reservas espirituais", fora 
do controle da Igreja Católica. As 
manifestações religiosas ocorreriam no 
âmbito familiar, individual, e teriam um 
carâter fortemente "popular". Da mesma 
forma, na Europa, às vésperas da 
Reforma, também se percebeu uma era de 
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"desorganização mdividualista", com um 
aumento das devoções pessoais. O culto 
familiar na Europa do século XV, isento da 
intervenção da Igreja, •foi de imensa 
importância, quer na apreensão das 
verdades religiosas, quer pelo papel 
preparatório que desempenhou ( .•• ) para o 
advento de uma concepção leiga da 
religião, isto é, a Reforma• (p. 34). 

Léonard acredita, portanto, que o Brasil do 
século XIX apresentava condições muito 
proprcias para o advento e consolidação 
do protestantismo, assim como a Europa 
do século XV. Outro fator que contribuiria 
para este quadro era o movii'T)ento liberal 
brasileiro, muito próximo ao inglês, 
permitindo que nossos intelectuais 
tivessem um certo "jogo de cintura" frente 
ao protestantismo. Na verdade, nem 
mesmo o clero brasileiro, de influência 
jansenista, teve uma reação à nova 
religião muito forte. As influências do 
jansenismo, proporcionando uma 
"fomentação de uma piedade austera, um 
culto das Sagradas Escrituras e uma 
independência com relação a Roma", sem 
dúvida contriburram para aquela situação. 

O autor passa então a descrever os 
primeiros passos dos missionârios 
estrangeiros e as primeiras manifestações 
de um protestantismo brasileiro autônomo. 
Com a imigração durante o Império de O. 
Pedro 11, desembarcam no Brasil os 
primeiros missionârios protestantes, como 
os Rev. James Godey Fletcher e Robert 
Reid Kalley. Este último, vindo da Igreja 
Presbiteriana Americana, teve um papel 
fundamental porque, através de sua ação 
na Corte e em Petrópolis, conseguiu 
"manter contato com as autoridades e 
classe superior da Nação, para ter ação 
sobre estas, e dar obter interesse, 



proteção e medidas oficiais ( ... )". Mas em 
termos evangelizadores, Léonard salienta 
que Kalley não teria conseguido muito 
sucesso como evangelizador nas cidades 
em que se fixou, já que "não é nas 
grandes cidades, entretanto, que se pode 
exigir de infcio a conversão <;le classes 
sociais importantes, homogêneas, que se 
bastem a si próprias e sejam portanto 
duráveis - condição sem a qual uma nova 
religião não pode se estabelecer realmente 
em um paJs" (p. 55). Por outro lado, outros 
misslo]lãrios conseguiram difundir o 
p.rotestaRtisr:no p_e:lo interior Glo Brasil, oortt~ 
Jos{J Manoel da CQra.ceiçA0, padre 41ue se 
coAveliteu em1<86'4 a0 jilrotestamtismo. 
entrando para a Igreja Presbitenana.. 
Encontrava-se m:mstantemente em ci'IG€Jue 
com outros missianârJos. peis, "satdo <ile 
urna Igreja cujo pliinclpal defeito for.-a ta1vez 
deixar-se dominar p.ela of.ganização, serltia 
bem pouco a necessidade se uma 
contra-igreja organizaM (Ji>. 64.). 

Mas, apesar de todas as semelhanças 
com a Europa p[é e J!fÓs~Heforma, esta 
nur.~cá se reallzoll! realmente no Brasil 
devido I'J.rlnoipatmente à f01te raiz oatôlica 
dó pafs. Alguns missiel'lâr:ios pr.oteslantes, 
diante da impossibilidade de uma reforma 
aativ,a das estwtu~:as re14Jiosas do Brasil, 
cafà.m em uma deseren~ta ahsoluta com 
tudo o que se refer~a à Igreja. Outms, 
entretanto, contint~avam a apostar Ra 
conversão dos brasileiros "pagãcJs" às 
suas dotJtr.inas ~lo-saxônieas, na 
medida em ql!te os missionários C)JUe pafa 
aql1li vieram e q,L1e maior sucesso tiveram 
eram origtnãr4es da ln@taterra e E lJA. 

lêGAarel salienta ~e o ~0testantismo te~e 
que se adaptar à realidade brasileira peis 
de outra forma não teria conseguido se 
propagar. "A História da expansão de uma 
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doutrina é sempre feita tendo-se em vista o 
agente( .•. ). Por que uma tal doutrina, tão 
estranha ao passado de tal região, deixou 
rafzes duradouras? Como foi ela 
propagada, em que sentido geográfico, e 
seguindo que caminhos?" (p. 84.) Mas, ao 
mesmo tempo, chama a atenção para o 
fato de que na realidade t:>rasileira se 
encontravam condições propfcias para a 
conversão. "Quando uma população está 
pronta ao conhecimento e aceitação de 
uma nova ideolo{lia, ela se propaga como 
um incêndio na floresta, por fafscas 
dispersas levadas pelo acaso dos ventos, 
ou do Espírito" (,p. 90). 

A forte base blbllca das manifestaçées 
religiosas populares difundidas no século 
XIX foi sem dúvida elemento que 
proporcionou uma maior facilidade de 
penetração do pr-otestantismo na 
sociedade brasileira. "( ••• ) são numerosos 
os exemplos de conversões indiviEluais e 
mesmo de formação de comunidaEles 
protestantes através só da Blblia, sem 
nenhuma interveRção de missionários" (p. 
87}. Surgem Glaf Igrejas "es~ontâneas". 

Léonard demGnstr-a através de estatfsticas 
o s.ucesso da evangelização protestaAte: 

185S - protestantismo somente nas 
colêntas Gle estrar.~geiros; 
18.95 - 30.000 bmsileiros cerwertidG.s em 
dh18rsas den0miaações evangélicas; 
1940 - 1.07 4.1357 conver<tidos ('I*JIO censo 
d0 mesme ar.re~ . 

Estas conve~sões eram feitas gera1moote 
em fam1Jia, tQméll'lda.-se, JiiOFtanto, 
"expressão icíteoltlgica de um gr-upo secial 
bastante forte para se defender e 
detendê•la, e mais, para propagâ-la" (.p. 
95). Além disso, o protestantismo teria 



encontrado seguidores em todas as 
camadas da sociedade brasileira, 
inclusive, nos últimos 30 anos do século 
XIX, de membros da aristocracia que 
aderiam à nova religião. 

As reações contra esta religião, herege, 
não tardaram a surgir por parte de alguns 
setores, principalmente porque o 
protestantismo fazia questão de manter 
uma posição agressiva em relação ao 
catolicismo, mas elas não foram fortes o 
suficiente para abalar a expansão 
protestante. Na verdade, somente a polfcia 
local, J:lOr estar ligada às auteridatlles 
clericais, agiu ceAtra os protestantes, peis 
na Câmara e no Senade. ORde durante 
muito tempo o pr.otestarltismo só foi um 
pretexto para as Gliscussões teéricas entre 
o partido católico e os lil!lerais, ele - o 
protestantismo - terra c-onseguie!lo 
simpatizantes, e atê mesmo adeptos, que 
protegiam seus fiéis da polfeía e da 
Constituição de 1824, que regulava 
minuciCJsamente a presença pfotestaAte no 
Brasil. 

Émile Lêonard acredita que a luta Glo 
catolicismo brasileiro contra a expansão 
do protestantismo incorreu nos mesmos 
erros que o catolicismo eum19eu frente à 
Reforma, na medida em que tentou 
sustentar discussões com os lfderes 
protestantes. Para o autor, o povo 
brasileiro "inteligente e intelectualista com 
necessidades espirituais mal satisfeitas 
( ... ) era extremamente sensfvel à 
aFgumentação e à controvérsia". E "A 
argumentação e a controvérsia haviam 
sido a força do protestar:~tismo do século 
XVI" (.p. 122-23). 
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O celeste porvir - a inserção 
do protestantismo no Brasil 

Antônio Mendonça, preocupado com a 
diminuição da taxa de crescimento de fiéis 
nas Igrejas históricas protestantes e a 
proliferação das novas formas de prãticas 
religi0sas cristãs, fez um estudo que 
busca as explicações para tais fatos no 
passado. Parte da Reforma, passa pelas 
igrejas norte-americanas e chega 
finalmente ao Brasil, junto com as 
missões. 

"Seflt;Jo 0 prote·stantismo brasileiro ponta 
de linha do norte-americano, sua fndole e 
seu espJnto dev.el'iam J')roceder do 'espfrito' 
de protestantismo norte-americano em 
geral e, especificamente, da cerrente 
teológica preponderante nas missões que 
empreenderam sua implantação no Brasil. 
Procurei investigar o modelo teológico 
missionâfio para entender o 'esJ')rrito' do 
protestante brasileiro comum" (p. 11). 

Para mostrar os acertos e desacertos do 
protestantismo que flOr aqui se instalou, 
parte ee três hipóteses. A primeira seria 
"que a inserção do protestantismo na 
socioolade brasileira deu-se num momento 
hfstótico•sooial propfcio (e filUe talvez outro 
melhor não ooegaria a haver)". 

A segunda hipótese seria que "a aceitação 
do protestantismo ocorreu na camada 'livre 
e pobre' da população rural e só ali 
poder-se-ia dar". E a terceira, "que a 
expansãe do protestantismo foi facilitada 
pela e.xpansãa do café, ou melher, seguiu 
a trilha do café" (p. 9-1 O). 

Analisando suas hipóteses, é fãcil 
perceber a proximidade de sua linha de 
trabalho com a de Léonard. Sua 



especificidade estaria no fato de escolher 
o presbiterianismo como objeto de anâlise. 
Justifica esta escolha dizendo que "foi o 
ramo do protestantismo brasileiro que mais 
se expandiu no perfodo considerado neste 
estudo, que vai de 1859 até o final do 
século XIX". Além disso, estuda 
profundamente as rafzes teológicas 
norte-americanas do presbiterianismo 
brasileiro, que, para o autor, estariam 
explfcitas nos nossos cânticos religiosos. 

Conclui com o seu trabalho que: 

"A crise atual do protestantismo histórico 
de missão no Brasil, expressa na sua 
paralisação e, possivelmente, na sua 
diminuição numérica, pode ser entendida a 
partir da inadequação de sua rigidez 
teológica, de seu pietismo individualista e 
de seu milenarismo, diante das mudanças 
sociais que esvaziavam as suas 
propostas iniciais. Com efeito, seus credos 
e suas confissões de fé, datados de 
séculos atrãs e produzidos em contextos 
significativamente diferentes, se jâ não 
tinham muito sentido, ao serem 
transportados para o Brasil no século XIX, 

acabaram sendo marcos históricos aos 
quais as instituições religiosas se 
amarravam enquanto a sociedade 
caminhava. Se se aceita que a reflexão 
teológica é a roupagem com que a 
instituição eclesiãstica reveste seu pensar 
sobre o social, o pietismo constitui-se em 
um permanente entrave para o 
ajustamento protestante à sociedade mais 
ampla. Ainda, a mentalidade milenarista 
caracteristicamente produto do mundo 
rural, geralmente com traços alienadores 
de segmentos da população em relação ao 
sistema social, compreensivamente tem 
de esvaziar-se com a crescente 
urbanização e progressiva inserção das 

camadas receptoras do protestantismo no 
sistema de produção. Daf, a inadequação 
da proposta protestante a partir de um 
dado momento da vida brasileira." (p. 257.) 

Os escolhidos de Deus. Pentecostais, 
trabalhadores e cidadania 

Regina Novaes, neste trabalho, teve como 
objetivo descoqrir "o significado e as 
repercussões da filiação religiosa de 
camponeses a uma Congregação da 
Assembléia de Deus, localizada em Santa 
Maria, municfpio do agreste 
pernambucano" (p. 15). Para tal, foi 
necessãrio que a autora fizesse um relato 
- que, para o objetivo do livro, pode-se 
dizer minucioso - de toda a realidade 

. daquele municfpio, do ponto de vista do 
agricultor pobre, seu personagem. Desta 
forma, fica a impressão de que Regina 
escreveu seu livro inteiro para que, no 
último capftulo, quase que em um 
parãgrafo, pudesse chegar à sua tese com 
maior clareza. 

No primeiro caprtulo traça um quadro das 
relações de produção na região, 
apontando para o equillbrio frâgil que é a 
vida do camponês. 

No segundo caprtulo faz uma dissertação 
mais geral sobre o que é ser crente, 
salientando as diferenças com a postura 
católica. A autora aponta alguns pontos em 
que o crente se distancia do católico, 
como, por exemplo, o Batismo, que pela 
religião católica é um sacramento quase 
que automãtico ao nascimento, enquanto 
para os crentes é uma opção consciente 
quando adultos. O compadrio católico, 
relação que surge com o Batismo e que é 

. de suma importância para a vida social 
naquela comunidade, não existe para os 
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crentes, mas se os convertidos tiverem 

laços desta natureza que trouxeram do 
tempo em que obedeciam à "lei dos pais", 
estes continuarão a ser respeitados. 

Outro ponto de divergência entre crentes e 
católicos é a critica que aqueles fazem 
sobre o fato de o controle da religião 
católica ficar a cargo de determinados 
grupos, enquanto, em sua comunidade, 
todos devem ser entendidos e 
divulgadores de sua fé. 

Enfim, nesta parte do livro, Regina salienta 
as diferenças fundamentais entre crentes 
e católicos, apontando principalmente para 
as conseqüências que a posição dos 
primeiros acarreta na vida social, na 
medida em que explicitam seu rompimento 
com a "lei dos pais". 

No terceiro caprtulo, a autora faz um 
estudo mais aprofundado sobre a 
Assembléia de Deus local, tentando 
"descrever a inserção dos indivfduos, dos 
agricultores, na comunidade dos 'irmãos 
de fé' ( ... )" (p. 69). Regina descreve as 
possrveis combinações religiosas no seio 
familiar e suas implicações, e também 
relaciona a conversão ao ciclo de vida de 
uma pessoa. Além disso, reforça a idéia jâ 
colocada no segundo caprtulo de que a 
conversão à Assembléia de Deus enfatiza 
a individualidade, mas que esta opção só é 
viâvel na medida em que existe, como 
pano de fundo, o grupo, a "comunidade de 
irmãos". 

Finalmente, no quarto caprtulo, a autora 
desenvolve sua tese, relativizando o 
discurso dos crentes de serem "apartados 
das coisas do mundo". Regina tenta 
solucionar a questão: "( ... ) até que ponto 
esta alternativa religiosa pode, com suas 
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particularidades, ter repercussões ao nfvel 
da organização das atividades produtivas, 
dos padrões de sociabilidade e das 
atividades politicas• (p. 96), mostrando que 
ao se analisar as relações dos crentes ao 
nfvel de parentesco, do compadrio, de 
vizinhança e de participação polrtica, não 
se percebe ruptura entre o fiel convertido e 
o seu mundo. "Isto não só porque a 
conversão não desloca o crente de seu 
grupo doméstico, não modifica as relações 
na esfera da produção e do consumo, mas 
também porque, apesar da valorização da 
'famnia de fé', o bom crente é aquele que 
desempenha bem, segundo as regras do 
próprio grupo, seus papéis sociais.• (p. 
102.) 

Uma tentativa de 
análise comparativa 

Por uma questão de método, o livro de 
Émile Léonard não entra rã na anãlise que 
serã feita abaixo, ficando como referencial 
e pano de fundo na medida em que se 
percebe que este trabalho jã se encontra 
por demais distante no tempo e 
perfeitamente enquadrado na conjuntura 
da época em que foi escrito. 

Esta anãlise parte de uma impressão 
deixada pelos livros de Antônio Mendonça 
e de Regina Novaes. O primeiro autor, por 
sua opção metodológica, deslocou seu 
trabalho dos outros da mesma época 
deixando a impressão de um certo 
anacronismo. Jã a segunda fez 
exatamente o contrãrio, estreando uma 
nova corrente, tendo assim uma posição 
de vanguarda. Por chamar de anacrônico 
o livro O celeste porvir, não se estã 
negando o seu valor, mas a impressão 
advêm da sensação de se ter lido um 



manual de história e não uma obra de 
cunho sociológico. O rótulo de obra de 
vanguarda ao de Regina deve ser 
entendido porque é um livro que propõe 
uma metodologia nova para estudar o 
assunto (o trabalho de campo), se 
comparado com trabalhos sobre o mesmo 
tema, chegando assim a conclusões 
menos radicais, mais abertas, salientando 
a necessidade de mais trabalhos como 
este, que ao se somarem contribuirão 
muito para uma melhor compreensão do 
fenômeno protestante na sociedade 
brasileira. 

Uma observação se faz importante - ainda 
que não seja interesse deste ar<tigo 
aprofundá-la - sobre a relação do 
investigador com o objeto de pesquisa: 
Antônio Mendonça é pastor presbiteriano e 
Regina uma antropóloga leiga. Não sendo 
objetivo deste trabalho discutir 
exaustivamente pontos como este, 
deixa-se em aberto a problemática, já por 
demais conhecida, da "neutralidade" em 
trabalhos na área de ciências sociais. 
Nota-se, entretanto, o fato de Antônio 
Mendonça não ter deixado claro no interior 
do seu livro (na contracapa encontra-se 
sua biografia) sua posição enquanto pastor 
e cientista social, estudando a religião que 
professa. 

Algumas questões de ordem metodológica 
serão apontadas a seguir. 

1) Antônio Mendonça, em seu livro, se diz 
preocupado em entender o " 'espfrito' do 
protestante comum•. Já Regina pretende 
entender com o seu estudo o "espfrito" do 
crente camponês integrante da 
Assembléia de Deus de Santa Maria, 
interior de Pernambuco. 
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Neste primeiro ponto pode-se perceber as 
diferenças metodológicas fundamentais 
entre os dois livros. Mendonça busca a 
mente do protestante comum: que ser é 
este? É, sem dúvida, muito diffcil se falar 
em um tipo - protestante comum - na 
medida em que existem n denominações, 
que impedem a classificação de um fiel 
como simplesmente "protestante". E 
quanto ao adjetivo "comum", então, nem 
se fala. Existe um brasileiro "comum"? Um 
católico "comum•? Quando se tenta 
descrever estas categorias geralmente se 
descreve um ser caricaturado e, portanto, 
afastado da realidade. 

Regina, por outro lado, não sai à busca de 
tipos, e sim de pessoas reais, com 
sentimentos e aflições, e que ao entrarem 
para a "comunidade de irmãos de fé" 
esperam ter encontrado o caminho para a 
salvação. 

Esta posição de Regina de se fixar no 
particular em detrimento do geral, jã que 
ficou muito claro que seu trabalho seria o 
estudo de um caso, pode ser encarada 
como uma ''faca de dois gumes". Ao 
mesmo tempo em que avança na 
bibliografia sobre o assunto, como jã foi 
explicado acima, talvez fique um sabor de 
algo incompleto. A validade deste tipo de 
trabalho é melhor compreendida quando se 
tenta no final testar suas conclusões com 
outras realidades. 

2) O livro O celeste porvir parte de uma 
perspectiva histórica ampla, recuperando o 
passado para explicar o presente, que jâ 
aparece nas angústias de Antônio 
Mendonça com a diminuição de fiéis. Jâ 
Regina, no seu Os escolhidos de Deus, 
analisa todas as instâncias da vida 
camponesa naquela comunidade 



espedfica e no momento em que 
pesquisou. 

3) Mendonça conclui com o seu trabalho a 
distância que existe entre a Igreja e a 
sociedade, perdendo no meio de seu livro 
a figura do fiel que tentava achar e 
l't~forçando a tese já bastante gasta de que 
a Igreja está fora do mundo. 

Regina descobre, entretanto, que os 
crentes continuam a se relacionar com o 
mundo que os cerca, tendo por muitas 
vezes uma atuação direta e consciente, 
muito diferente da tão falada alienação. 

Apesar de ter sido dito que o livro de 
Regina avança na discussão que vê a 
religiosidade como sinônimo de uma 
postura alienante, percebe-se um certo 
incômodo da autora de ainda se encontrar 
presa a questões desse tipo. No final do 
nvro, Regina explicita de certa forma sua 
indignação: 

"A meu ver, rotular o 'pentecostalismo' 
como 'defensor do status quo', uma 'força 
de ordem', é pouco, principalmente quando 
não se l, z uma comparaçãG do 
comportamento polrtico dos seguidores 
desta variante do cristianismo com os 
seguidores de outras religiões. Os 
pentecostais seriam os únicos 'alienados' 
nos grupos e classes a que pertencem? 
Por outro lado seria preciso também 
qualificar melhor o que se entende por 
comportamento polftico. O que presumo é 
que haja uma pressuposição de 
equivalência entre a noção de 
comportamento polrtico e a esperada 
'consciência de classe'. Não seria 
possrvel, nos limites deste trabalho, 
entrarmos na discussão do que 
determinaria a consciência de classe e, 
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principalmente, de como captá-la e medi-la 
em situações não-revolucionárias. Mas 
gostaria de perguntar até que ponto os 
autores, na busca desta 'consciência' 
coerente, vis(vel e revolucionária, não 
estariam deixando de lado toda uma gama 
de atitudes e comportamentos que 
configuram uma luta cotidiana que se dá, 
necessariamente, entre classes que estão 
situadas antagonicamente na estrutura 
social." (p. 133-34.) 

Conclusão 

Sem ter a pretensão, obviamente, de 
esgotar o assunto, estes três pontos 
ressaltados dão margem a algumas 
questões. Em primeiro lugar, Regina faz 
um estudo sobre os pentecostais, que são 
tidos como pessoas que vivem fora da 
realidade, que se marginalizam e que, 
portanto, ganham facilmente o rótulo de 
alienados. Ora, Mendonça chega à 
conclusão de que a Igreja Presbiteriana 
está perdendo fiéis para "formas mais 
novas de práticas religiosas cristãs" 
porque está alienada da realidade 
brasileira. Não parece estranho que uma 
religião tida como alienadora, como as 
pentecostais, venha ganhando tantos 
adeptos nos últimos anos (ao ponto de se 
transformar em motivo de preocupação 
para l(deres de outras religiões, mais 
tradicionais, e objeto de estudo para 
cientistas sociais), enquanto que os 
templos das Igrejas históricas se 
esvaziam pelo mesmo motivo? 

Não se pode negar que a mensagem 
transmitida por Igrejas tradicionais, como 
as históricas protestantes e a Católica, 
tenha dificuldade em se atualizar com as 
constantes transformações do mundo. Por 



outro lado, outras religiões, com um 
sentido comunitário fortfssimo, tendo seus 
valores estipulados por seus fiéis, acabam 
por criar, desta forma, laços inegáveis 
entre a realidade e a mensagem proferida 
pelo lfder. Regina explica melhor este 
ponto, dizendo: 

"As religiões de conversão, seitas 
religiosas, possuem maleabilidade maior 
em termos de possibilitar a expressão de 
experiências sociais diferentes. Porém, 
enquanto no catolicismo existem 
instrumentos de reprodução de esquemas 
elaborados - seja através da hierarquia 
que separa os especialistas do corpo de 
leigos e oferece aos especialistas 
educação homogeneizante, seja em 
termos das normas e sanções a que estão 
sujeitos aqueles que se autodefinem como 
católicos -, no que se convencionou 
chamar 'pentecostalismo' a continuidade 
só é assegurada em termos de doutrina 
desde que haja ausência de instrumentos 
institucionais unificadores." (p. 150.) 

Talvez por ar se encontrem algumas 
explicações para a ascensão de igrejas do 
tipo pentecostal. De qualquer forma, creio 
ser importante salientar novamente que a 
descoberta do campo já foi feita, e o tabu 
quebrado. A grande inovação do trabalho 
de Regina é ter buscado entender, 
desarmada, o mundo do crente, 
perguntando aos próprios o que sentiam 
sobre isto ou aquilo. 

Outro ponto que gostaria de retomar, para 
finalizar, é a dificuldade de pesquisadores 
leigos, e até mesmo religiosos, de abordar 
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questões de fé, como por exemplo os dons 
nas religiões pentecostais. Na leitura do 
livro de Regina Novaes pode-se, talvez, 
perceber coisas não ditas, ou 

interrompidas por reticências, mas que 
apontam para novos problemas aos quais 
a bibliografia atual poderia se dedicar. Não 
é à toa que esta autora termina seu 
trabalho dizendo: 

' "E, por fim, não esquecer que 'ninguém 
pode entender, de verdade, o que é ser 
crente sem ser crente'. Entre todas as 
incertezas do amanhã, se coloca a 
possibilidade do contato pessoal e 
sensrvel com 'os poderes de Deus' e a 
certeza de ser um escolhido, entre 
muitos ... " (p. 154.) 
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Pentecostais e trabalho . . 
comunttárto 

Essa entrevista com o pastor José 
Francisco da Silva foi realizada em 
prindpios de 1983. Embora se passassem 
quatro anos, as questões que ela nos 
coloca permanecem aluais. 

O pastor José Francisco era o lrder dos 
movimentos reivindicatórios da Favela São 
Tomé. O seu envolvimento com as lutas 
dos favelados tinha duas razões: uma 
convicção pessoal e desejo de ajudar as 
pessoas e o fato de ele próprio ser um 
favelado. A posição do pastor José 
Francisco é bastante interessante para 
aqueles que estudam e pesquisam as 
relações entre a Igreja e a sociedade, 
entre fé .e polrtica, entre religião e 
conscientização. Ao mesmo tempo em que 
era o chefe espiritual da nova Igreja 
Pentecostal Cristo é a Libertação, era 
também o responsável por todo o 
movimento de reivindicações e de defesa 
dos direitos humanos dos cidadãos da 
favela à qual pertencia. 

Só esta situação peculiar do pastor já nos 
suscita várias perguntas: o 
pentecostalismo é, necessariamente, uma 
religião alienante? Ou, perguntando de 
outra forma: qual o potencial revolucionário 
do pentecostalismo? Existe necessidade, 
realmente, de que haja uma relação entre 
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fé e politica para que cristãos, 
pentecostais ou não, se envolvam com as 
lutas populares, sindicais ou partidárias? 
Não fariam melhor os agentes de pastoral 
se buscassem desvinçular a fé religiosa 
da ação polrtica? O envolvimento e/ou 
alienação dos cristãos, principalmente os 
pentecostais, em lutas populares se deve 
mais à força e/ou tibieza desses 
movimentos ou a questões teológicas que 
lhes são propostas? A ação politica tem 
racionalidade própria ou necessita de 
fundamentação teológica? Enfim, qual tem 
sido a eficácia, em igrejas protestantes, 
das pastorais fundamentadas numa 
teologia que privilegia as ações polrticas 
(em sentido amplo) como fonte primária e 
razão última de sua reflexão? Em outras 
palavras: é realmente necessária alguma 
espécie de teologia para suscitar o 
envolvimento dos cristãos nas lutas 
populares? 

A Favela São Tomé, que recebeu este 
nome em função do ceticismo de seus 
moradores em obter da Prefeitura as 
melhorias que reivindicavam, nasceu em 
terreno público ao lado de uma escola 
municipal de 1 º e 2º graus em ltaquera, 
Zona Leste de São Paulo. O pastor José 
Francisco já atuava na organização dos 
movimentos e lutas da favela quando foi 



consagrado ao pastorado. A sua 
consagração, inclusive, foi adiada porque 
o pastor da Igreja do Avivamento Blblico 
não concordava com sua atuação junto 
aos moradores das favelas da região. Ele 
deixou a Igreja do Avivamento Blblico e 
depois de algum tempo organizou a sua 
própria, onde foi consagrado. 

A Igreja Pentecostal Cristo é a Libertação 
tinha sede nacional num p>equeno e torta 
barraco da Favela São Tomé, onde 
também merava o pastor José Francisco 
com sua famOia (fiquei sabendo que hoje 
em dia, quatro anos depois de minha visita, 
eles já têm uma construljão de alvenaria). 
A estrutura organizativa da Igreja ainda 
não estava consolidada: havia uma 
convenção à qual as igrejas Cristo é a 
Libertação deveriam se filiar. Essa 
convenção não tinha prazos definidos para 
se reunir, pois "isso depende da gente 
estudar. se reúne de ano em ano, ou de 
quatro em quatro ou cinco em cinco. 
Depende de ver o que dá direito: Na 
ocasião, o pastor José Francisco, lfder 
nacional da Igreja, estava providenciando 
o registro civil da convenção. O curioso é 
que a Igreja Cristo ê a Libertação se 
resumia a cinco comunidades - Poâ, 
Santa Cruz da Boa Vista, Campinas, Belo 
Horizonte e Favela São Tomé- e, no 
entanto, já havia uma convenção nacional. 
Havia também uma espécie de conselho 
diretor composto pelos J}astores da igreja 
mais dois membms de cada comunidade. 
A diferença entre esse conselho diretor e 
a convenção nacional não estava clara 
nem para o paster José Francisco. 
O pastor José Francisco não julgava 
conveniente •misturar- o traballilo pastoral 
com os problemas da Favela, pois estes 
dizem respeito a outra esfera de atuação: 
•já não é um trabalho religioso. É um 
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trabalho de ver o que é necessário para as 
pessoas. Jâ na igreja é um trabalho 
religioso, onde a gente tem de estar 
desprendido de todos os outros porque 
este é o trabalho de Deus." Isso não 
impedia que, quando necessário, o templo 
da igreja servisse como local para as 
reuniões que normalmente seriam feitas no 
Centro Comunitário. Os moradores da 
Favela confiavam na liderança do pastor 
José Francisco e muitos deles assistiam 
aos cultos da igreja, •mas não obrigamos, 
porque a religião é uma coisa, e o que 
vamos tratar a respeito da comunidade e 
do nosso direito é outra coisa. Não 
misturamos as coisas: Apesar disso, das 
60 famOias da Favela apenas três eram 
membros da igreja, as demais eram das 
vilas vizinhas. Isso impede que 
caracterizemos as lutas e mobilizações 
por melhorias na Favela como sendo uma 
ação da Igreja Cristo é a Libertação. 

Como para os pentecostais a cidadania 
não passa pela profissão da fé cristã (não 
têm uma concepção de cristandade), a 
relação entre fé e politica é muito difrcil de 
ser feita. Isto é, se os pentecostais vierem 
a se envolver com qualquer forma de 
atuação poll'tica, este fato se deverá mais 
à própria dinâmica do movimento do que a 
alguma espécie de convicção religiosa. Na 
ocasião da entrevista as questões mais 
gerais da polrtica nacional passavam ao 
largo das preocupações do pastor José 
Francisco. A janela para o mundo era do 
tamanho de sua Favela. 

Os problemas com as generalizações, 
possrveis ou não de serem feitas, a partir 
da história do pastor José Francisco, ficam 
sob responsabilidade de cada leitor. De 
qualquer forma, a inquietação intelectual 
provocada pelo caso é sempre sadia e 



dela se aproveita quem estiver apto para 
tal. 

Edin Sued Abumanssur 

Edln 
Gostaria de conhecer os caminhos que o 
levaram a fundar a Igreja Pentecostal 
Cristo ê a Libertação. 

Pr. José 
Vim para São Paulo em 1975, com quase 
40 anos de idade, depois de morar em 
Pernambuco e no Paraná. Aqui, depois de 
uma temporada de muito sofrimento, 
aceitei Jesus, e as c<ilisas começaram a 
melhorar. (Sempre o trabalho, com Deus 
na frente, vai melhor.) Comecei a trabalhar 
na Igreja do Avivamento Blbtico, com as 
pessoas da favela, as pessoas carentes, 
que nos procuravam. No entanto, o pastor 
não aceitava este tipo de trabalho, porque 
achava que misturá-los com o trabalho da 
igreja era di[fcil, dava muito trabalho. 
Começou a se opor, dizendo que não 
poderramos continuar com isto. Dessa 
maneira, resolvi pedir uma carta a ele e 
sair da. ig. ' ja. Me "arretirei" com a carta e 
segui orando e trabalhando com o povo. 

Edln 
Sem igreja? 

Pr. José 
Sem igreja. 

Edln 
O senhor jã era pastor? 

Pr. José 
Não. Era apenas membro da igreja. Já 
tinha feito um "cursozinho" no Seminário, 
para presbltero, mas não exercia e não 
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tinha ainda sido consagrado, na época em 
que sar. Passados uns seis ou sete meses 
reuni um grupo de pessoas aqui, na favela 
São Tomé, que vinham para receber 
oração. Comecei a falar, a mostrar os 
trabalhos, a fazer trabalho com o povo. 
Uma parte das pessoas vinha e aceitava o 
Evangelho; outra não aceitava. 
Deliberamos mais tarde ter um ponto de 
pregação de culto, fazer cultos 
oficialmente, para ver qual a decisão que 
tomanamos com a sarda da igreja. É muito 
fácil desmembrar uma igreja, mas 
acontece que as igrejas também não 
queriam aceitar este tipo de trabalho, 
principalmente a Igreja Pentecostal. 

Edin 
Não qweriam que houvesse envolvimento 
com as questões da favela? 

Pr. José 
Exatamente. Eles achavam que a religião, 
com este tipo de trabalho, não daria certo. 
Ar, começamos a nos reunir apenas nesta 
favela, para não entrar em choque com o 
pastor do Avivamento Blblico, cuja igreja 
fica no Jardim Nordeste, favela Campinas. 
Agora, só o pessoal mesmo da favela 
comanda os trabalhos lã, ainda que 
venham aqui quando precisam saber a 
respeito da Prefeitura ou reivindicar 
qualquer coisa. Portanto, os trabalhos 
daquela igreja com o pessoal da favela 
acabaram. E aqui chegou ao ponto de 
ajuntar muita gente, porque começamos a 
fazer campanha, a orar pelo povo. E ar jã 

trnhamos o barracão da reunião da favela, 
e Aão trnhamos aqui esse local onde 
estamos. Mas fazer cultos lá no barracão 
não dava, e aqui não havia condições, 
porque era só um barraco onde eu 
morava. Por isso os cultos eram na rua, e 
depois de um mês eram cultos oficiais, 



mesmo na rua, até que conseguimos 
levantar este barracão. 

Edln 
Foi af que começou a igreja? 

Pr. José 
Foi. Dirigi o primeiro culto aqui, como 
campanha, em 25 de setembro de 1980, 
ano em que levantamos o barracão. No dia 
12 de outubro registramos a igreja - jâ 
tinha um grupo de pessoas capaz para a 
diretoria, que foi então formada-, pelo fato ' 
de as outras igrejas não quererem nos 
aceitar por causa do trabalho com a favela. 
Só que, para nós, este trabalho não tem 
causado nenhum "contraste", como 
achava a Igreja Pentecostal: cada um 
trabalha na sua área, defendendo o seu 
direito. Aquele que nos procura, ajudamos 
se achamos que devemos ajudar. Se não 
dá, despedimos a pessoa, na medida em 
que ela não nos fique culpando, porque o 
que a Blblia nos ensina é que nós temos 
que fazer o bem. Não é uma coisa que 
venhamos a fazer para esperar receber 
qualquer coisa em troca. Não. Isso nós 
queremos fazer porque sentimos no fntimo 
que devemos ajudar as pessoas, apesar 
de que nós também precisamos de ajuda. 
Mas tem um ditado muito certo: "A união 
faz a força". E se nós estamos unidos, 
vamos conseguir o objetivo que estamos 
almejando. 

Edin 
Quantas igrejas desta dominação 
existem? 

Pr. José 
Atualmente jã estamos com cinco igrejas, 
contando com esta. Nós temos uma em 
Poá, uma em Santa Cruz da Boa Vista, 
uma em Campinas e outra em Belo 
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Horizonte. Em Assis tem uma missionária 
nossa, que foi abrir um trabalho. Mas por 
enquanto está só fazendo campanha. 

Edln 
Foi o senhor que escolheu o nome •cristo 
é a Libertação"? 

Pr. José 
Esse nome não fomos bem nós que 
escolhemos. Começamos a orar pedindo 
orientação a Deus, porque sabemos que 
uma igreja é uma responsabilidade muito 
grande, a administração é muito -Jura e 
precisa de muita competência porque vai 
lidar com muitas idéias. Como as igrejas 
estavam se opondo ao nosso trabalho e 
nós não querfamos parar, fizemos uma 
campanha de oração - "Orando nos 
Montes" - para pedir orientação a Deus e 
saber o que fazer com o povo. Deus então 
nos revelou, mostrando, em sonhos, o 
nome da igreja, numa placa luminosa. 

Edln 
Todas as outras igrejas surgiram neste 
mesmo perfodo, de 1980 a 1983? 

Pr. José 
Isso mesmo, sendo a mais recente a de 
Belo Horizonte, que está com três meses. 

Edln 
Todas têm pastor? 

Pr. José 
Têm. Nós já estamos com um grupo de 
mais de 50 pessoas. 

Edln 
E corno é a organização dessa Igreja? O 
que faz a diretoria? 



Pr. José 
Aqui nós temos o Conselho Administrativo 
da Igreja, com diretor, vice-diretor, 
secretário, tesoureiro. Nas outras igrejas 
temos um pastor presidente regional. O de 
Minas, por exemplo, é presidente regional 
e membro aqui do Conselho. Há um 
estatuto Cmico para a Igreja. Ela é regida 
pela Convenção, que ainda não está 
registrada mas logo será. 

Edin 
A Convenção se reúne de quanto em 
quanto tempo? 

Pr. José 
Isso depende da gente estudar: se reúne 
de ano em ano, ou de quatro em quatro ou 
cinco em cinco. Depende de ver o que dá 
direito. 

Edin 
Todos os outros pastores fazem parte do 
Conselho? 

Pr. José 
Fazem. Todos eles são ligados aqui, que é 
de onde nós administramos e os enviamos 
para assumir as igrejas. Lá é formada uma 
diretorià local: são três pessoas ligadas 
diretamente a nós: o tesoureiro - é o 
pastor regional-, o secretário e o outro 
tesoureiro. O Conselho tem, assim, 15 
pessoas que administram a Igreja. Já 
tivemos alguns problemas, como o do 
pastor que quis tomar a Igreja, mas 
esperamos que Deus nos ajude a 
continuar. 

Edln 
Como foi esse episódio? 

Pr. José 
Recebemos um pastor da Assembléia de 
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Deus, no começo de 1980, porque eu 
estava aqui sozinho, só tinha um pastor e 
um presbltero. Esse rapaz conseguiu 
ganhar um conceito entre os irmãos, e a 
igreja o apoiou para a presidência, porque 
era época de assembléia e já fazia seis 
meses que ele estava entre nós. Na 
assembléia elegeram-no para a 
presidência da Igreja. Logo ele começou a 
mudar a documentação para ficar como 
presidente geral, jogando a igreja contra os 
outros pastores, querendo excluir alguns 
deles. Foi uma traição baseada na 
confiança do povo. Imediatamente o 
Conselho se reuniu e achamos por bem 
excluf-lo da Igreja. Ele não aceitou e foi 
eliminado. 

Edin 
Onde o senhor estudou? 

Pr. José 
Eu comecei a estudar no Seminário do 
Avivamento Bfblico, e me formei pelo 
Congresso Nacional de Pastores, onde 
entrei em 1980. 

Edln 
Esse Congresso Nacional de Pastores é 
da Igreja do Avivamento Bfblico? 

Pr. José 
Não. Essa é uma junta de pastores, cada 
um com as suas igrejas. Eles têm um 
escritório em São Caetano do Sul. 

Edin 
Como o senhor decidiu ser pastor? 

Pr. José 
A igreja precisava de um pastor: já havia 
um grupo de pessoas e até recebermos 
um outro pastor iria demorar muito. Como 
eu já tinha conclufdo um "cursozinho" de 



presbrtero, mas não tinha sido consagrado, 
e jã tinha a vocação - porque o nosso 
trabalho nas igrejas era o de dirigir os 
cultos, pregar, anunciar a Palavra, nos 
esforçar pelo trabalho da igreja -, procurei 
esse Conselho, falei com os diretores e 
comecei a fazer o curso de pastor. Na 
Convenção que eles tiveram eu fui 
consagrado. 

Edin 
Como é o seu trabalho pastoral? 

Pr.José 
Atualmente quase que só estou fazendo 
campanhas evangélicas, percorrendo as 
igrejas, fazendo estudo bR:>Iico com os 
irmãos. Quando não são campanhas, nós 
temos trabalhos de oração, cultos de 
oração, durante toda a semana. Hã aqui 
um rapaz que me substitui, administra os 
cultos. Quando chego de viagem assumo; 
quando nãG estou, ele estã. 

Edln 
E o trabalho na favela? 

Pr. José 
Quando estou aqui vou casa por casa ver 
o que é preciso fazer na favela. A cada 
quinze dias temos uma reunião, quando 
fazemos uma anãlise daquilo que é mais 
urgente, e ar entramos com 
abaixo-assinado, com as reivindicações. 

Edln 
O senhor faz isso como pastor, também? 

Pr. José 
Não, eu não faço assim: eles me 
conhecem como pastor, só que ar estou 
fazendo o trabalho da favela. Aqui na igreja 
me sinto como pastor; jã com os 
favelados, eu sou igual a eles. Eles me 
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chamam de pastor, mas acho que me sinto 
mais à vontade quando nós estamos 
iguais, porque este é um trabalho 
independente da religião. É um trabalho 
que faço porque gosto de mexer com o 
povo. 

Edln 
Então hã uma diferença entre o seu 
trabalho como pastor, na igreja, e o 
trabalho da comunidade? 

Pr. José 
Não. A diferença é porque lã jã é outro tipo 
de coisa. Coisas que vamos pedir, dizer, jã 
não é um trabalho religioso. É um trabalho 
de ver o que é necessãrio para as 
pessoas. Jã na igreja é um trabalho 
religioso, onde a gente tem de estar 
desprendido de todos os outros porque 
este é o trabalho de Deus. 

Edln 
O senhor comenta na igreja os problemas 
da favela, durante os cultos, nos sermões? 

Pr. José 
Não. Porque ar seria misturar as coisas, 
por isso não comentamos. Se a favela 
precisa, em épocas de enchente, por 
exemplo, jã temos trazido favelados para 
pousar aqui. Mas esse trabalho independe 
de comentar. 

Edln 
Como começou esta favela? 

Pr. José 
Quando cheguei em São Paulo, em 1975, 
vim morar n0 E. Carvalho. A casa onde eu 
morava foi vendida pelo proprietãrio. O 
novo proprietãrio me deu, então, um prazo 
para sair, porque ele queria dobrar o 
aluguel, o que eu sabia ser contra a lei. Eu 



me bati para encontrar uma casa, com 
quatro crianças, na época pequenas, e 
não encontrava. Passamos então por essa 
ãrea, um capinzeiro tremendo, que só tinha 
duas casas. Conversei com um moço que 
morava aqui, Zé Carlos, do Movimento de 
Defesa dos Favelados, e ele disse: "Essa 
aqui é uma ãrea da Prefeitura. • Esse moço 
nos ajudou muito, nos orientou de como 
impedir a Prefeitura de vir derrubar os 
barracos; eles sempre estavam aqui, com 
o caminhão, até a polrcia, para tirar 
barraco. Mas depois que eu jã estava 
morando, não conseguiram mais, porque 
arrumamos um meio de ficar. e o meio 
melhor para sermos atendidos é o povo. 
Nós nos reunramos toda segunda-feira à 
noite: a primeira coisa era a ãgua. A gente 
fazia pedido, a Sabesp vinha aqui e dizia: 
•É ãrea da Prefeitura; nós não ligamos". E 
continuãvamos a pagar a ãgua para um 
vizinho, até que os vizinhos programaram 
um abaixo-assinado de umas 400 
pessoas, inclusive a diretora do colégio 
daqui, para nos mandar embora. Mas ar jã 
estãvamos com 33 barracos, e era reunião 
todo dia, porque reunindo e conversando 
com o povo ele tem de se unir. Depois que 
nos reunimos uns sete ou oito meses, e jã 
trnhamos um plano traçado, surgiu o 
Movimento de Favela, em São Miguel, e 
nós corremos para lã, para ter uma força. 

Edln 
Este é outro movimento de favela, não? 

Pr. José 
É. Aquele é o Movimento de Defesa dos 
Favelados (PC do B), e esse é o 
Movimento das Favelas (lgreja-PT). Nós 
nos juntamos ao povo que sempre 
discutia, levamos a turma para a reunião e, 
lã, bolamos uma carta para levar para o 
preteito - o sr. Olavo Setúbal. Se ele 
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aprovasse essa carta, a Sabesp ligaria a 
ãgua, e a Light a luz. Quando tudo estava 
pronto, as pessoas tiveram medo de 
entregar a carta porque a repressão era 
grande: a polrcia não deixava fazer reunião 
perante o prefeito. Mas nós achamos um 
meio de reivindicar os nossos direitos, que 
foi através da imprensa. Fizemos uma 

reunião em São Miguel e ligamos para a 
Globo, a Bandeirantes, a Record e outras 
emissoras. Elas estiveram lã. Houve então 
uma reunião com essa gente, porque ar 
eles não poderiam dizer que recusavam 
porque a imprensa estava lã. Eles foram 
obrigados a nos ouvir, nem que fosse ao 
menos a comissão. As cartas estavam 
prontas. Jã trnhamos di~cutido muito o que 
fazer não somente para essa mas para 
todas as favelas de São Paulo, porque 
todas estavam com o mesmo problema. 
Assim fizemos, e fomos para lã. Ao 
chegarmos havia muita gente, e o prefeito 
não podia sair. Com muito custo, depois de 
ficarmos quase o dia inteiro lã, eles 
concederam o direito de três pessoas 
falarem. Com as cartas em mãos, as 
pessoas que entraram foram, daqui, a 
minha esposa, uma senhora chamada 
dona Antonia, que nos ajuda, e um rapaz 
de outra favela. Mas para entrar foi preciso 
até quebrar os vidros. 

Edln 
Tiveram que quebrar os vidros? Como? 
Jogando pedras? 

Pr. José 
É, porque os guardas não queriam deixar 
eles passarem. As portas estavam 
fechadas ••• Se havia ordem para entrar, 
por que é que fecharam as portas? Então 
eles quebraram os vidros e passaram. 
Mas foram atendidos e entregaram as 
cartas. Então nossa favela foi uma das 



primeiras em que foram colocadas água e 
luz. Sempre que a Prefeitura faz um jornal 
ou um Uvro coloca em primeiro lugar: •Nós 
já ligamos água e luz na Favela São 
Tomé ••• " 

Edin 
É essa aqui? 

Pr. José 
Sim. Fomos nós que demos o nome, 
porque só acreditarfamos se vfssemos. 
Não adiantava fazer promessa, porque 
isso eles faziam. Toda semana tinha 
abaixo-assinado. Com muito esforço e 
muita briga conseguimos água e luz. 
Lutamos pela posse da terra, mas aqui 
eles alegaram que não poderiam dar a 
terra porque era uma área de uso 
dominado, não era de uso comum. Então a 
Prefeitura disse para entrarmos com um 
abaixo-assinado na Câmara; entramos, e 
depois a Câmara pediu para a Prefeitura 
fazer a doação. Só que, até agora, não 
tivemos resposta. 

Edln 
Quantos barracos há na favela? 

Pr. José 
Hoje nós estamos com 66 barracos e 260 
pessoas, contando as crianças. 

Edin 
Como é que surgiu aquele Centro 
Comunitário? 

Pr. José 
Foi logo no começo, quando começamos a 
organizar a favela. Nós precisávamos 
porque nos reunfamos na casa de uma 
mulher, e o grupo de pessoas foi 
aumentando. Não tinha condições. Era 
cada vez mais diffcil nos reunirmos; às 
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vezes, em dia de chuva, a turma ficava do 
lado de fora, mas vinha porque estava 
interessada. Então combinamos, numa 
dessas reuniões, fazer uma festinha com 
os moradores daqui para adquirir dinheiro 
para um barracão, onde seria construfdo 
um Centro Comunitário. E assim foi feito. 

Edin 
O Centro Comunitário, então, surgiu antes 
da igreja? 

Pr. José 
Bem antes. Foi logo no corneei 'ho, assim 
que começamos a fazer reunião. O Centro 
já serviu para fazer festinha, bazar para 
adquirir algum dinheiro para sairmos, 
porque teve época em que nós 
alugávamos um ônibus e ramos nas 
reuniões das favelas. E sempre, para não 
sair de um só, para não ficar pesado para 
um só, nos reunfamos e fazramos uma 
espécie de festa, onde cada um ajudava 
naquilo que podia. Assim, continuamos 
fazendo esses trabalhos. 

Edin 
Como é a atividade do Centro 
Comunitário? 

Pr. José 
O que nós fazemos é o seguinte: 
colocamos cada pessoa fazendo um tipo 
de coisa. Tem os diretores, também, tudo 
direitinho, organizado. Então fazemos uma 
festa para as crianças, com pipoca, chã. O 
lucro que dá vai para o Centro 
Comunitário. 

Edin 
Quantas pessoas da favela são da igreja, 
aqui? 



Pr. José 
Aqui nós temos poucas pessoas da favela 
que são da igreja. É incrfvel, não é? Nós 
só temos três famflias que fazem parte da 
igreja que moram na favela. As outras 
pessoas são de fora, das vilas vizinhas. 

Edln 
Quantas pessoas tem a igreja? 

Pr. José 
Olha, a igreja está com um grupo pequeno 
de pessoas, resumido. Não temos muita 
gente, não. Temos aqui 50 pessoas que 
estão treqftentando; só 25 são balizadas, 
membros da igreja. Mas temos mais umas 
20 pessoas que freqüentam e que não são 
balizadas. 

idln 
Onde o senhor batiza as pessoas? 

Pr. José 
Nbs batizamos em rios. 

ldin 
Quer dizer que a igreja não participa das 
reunioos da favela? 

Pr. José 
Não. Participo eu e minha esposa, não o 
pessoal da favela. Todas as reuniões são 
coordenadas por nós; participamos 
independente dos trabalhos da igreja. A 
igreja participa porque naquilo que ela pode 
favorecer a favela, ela favorece. Reunião 
que não dá para fazer lá, nós fazemos 
aqui. 

Edln 
O pessoal vem todo para cá? 

Pr. José 
Vem. 
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Edln 
O pessoal não tem problema em vir para a 
igreja para discutir os problemas? 

Pr.José 
Não, porque eles já têm uma confiança, 
não é? Eles têm confiança naquilo que nós 
tratamos com eles, tanto faz aqui na igreja 
como lá na casa. Onde nós nos reunimos 
eles aceitam, porque já estão vendo que é 
a mesma coisa como era no começo. 
Quer dizer: nós, idando com o povo, então 
eles acreditam. Muitos deles vêm assistir 
aos cultos conosco, mas nós não 
obrigamos, porque a reigião é uma coisa, 
e o que vamos tratar a respeito da 
comunidade e do nosso direito é outra. 
Não misturamos a'S coisas. 

Edln 
O trabalho da comunidade, a igreja, tem 
algum tipo de relação com a Igreja 
Católica? Vem muito aqui o pessoal da 
Igreja Católica? 

Pr.José 
Não. Aqui tem um padre do Burgo, o pe. 
Manuel, que sempre tem sido nosso 
amigo. Às vezes nos encontramos, 
conversamos. Quer dizer: não tem aquele 
preconceito. Só que na nossa área de 
trabalho não temos comunicação. No 
começo ele nos ajudou muito, atendendo 
as pessoas que enviávamos das favelas, 
às vezes orientando essas pessoas. Um 
trabalho que até nos favoreceu bastante, 
porque havia muitas pessoas que 
precisavam de uns barracos. No começo 
tudo era mais difrcil. Nós estávamos 
fazendo os barracos, então precisávamos 
de uma ajuda, uma orientação: de onde ir 
procurar uma assistente social, uma 
pessoa que pudessê colaborar. Ele nos 
indicava essas pessoas. 



Edin 
No ano passado (1982) nós tivemos 
eleições. Como ê que foi esse momento? 
Que partidos vieram atê aqui? 

Pr. José 
Aqui apareceram muitos. Primeiramente 
veio um amigo nosso, um vereador. Antes 
ele era um médico que atendia muito as 
necessidades dos favelados daqui. Ele e a 
esposa lutaram no Movimento das 
Favelas, e nós pegamos uma amizade 
com ele. Nós nos colocamos aqui à 
disposição dele, não forçando o povÇ>, mas 
ele receitou para muita gente aqui na 
favela. Veio passar filme, fazer cursinho de 
saúde com a turma~ Foi uma pessoa que 
se dedicou. 

Edln 
Ele é vereador, agora? 

Pr.José 
É. Antes da eleição, quando ele ainda não 
tinha safdo candidato, eu disse: "Olha, eu 
não sou politico, a igreja não aceita 
politica". Mas nós temos pessoas a quem 
damos preferência. E eu disse para ele: 
"Vou reunir as pessoas; mas vai aparecer 
muito candidato, só que nós temos que 
saber a pessoa que nos ajudou antes e 
não vai ajudar depois, ou que vai fazer 
uma coisa para nós. Não vamos 
desprezar ninguém. Vamos receber, mas 
cada um de nós é suficiente para decidir.• 

Edln 
Isso foi na reunião da favela? 

Pr.Josê 
Sim. Nós os orientamos. Eu lhes disse: 
"Se vocês acham que ele merece, ar fica 
na livre e espontânea vontade de vocês: 
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Edln 
Qual o partido dele? 

Pr. José 
Ele era do PMDB. Então eles acharam que 
não tinha outro. Quando os outros vinham, 
nós já os despedfamos: "Olha, já temos o 
nosso candidato, vocês chegaram um 
pouco atrasados". E assim eles votaram 
em peso nesse vereador. 

Edin 
E os outros candidatos? Votou-se em 
quem para deputado estadual e federal? 

Pr. José 
Eu votei no Montoro. 

Edln 
E senador? 

Pr.José 
Votei no que era do Montoro, nê? 

Edln 
Tinha o Almino Afonso e o Severo Gomes. 

Pr.José 
É. Eu sei que eu votei ••• Peguei a chapa 
completa. "Bom, eu já vou votar nele 
mesmo ... " Para mim, para votar no 
vereador tinha que votar no governador. 

Edln 
Mas o senhor não lembra o nome? 

Pr.José 
Não. 

Edln 
Deputado estadual e federal também não? 

Pr.Josê 
O deputado, deixa eu ver ... Olha, no 



momento eu não me lembro, mas tenho atê 
a cedulazinha dele ••• Sei que a favela 
completou aqui com a turma do PMDB. Só 
que isso foram eles que decidiram. Quer 
dizer, o povo quis mudar a polrtica ••. 
Vinham outros candidatos, candidatos 
bons mesmo, que atê nos ajudaram, 
escrevendo cartas para encaminhar as 
pessoas que estavam doentes para o 
Hospital das Clrnicas. Isto quer dizer que 
se ele está lá, se é eleito, é um dever 
encaminhar as pessoas; não é um favor, é 
uma obrigação. Responde pelo povo. 

Edin 
O senhor aqui não tem notrcias dos outros 
partidos? 

Pr. Josê 
Não. Teve muita gente aqui dos outros 
partidos, muita gente do PT, que também 
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pegou um pouco de voto. Teve um certo 
grupo de pessoas que votou porque já 
trabalhava nas finnas, e as finnas pediram 
votos a esse grupo de pessoas. Nós não 
nos opusemos: deixamos a liberdade do 
povo, porque não adianta querermos fazer 
uma coisa e impor. 

Edln 
Eles pediram licença ao senhor para 
votar? 

Pr. Josê 
É, alguma coisa assim, para ver se nós 
aceitávamos que eles fizessem aquilo, se 
ramos estar de acordo. Só que eu disse 
para eles: •olha, o voto é livre ••• São 
vocês que vão votar, então vocês é que 
devem decidir em quem •• : A opinião é da 
pessoa, o importante ê ela mesma decidir. 

Edição: Flavio Lenz e Jorge Moutinho 



Cultura e religiosidade popular : 
as lições de d. Maria 

LUIZ RAMIRES 
Antropólogo -Museu Nacional 

A experiência diária nos ensina que não é 
nada fácil andar por lugares 
desconhecidos, principalmente quando se 
trata de uma favela. Quando em julho de 
1985 aceitei o convite do ISER, feito 
através do Programa de Protestantismo, 
para fazer a etnografia de uma pequena 
igreja presbiteriana localizada no bairro da 
Penha, subúrbio carioca, eu tinha apenas 
uma vaga idéia da "dura realidade" que 
estaria à minha es(i>era. Proveniente de 
uma famRia católica tradicional e tendo 
vivido uma intensa militância em diversas 
pastorais durante a juventude, as imagens 
que eu guardara dos protestantes eram 
sobretudo aquelas vinculadas a um 
humilde templo da Assembléia de Deus, na 
rua onde nasci e cresci, em São Paulo. 
Tudo o que sabia era que havia um abismo 
entre mim e aquela gente, que aprendera a 
chamar de "crente", chegando toda 
semana para o culto. Num relance podia 
identificá-los: os homens com seus paletós 
escuros e purdos, as mulheres com saias 
longas e o cabelo preso em coque, todos 
segurando com firmeza um livro grosso de 
capa preta. E eu agora me via às voltas 
em encontrar pessoas como estas, só 
que em seu próprio local de moradia: a 
favela. 

Na memória ainda guardo com nitidez a 
lembrança da primeira vez em que estive 
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na 11 Igreja Presbiteriana da Penha. Lã 
chegara apmveitando a oportunidade em 
que Zwinglio Dias, o pastor efetivo, levaria 
ao local o pastor francês Jacques, do 
Conselho Mundial de Igrejas, para uma 
visita e paFa lhe dar um "banho de favela'". 
Os respingos do banho também me 
atingiriam naquele domingo ameno. No 
escuro da noite, o que mais se ressaltava 
era o forte cheiro do esgoto correndo a céu 
aberto. E entre deslocado e curioso, éu me 
via na ir:teOO!oda situação de servir 
improvisadamente de intérprete para dois 
interlocutores que eu desconhecia 
totalmente. Calvinistas, o pastor visitante e 
os membros da igreja partilhavam a 
mesma fé; brasileiros, a comunidade e eu 
trnhamos em comum a lrngua. No entanto, 
eu me perguntava desolado: quem estaria 
mais próximo de quem? 

Nos meses que se seguiram, eu tentaria 
reformular esta interrogação inicial, 
buscando relacioná-la a uma questão 
anterior: quais os vrnculos entre cultura e 
religião numa sociedade complexa como a 
nossa? E mais especificamente: quais os 
desdobramentos possrveis na relação 
entre fé religiosa e o universo, sempre 
controvertido entre nós, da politica? Uma 
definição mais clara do que eram a cultura 
e a religião popular se fazia então 
necessária, pois era óbvio que eu estava 



lidando com modos de estar no mundo e 
viver a vida não apenas diferentes mas por 
vezes opostos ao meu. Buscaria por 
assim dizer os traços mais marcantes a 
diferenciar os nossos habitus, isto é -
segundo Pierre Bourdieu -, o conjunto de 
disposições mentais e corporais, 
duradouras e estruturadas, que, 
expressando condições sociais dfspares, 
guiavam as nossas práticas. 

Perceber o comportamento corporal do 
outro não é tarefa fácil, sobretudo porque 
exige de nós uma consciência aguda de 
nosso próprio corpo, o que de resto vale 
também para nossas idéias e valores. De 
qualquer modo, eu distinguia nitidamente o 
vestir-se, o falar e o postar-se das 
pessoas mais adultas, e parecia-me que o 
próprio rosto e suas expressões 
sintetizavam essas diferenças. Mas 
quando se tratava dos jovens, minha 
percepção embaralhava-se. O colorido de 
suas roupas e o sorriso efusivo criavam 
um clima extremamente acolhedor para 
mim. Não restava a menor dúvida de que a 
pobreza não era um valor para eles, coisa 
que eu notara nas CEBs com que tivera 
contato anteriormente. Isto era 
particularmente palpável em relação a 
Elzo, o rapaz que tocava o órgão e era 
lfder da Mocidade. Preocupado como 
todos os demais em agarrar as chances 
mfnimas que a sociedade lhes oferecia 
para ascender socialmente, Elzo, mesmo 
sendo uma pessoa-chave na igreja, não 
hesitou em se afastar dela para aceitar 
uma proposta de emprego em São Paulo 
que lhe abriria definitivamente as portas de 
sua promissora carreira de analista de 
sistemas. Inicialmente tendi a enxergar 
sua atitude como simples expressão do 
discutido individualismo protestante; mais 
tarde percebi que a decisão se engatava 
numa estratégia em que os beneffcios que 
pessoalmente obteria se estenderiam à 
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tamnia e à própria comunidade. Afinal, ele 
não abandonaria a igreja, retornando 
sempre que possfvel. 

Foram os jovens também que mais se 
interessaram pela minha presença, 
estabelecendo comigo uma certa relação 
de troca. Estavam sempre dispostos a 
conversar, mas fizeram-me também falar 
sobre a Constituinte, sobre a Aids, sobre 
Antropologia e outras coisas. 
Convidaram-me para piqueniques ou 
cinema, e eu me espantava com a 
desenvoltura com que falavam de (e 
possivelmente faziam) sexo. Certamente 
porf.'lue seu comportamento não se 
ade(;Juava à imagem que eu fazia deles. Se 
tudo isso evidencia por um lado a 
especificidade da vida eni condições mais 
precárias, por outro mostra a cisão entre a 
ética dos mais jovens e aquela tradicional 
dos adultos, aliás levada ao paroxismo no 
incidente em que uma das jovens do 
grupo, por ocasião da festa de casamento 
de membros da comunidade, me puxava 
pelo braço para que fôssemos a algum 
lugar longe da vista dos outros, onde ela 
pudesse fumar. No conflito de gerações, 
era-me extremamente diffcil, aos 25 anos, 
ch~ando à favela de moto e com um 
brinco na orelha, permanecer imparcial, 
mesmo sabendo que a simples 
convivência, ainda que tácita, poderia 
causar problemas com o outro lado. 
Aprendia com tal episódio que observação 
participante não é uma opção de método: 
às vezes, é uma imposição da própria 
realidade que se estuda. 

Enfrentando tudo com um sorriso tfmido, 
nem por isso as coisas eram menos 
dramáticas. A diferença de habitus viria se 
aguçar no momento em que, na 
convergência da minha procura de alguém 
para a faxina doméstica e a necessidade 
de trabalho de uma das senhoras da 



congregação, o grupo social acabaria por 
entrar em minha própria casa, mas pela 
porta dos fundos. A alegria de poder 
oferecer emprego e portanto ajudar alguém 
se contrapunha ao mal-estar de ter de 
viver uma relação de dominação e 
exploração de uma classe sobre outra 
assim de forma tão pessoal - com o 
agravante de poder extrair de d. Maria 
não apenas sua força de trabalho mas 
também e sobretudo as informações mais 
valiosas para a pesquisa, que só seu oiRar 
feminino 130deria fornecer. Teria sidC3 
in~enuidade não aceitá-la, mas não foi fácil 
lidar com os dramas de oonsciência. Tuc;io 
o que sei é que, por sua conduta tão reta, 
ao comentar os casos de desavenças 
conjugais, casamento às pressas por 
gravidez, brigas familiares (que me 
alertariam para o fato de as relações de 
parentesco serem constitutivas de moa 
parte da congregação), um caso de 
incesto ( o de dois irmãos que, criados 
separadamente e sem se conhecer, 
apaixonaram-se quando se encontraram) 
etc. etc., d. Maria me transmitia de moG!o 
prático muito mais do que perceberia em 
mil cultos e pregações. 

Por uma causalidade adicional, uma das 
pessoas mais dispostas a falar sobre a 
vida da igreja e seus problemas era o 
marido de d. Maria. Como presbftero, era 
de uma posição mais elevada que Hilton 
comentava os aspectos mais cotidianos 
da comunidade. Em sua trajetória pessoal 
entrelaçavam-se migração do campo para 
a cidade e conversão religiosa. Oriundo de 
uma famRia camponesa sem tradição de 
fé, Hilton foi o primeiro a se converter ao 
presbiterianismo, ao ganhar e ler uma 
Blblia aos 18 anos. Traria consigo os pais 
e os irmãos, e sua inserção na igreja de 
uma pequena localidade no interior do 
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Espfrito Santo ensejaria seu casamento 
com d. Maria. Mudando-se para o Rio, sua 
adaptação ao mundo urbano deixa clara a 
importância das relações pessoais 
travadas no seio da vida religiosa. A ética 
que as solidifica (tão diferente daquela 
católica, mais tortuosa) abre caminhos e 
inspira uma confiança que se baseia numa 
lealdade quase inabalável. 

Instado a investigar a intensa participação 
polftica da igreja na favela, a 
Vila Proletária da Penha, a pesquisa 
passava necessariamente pelas figuras do 
pastor efetivo, Zwinglio, e do pastor 
adjunto, seu Josué Aranha. Vindos de 
classes sociais tão apartadas, estavam 
como que predestinados a influir sobre a 
congregação de forma complementar. 
Zwinglio fora pastor da Igreja da Penha, 
freqüentada por segmentos de classe 
média baixa numa região de melhores 
recursos do mesmo bairro. Os moradores 
da Vila, sentindo-se discriminados, 
resolveram iniciar um trabalho próprio na 
sua favela, cujo fruto foi a fundação e 
construção de uma nova igreja, filha da 
primeira. Por essa época, por problemas 
polrticos, Zwinglio teve de abandonar o 
pafs, indo para a Alemanha. Ati, a partir de 
sua experiência e em contato com a obra 
de Paulo Freire, ele escreveria uma tese 
na qual sistematizaria seus conhecimentos 
práticos. Retomaria ao Brasil para 
trabalhar no CEDI e penetrar mais a fundo 
na proposta de assessoria pastoral às 
comunidades cristãs. Voltaria a Penha 
como pastor voluntário, isto é, sem 
receber remuneração alguma. Professor 
universitârio e pensador, membro de 
diversos organismos ecumênicos 
nacionais e internacionais, a igreja se 
tornaria para ele o campo empfrico de 
reflexões teológicas e pastorais a nfvel 
popular. Seu papel é, segundo afirma, o de 
assessor da congregação, a ênfase de 



sua pregação residindo na relação 
igreja-comunidade abrangente. Acredita 
numa dimensão do religioso que não se 
reduz ao politico, o que faz da abertura 
para o social que caracteriza a vida da 11 
Igreja Presbiteriana da Penha - uos 
problemas da igreja" - o ponto de 
articulação das duas dimensões. 

A imbricação pela qual os problemas 
internos são vistos e trabalhados, a partir 
de uma preocupação mais ampla, passa 
pela figura do pastor adj1:mto, o seu Josué. 
Ele é um dos responsáveis pela conquista 
da posse definitiva dos lotes da favela, 
antes propriedade de lrmalldade da lgr€ja 
Católica da Penha, numa luta que durou 
quase 20 anos. A instalação de água e luz 
também se deve em grande parte a este 
paraense de Altamira que, desde a 
juventude, participou de lutas sociais e 
campanhas polrticas. Eleito e sagrado 
pastor sem ter freqüentado o seminãrio ou 
tido qualquer formação teológica 
sistemática, seu carisma traduzido pelo 
mote "é ele quem carrega a igreja nas 
costas" cumpre um papel a meu ver 
complementar ao do pastor Zwinglio. Um 
propõe uma visão mais larga dos 
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problemas do cotidiano, dentro e fora da 
igreja, ofuscando os limites e contemos 
entre ambos; o outro realiza, a seu modo, 
este trabalho miúdo porém concreto. 
Zwinglio se recusa a participar das 
lutas da favela porque não mora nela e 
aqueles problemas não são os seus, pois 
tal tar-efa cabe a Josué e aos demais 
membros da igreja. Assim, nesse 
processo dia1ético, como nos adverte 
Marilena Chauf, em que podemos 
encontrar no seio das manifestações 
culturais populares ao mesmo tempo 
resistência e conformismo, constatamos a 
p0ssibilidade lógica de um grupo 
minoritário que, herdeiro de uma tradição 
p>r<ltestante lieeral ligada às classes 
médias, consegue sup~rar um certo 
"complexo de inferioridade" do qual 
padecem aqueles que vêem a sociedade 
de fora e a recusam. A inserção no social 
pela participação na vida da comunidade 
circundante rompe as fronteiras do 
al!lto-enclausuramento para conquistar a 
visibilidade necessária para que qualquer 
mensagem e prática coletiva alcancem 
legitimidade, ocwpem seu espaço na 
cultura e produzam frutos duradouros. 



Apelo à nobreza germânica 
(1520) 

MARTINHO LUTERO 

[Carlos V fora eleito imperador em 
1519. Era de sangue germ~nico e 
linha fama de ser favorilvel A 
Reforma. Neste escrito - que é um 
tatado de carilter polnico- Lutero 
apela em alemão ao sentimento 
nacional da Alemanha.] 

Dr. Martinho Lutero, ã sua serenfssima e 
potentfssima majestade imperial, e à 
nobreza cristã da nação germAnica: 

Que a graça e o poder de Deus estejam 
convosco, Majestade Serenfssima! E 
convosco, benevolentfssimos e 
amadfssimos senhores! 

Não é por simples arrogância e 
perversidade que eu, um indivfduo pobre e 
insignificante, tomei o encargo de me dirigir 
a vossas senhorias. A calamidade e a 
miséria que oprimem todos os setores do 
cristianismo, especialmente na Alemanha, 
moveram não só a mim mas a todos a 
gritar alto por socorro. ~ isto que agora me 
compele a clamar e a apelar a Deus para 
que ele envie seu Espfrito sobre alguém 
que estenda sua mão a esse povo 
desgraçado. Os concnios freqOentemente 
trouxeram algum remédio, mas que 
sempre foi logo frustrado pela esperteza 
de alguns homens, de modo que os males 
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só se tornaram piores; é essa malfcia e 
maldade que a§ora me proponho 1 expor
se Deus me ajudar-, de modo que sendo 
eta conhecida deixe de produzir tanto 
escândalo e prejufzo. Deus nos deu um 
soberano jovem e nobre1 como nosso 
lfder,suscitando assim novas esperanças 
em nossos corações; é nosso dever fazer 
o melhor que podemos para ajudá-lo e 
aproveitar-nos plenamente dessa 
oportunidade e de seu gracioso favor. 

Os romancistas, com grande sagacidade, 
se cercaram de três muros que até agora 
defenderam, de modo que ninguém foi 
capaz de reformA-los, razão por que toda a 
cristandade sofreu terrivelmente. 

Primeiro: quando apertados pelo poder 
temporal afirmaram e sustentaram que o 
poder temporal não possui jurisdição sobre 
eles; pelo contrârio, que o poder espiritual 
está acima do temporal. 

Segundo: menos quando se propunha que 
fossem admoestados por meio das 
Escrituras, objetavam que ninguém, 
exceto o papa, pode interpretar as 
Escrituras. 

Terceiro: se são ameaçados com um 
concnio, inventam a noção de que ninguém 



senão o papa pode convocar um concnio. 

Deste modo, sorrateiramente nos 
roubaram os nossos três bastões de modo 
que não pudessem ser atingidos. E com 
segurança se abrigam atrâs de seus três 
muros, de modo que p0dem levar adiante 
suas espertezas e sagacidades, tal cerno 
agofa observamos_. 

Que agora Deus nos ajude e nos dê uma 
dessas trombetas que derrubaram os 
muros de Jericó, de modo que possamos 
desfazer com o sopro esses muros de 
palha e papel e para que tenhamos a 
ocasião de usar varas cristãs para 
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castigar os pecados e expor a trama e o 
engano do demOnio; desta forma nos 
emendaremos a nós mesmos pelo castigo 
e obteremos o favor de Deus. (.-) 

NOTA 
1 Carlos V tinha nesta ~poca 19 anos. 

Transcrito do livro Documentos da Igreja Crista, 
se/eção de Henry Bettenson; tradução de Helmuth 
Alfredo Simon. São Paulo, ASTE, 1967. p. 
240.241. Original ing/~s. 

Luthet's Werke (Weimar), XI. 405-415. [Tradução 
baseada em Wace e Buchf:Jeim, Luthet's Primary 
Wor~<s. Extratos em Kidd, Nº 35.] 



o calvinismo 
(1536) 
JOÃO CAL VI NO 

[A primeira ediçAo da lnstitutio foi 
publicada em 1536, quando 
Calvino ünha 26 anos. Foi revista 
diferentes vezes, mas náo houve 
desenvolvimentr:J do pensamento 
de Calvino depois da primeira 
ediçAo. O g~nio de Calvino era 
mais para organizaçllo do que 
para especulaçgo teológica.] 

Livro I~ capítulo I_ 

Assim se vê que o pecado original é uma 
depravação hereditária e uma corrupção 
de nossa natureza, difundida em todas as 
partes da alma .•• pelo que os que definiram 
o pecado original como ausência da justiça 
original com que deverfamos estar 
revestidos, sem dóvida incluem - por 
implicação - toda a realidade, mas não 
exprimiram plenamente a energia positiva 
desse pecado. Com efeito, a nossa 
natureza não estâ simplesmente privada 
do bem, mas é tão fecunda em toda 
espécie de mal que não pode estar inativa. 
Os que o chamaram concupiscência 
usaram um termo que não erra muito o 
alvo se acrescentam - coisa que muitos 
não concedem - que tudo o que hâ no 
homem, do intelecto à vontade, da alma à 
carne, estâ inteiramente manchado e 
repleto de concupiscência. Ou para dizê-lo 
brevemente: todo o homem em si nada 
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mais é do que concupiscência ..• 

Livro lU. CapítuiG XX L 

Ninguém que queira ser chamado religioso 
ousa negar diretamente a predestinação 
pela qual Deus escolhe alguns para a 
esperança da vida e condena outros à 
morte eterna Mas os homens cercam 
essa verdade com argumentos capciosos, 
sobretudo aqueles que fazem da 
presciência o funaamento da 
predestinação. Nós de nosso lado 
atribufmos a Deus tanto a predestinação 
como a presciência, mas julgamos 
absurdo subordinar uma à outra. Quando 
atribufmos presciência a Deus 
entendemos que todas as coisas sempre 
estiveram e eternamente estarão perante 
seus olhos, de modo que para o seu 
conhecimento nada é futuro ou passado, 
mas todas as coisas são presentes; 
presentes não no sentido de que são 
reproduzidas na imaginação (assim como 
nós estamos conscientes dos 
acontecimentos passados retidos em 
nossa memória), mas presentes no 
sentido que ele realmente vê e observa as 
coisas em seu lugar, como se estivessem 
ante seus olhos. Esta presciência se 
estende a todo o universo e a toda a 
criatura. 



Por predestinação entendemos o eterno 
decreto de Deus pelo qual decidiu em seu 
próprio esp(rito o que deseja que aconteça 
a cada indivl'duo em particular, pois 
nenhum homem é criado nas mesmas 
condições, mas para alguns é 
preordenada a vida eterna, para outros a 
eterna condenação •.• 

Livro IV. Capitulo XIV. 

Dos Sacramentos ••• Convêm antes de 
mais nada notar o que ê um sacramento. 
Ora, a seguinte me parece ser uma 
definição simples e própria de sacramento: 
um srmbolo externo pelo qual o Senhor 
atesta em nossa consciência suas 
promessas de boa vontade para conosco, 
a fim de sustentar a fraqueza de nossa fé, 
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e nós, de nossa parte, testemunhamos 
nossa piedade para com ele, tanto na sua 
presença como na dos anjos e à vista dos 
homens. Uma outra forma de defini-lo, 
mais breve mas também mais 
corretamente, seria: um testemunho da 
graça de Deus para conosco, confirmado 
por um sinal externo com um testemunho 
correspondente de nossa piedade para 
com ele ... 

Extratos da Chrisüanae Religionis lnsütutio 

Ca/viniOpera./1. 31ss(ed. de 1559). 

Extra tos em Kidd, N'l 273. 

Transcrito do livro Documentos da Igreja Cristã, 

seleçáo de Henry Bettenson; traduçáo de Helmuth 

Alfredo Simon. Sáo Paulo! ASTE, 1967. p. 

263-265. Original inglés. 



Colégios americanos de confissão protestante na 

província de S .P. : sua aceitação pelas elites 
progressistas da época 

MARIA LÚCIA BARBANTI 
Professora Assistente do Departamento de Cit1ncias da Educação 

-Instituto de Letras, Cit1ricias Sociais e Educação - UNESP 

Ao longo dos anos de sua penetração na 
Provfncia de São Paulo, as Igrejas 
Reformadas de origem norte-americana 
foram assediadas pela oposição que lhes 
moveu a mentalidade 
católico-conservadora (7, 2 cap. IV). 
Tem-se, no entanto, inequfvocas 
evidências de que elas receberam apoio e 

Primeiras Igrejas e escolas fundadas 
pelos protestantes americanos na 
Provfncla de São Paulo 

Igrejas 

Presbiteriana (Norte) 
- São Paulo (1863) 

Brotas (1865) 
Lorena (1868) 
Sorocaba (1869) 

Presbiteriana (Sul) 
- Campinas (1870) 

Sti! Bãrbara (1870) 

Metodista 
- Sti! Bãrbara ( 1871 ) 

Piracicaba (1881) 

Batista 
- Sti! Bârbara ( 1871 ) 

São Paulo (1899) 
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proteção de alguns setores da sociedade 
paulista, os quais lhes garantir ~ m fiéis para 
seus templos e alunos para suas escolas. 
O quadro abaixo mostra que a abertura de 
escolas freqüentemente acompanhou, e às 
vezes precedeu, a instalação das igrejas 
protestantes na Provfncia de São Paulo. 

Escolas 

Escola Americana (1870) 
Escola da Missão (1871) 
Escola Presbiteriana (1873) 

Internacional (1869) 

Colégio Piracicabano (1881), extensão da 
escola das irmãs Newman (1879) 

Colégio Batista Brasileiro (1902), 
transformação do •colégio Progresso 
Brasileiro• (1884) 



Neste artigo interessa-nos investigar as 
razões que levaram aqueles setores, nas 
óltimas décadas do século XIX, a aceitar 
largamente as escolas americanas de fê 
protestante, acolhendo os ideais e práticas 
educativas que propunham, a ponto de 
tomá-las como um dos modelos das 
reformas efetuadas na rede oficial do 
ensino de São Paulo a partir de 1890. 

A primeira dessas razões envolve a 
consideração de que a aceitação ou 
rejeição do protestantismo se fazia na 
medida em que ele era visto como versão 
religiosa dos novos ideais liberais e 
democráticos do século XIX. 

Rubem Alves estuda essa questão no seu 
artigo uo Protestantismo 
Latino-Americano: sua função ideológica e 
suas possibilidades utópicas". Ele o faz no 
âmbito da América Latina, mas podemos 
focalizar, em particular, a situação da 
Provfncia de São Paulo. Diz esse autor 
que, em decorrência dos movimentos 
missionários do século XIX, o 
protestantismo chegou ao Brasil 
"como parte da onda de modernidade que 
então invadia a América Latina. Trazia em 
si os ideais e valores da sociedade 
burguesa que na Europa e nos Estados 
Unidos havia desferido dois profundos 
golpes na sociedade aristocrática, através 
da Revolução Americana. O 
Protestantismo oferecia uma versão 
religiosa dos ideais de liberdade, igualdade 
e fraternidade da Revolução Francesa e 
das verdades evidentes por si mesmas a 
que se referia a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da 
América do Norte: 'que todos os homens 
foram criados iguais, que foram dotados, 
por seu criador, de certos Direitos 
Inalienáveis, entre os quais estão a Vida, a 

45 

Liberdade e a Busca da Felicidade' " 
(Alves, 1970:5-6). 

Nesta perspectiva, diz o referido autor, 
"quando se analisam os valores 

protestantes do ponto de vista de sua 
possfvel função em relação à sociedade 
latino-americana, parece óbvio que eles se 
constituam numa ameaça de 
desintegração da ordem dominante" - ou 
seja, o protestantismo aparecia como uma 
negação da sfntese Igreja Católica -
Civili<.ação Ocidental, concretizada nas 
instituições vigentes na Provfncia de São 
Paulo nas últimas décadas do Império. 
Enquanto que a sociedade provincial, 
sacralizada pelo catolicismo tridentino, era 
hierarquizada, elitista e aristocrática, 
pondo ênfase nas estruturas e não nas 
pessoas, as quais em sua maioria exibiam 
uma concepção de vida de fatalismo e 
impotência, os valores protestantes 
afirmavam que o homem está destinado a 
ser livre, que não há estruturas sagradas, 
que todos os homens são sacerdotes 
(sacerdócio universal dos crentes), o que 
pressupõe uma sociedade fraterna, 
democrática e, finalmente, que é através 
do trabalho e da disciplina que o homem 
adquire poder para conquistar o mundo. 
Em suma, o protestantismo era olhado 
como estruturalmente diferente do 
catolicismo e com possibilidade de vir a 
uengrossar as vanguardas polrticas e 
culturais que no século XIX lutavam para o 
rompimento do 'status quo' • (Alves, 1970: 
passim). 

Em outras palavras, a sociedade brasileira 
aceitava ou combatia o "espfrito moderno" 
subjacente ao protestantismo - antes que 
a doutrina religiosa - do mesmo modo 
como combatia ou aceitava a 
•modernidade" do liberalismo, do 



positivismo, do cientificismo ou do 
republicanismo. Na Provfncia de São 
Paulo, representantes destas novas 
correntes de pensamento vão 
aproximar-se das Igrejas Reformadas, 
propagadas pelos pastores 
norte-americanos, e aliar-se a elas na 
defesa dos princfpios de democracia, 
individualismo, igualdade de direitos, 
liberdade de consciência e de crença, que 
umas e outras acreditavam veicular, bem 
como fazer frente comum ao regime 
monárquico e sua religião oficial. 
Representantes da mentalidade 
católico-conservadora, por outro lado, vão 
opor-se vivamente a essas novas 
aspirações. A questão da separação entre 
Igreja e Estado pode servir-nos como 
exemplo. Muitos daqueles que por motivos 
doutrinários ou práticos os mais diversos -
tais como, por exemplo, a solução do 
problema econômico e social da imigração 
- desejavam a separação entre a Igreja 
Católica e o Estado, encontravam no apoio 
às atividades dos protestantes uma 
ocasião para manifestar sua reivindicação. 
Em 1884, foi publicado o discurso de um 
deles, deputado republicano, que, 
aplaudindo a inauguração do templo da 
Igreja Presbiteriana de São Paulo, dizia ser 
necessário apoiar a Igreja Reformada no 
Brasil, para que ela, expandindo-se, 
forçasse aquela separação.1 

Na Provfncia de São Paulo, alêm da 
acolhida que lhes dispensaram liberais e 
republicanos, os protestantes tiveram o 
apoio dos anticlericais e maçons, cujas 
Lojas funcionavam como tradicionais 
centros de fermentação e difusão dos 
ideais liberais e de.mocráticos (Santos, 
1965:51 ). Até o final do século, verifica-se 
nos meios evangélicos grande entusiasmo 
pela causa maçônica. 
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A aliança entre maçonaria e 
protestantismo era caracterfstica da Igreja 
Reformada americana. A maçonaria 
parece ter representado um papel de 
grande importância já no estabelecimento 
dos norte-americanos sulistas no Brasil. 
Muitos desses imigrantes eram maçons de 
longa data quando vieram para cá. O 
Coronel Norris, inclusive, já havia sido 
Grão-Mestre da Grande Loja do Alabama. 
Os primeiros contatos dos 
norte-americanos no Brasil foram feitos 
com adeptos ou simpatizantes da 
maçonaria: o Imperador, o ministro Paula 
Souza, os irmãos Nathan. Em 1874, 
menos de dez anos depois de sua 
chegada a Santa Bárbara, os sulistas 
maçons fundaram sua própria loja, a 
Washington Lodge, sob licença direta do 
Grande Oriente do Brasil, a qual 
funcionava em lfngua inglesa, segundo o 
ritual York.2 Foi provavelmente por 
intermédio da maçonaria que os sulistas 
de Santa Bárbara conseguiram assessoria 
jurfdica dos irmãos Morais Barros, 
advogados em Piracicaba. Prudente de 
Morais, um dos 32 fundadores e primeiro 
Venerável da Loja Maçônica de 
Piracicaba, instalada em 24/11 /1875, 
encarregou-se, em companhia de seu 
irmão Manoel de Morais Barros, da defesa 
de vários dos imigrantes envolvidos em _ 
processos civis e criminais na justiça de 
Piracicaba.3 

Os protestantes no Brasil tiveram também 
outra justificativa para se aproximarem dos 
maçons: uniam-se, segundo Léonard, em 
defesa contra "o movimento de 'integrismo' 
católico que, sob a influência de D. Vital e 
seus rivais, se dirigia tanto a maçons 
como a heréticos•. Diz esse historiador 
francês que "o apelo aos maçons salvou 
os propagandistas protestantes, muitas 



vezes, de situações ditrceis e perigosas" 
(Léonard, 1951, 3:196). E Buarque Lyra, 
pastor maçon, esclarece: " ... na infância da 
obra evangélica, em Sorocaba e em outros 
pontos do Estado de São Paulo, e em todo 
o Brasil os pioneiros da evangelização, 
quando em dificuldades ou nas angústias 
das perseguições, sempre receberam 
decisivo, desinteressado e incondicional 
apoio da maçonaria" (Kioppenburg, 
1961 :255.)4 

Quanto aos positivistas, se os adeptos 
brasileiros de Augusta Comte foram 
combatidos pelos protestantes - e aqui 
lembramos a famosa polêmica travada nas 
páginas de A Provfncía de São Paulo entre 
Nash Morton e o Dr. Luis Pereira Barreto, 
em 1880 - , na prática, positivistas de São 
Paulo não se recusaram a participar das 
iniciativas educacionais americanas, de 
confissão protestante. Júlio Ribeiro, que, 
segundo Ivan Lins, publicou na "Biblioteca 
Útir' de AbOio Marques "a obra de 
inspiração positivista• Traços Gerais de 
Língüfstica, foi professor da "Escola 
Americana" de São Paulo (Lins, 1964: 
145-1 55 ), enquanto que Joaquim da 
Silveira J antos lecionou vários anos no 
"Colégio Piracicabano" (Prospecto ••• , 
1913). 

No terreno pedagógico, essas 
manifestações de apoio das elites 
politicas, culturais e religiosas da época 
aos protestantes muitas vezes 
configuraram conflitos cuja intensidade e 
freqüência corresponderam à progressiva 
radicalização de posições. 

Hâ exemplos muito interessantes. 
Considerando que "o entusiasmo pela 
instrução começa a fazer desta provfncia o 
objetivo das vistas dos homens 
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inteligentes e sinceramente patriotas", 
José Canos Rodrigues, brasileiro radicado 
em Nova Iorque, redator do jornal O Novo 
Mundo, doou à cidade de ltu uma biblioteca 
circulante com mais de 1.000 volumes e o 
equipamento necessário para a instalação 
de uma escola elementar para 200 alunos 
onde, gratuitamente, e sem castigos 
corporais, se ensinasse gramática 
portuguesa, aritmética e geografia geral e 
do Brasil. Esse material compreendia: 
•mesas, bancos de assentos reversrveis, 
pedras de ardózia, mapas, globos, ábacos, 
mapas de anatomia (olho, coração), 
modelo de cabeça, retratos de homens 
ilustres, microscópios, aparelhos de ffsica 
e qufmica, aparelhos para ginástica, 
aparelho telegráfico, pequeno prelo e caixa 
com 64 formas e sólidos para o ensino 
objetivo•. Para compor o Conselho 
Administrativo do estabelecimento, seu 
fundador indicou os nomes de 
republicanos convencionais de ltu e os de 
dois americanos: Elias Pacheco Jordão, 
João Tibiriçá Piratininga, Joaquim de Paula 
Souza e João T. de Aguiar e Castro, de I tu, 
Elias Pacheco Chaves, de São Paulo, 
O.C. Jones, do Rio de Janeiro e o Revdo. 
G. Nash Morton, da Igreja Presbiteriana 
do Sul de Campinas.5 

Em Piracicaba, várias notfcias e anúncios 
nos jornais locais dos fins do século 
passado destacam a ligação entre o 
"Colégio Nossa Senhora da ,Assunção", 
filial da •casa de Educação de Nossa 
Senhora do Patrocfnio", de ltu, dirigida 
pelas Irmãs de São José de Chambery, e 
a maioria católico-conservadora da cidade, 
lideradp pelo vigário, Pe. Francisco Gaivão 
Paes de Barros, e famnias tituladas pela 
monarquia. Por sua vez, o apoio que o 
"Colégio Piracicabano" recebia dos 
elementos liberais, republicanos, maçons e 



anticlericais é exemplificado pela cobertura 
que lhe deu o órgão local Gazeta de 
Piracicaba, de orientação anticlerical, 
liberal e republicana, que publicou 
anúncios, avisos, reportagens e artigos 
dos pastores, professores e alunos do 
colégio.6 

Apoiado no dispositivo constitucional que 
exigia o juramento católico do pessoal 
administrativo do governo, o qual por 
extensão impedia o exercrcio público do 
não-católico, o Presidente do Conselho de 
Instrução de Piracicaba, também vigário 
local, impediria um professor público 
substituto de seu distrito, que era 
republicano e protestante, de continuar no 
cargo, sob a alegação de que "abjurando a 
religião católica não podia dar aulas". O 
professor em questão procurou apoio junto 
a outro membro do Conselho, o chefe 
republicano Manoel Morais Barros, que 
não só o aconselhou a não fazer caso da 
intimação, como se dispôs a fornecer-lhe 
os atestados de freqüência de que 
necessitava para receber seus 
ordenados? 

Em outra ocasião, desconsiderando as 
providências legais que tinham passado a 
amparar o trabalho pedagógico dos 
protestantes, e dentre elas a Lei Provincial 
nº 54, de 15 de abril de 1868, que concedia 
irrestrita liberdade de atuação à iniciativa 
privada nos campos do ensino secundário 
e elementar, aquela mesma autoridade 
informou desfavoravelmente sobre um 
professor particular que pretendia instalar 
um colégio: •Não está no caso de abrir 
escola pois que é um ministro da seita 
metodista, e quer prevalecer-se da escola 
como meio mais fácil de propaganda. 116 

Ainda mais, em 1886, iniciando uma 
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questão que teve repercussão nacional, 
outro lnspetor Literário de Piracicaba 
solicitou à direção do Colégio Piracicabano 
que colocasse um professor para lecionar 
a religião do Estado aos filhos de pais 
católicos ar matriculados. Apoiava-se ele 
no artigo 165 § 49 do Regulamento de 
18/4/1869, que dizia não poderem os 
colégios acatólicos educarem filhos de 
pais que professassem aquela doutrina. O 
lnspetor não encontrou respaldo junto às 
autoridades provinciais que foram 
consultadas a respeito, pois elas alegaram 
não intervirem por terem assim p.ocedido 
seus antecessores. Diante do silêncio do 
governo, o lnspetor viu-se obrigado a pedir 
demissão do cargo que ocupava.9 Essa 
atitude, e mais, a reação popular 
fomentada por membros do Partido 
Republicano que, atuando nas 
Assembléias Provincial e Geral, 
consideravam a posição do lnspetor 
retrógrada, obscurantista, e não adequada 
à época de progresso que o pars 
atravessava, constituem mais uma prova 
das facilidades que os protestantes 
americanos encontravam no pafs. 

Por outro lado, muitos alemães, 
evangélicos ou católicos, que mantinham 
escolas tradicionais bem aceitas pelas 
famOias da Provfncia porque não tinham o 
caráter de agências de proselitismo, 
viram-se prejudicados em suas atividades 
pela atuação dos pastores 
protestantes-americanos. A fim de evitar 
qualquer confusão entre os termos alemão 
e protestante, o diretor de um desses 
col~gios, o "Franklin•, de Botucatu, ao 
anunciar o infcio das aulas para o ano de 
1884, avisa enfaticamente que seu 
estabelecimento •nada absolutamente tem 

em comum com a propaganda 
presbiteriana ora grassanta por estas 



paragen~ ". 10 

Esses acontecimentos não constitufram 
uma reação contra a Igreja Reformada, 
apenas. De fato, episódios de intolerância 
ou solidariedade, verificados de resto em 
vãrias outras localidades da Provfncia de 
São Paulo, envolvendo professores e 
autoridades escolares, atingiram também, 
além de protestantes, a republicanos 
positivistas e ateus. Na lnspetoria da 
Instrução Pública, por exemplo, ocorreu 
um processo contra o professor da escola 
de Ponte Nova, munidpio de Lagoinha, 
porque "eliminou o ensino da doutrina 
cristã, plantando na terra nova dessas 
inteligências juvenis a planta exótica do 
republicanismo e socialismo"; os pais dos 
alunos declararam estar descontentes 
com o referido professor por causa de 
suas opiniões religiosas e polfticas, 
preferindo "as trevas da ignorância a 
serem ofuscados e corrompidos pelas 
luzes da descrença e do atefsmo".11 Anos 
antes, o lnspetor Geral insistira junto ao 
Presidente da Provfncia para que multasse 
um professor particular de Areias, que 
abrira escola sem a competeRte licença da 
Repartição, lembfando repetidamente a 
condtção de ateu do professor.12 Quanto 
aos positivistas, são bem conhecidos os 
episódios que envolveram professores da 
Escola Normal de São Paulo que 
professavam essa doutrina (Rodrigues, 
1930, cap. XVI). 

Os implicados nessas questões eram, 
pois, todos aqueles que na Provfncia de 
São Paulo, desejosos de colocar o pafs à 
altura do século, reivindicavam a mudança 
das condições religiosas, culturais e 
polfticas da sociedade brasileira, 
acreditando no poder da educação para 
realizã-la: protestantes, liberais, 
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republicanos, positivistas, acatólicos, 
maçons e anticlericais. 

Certamente foi do interesse comum de 
todos eles o aparecimento e o êxito d~s 
escolas protestantes americanas. Para a 
Igreja Reformada implantada no Brasil, a 
instrução representava a cunha que abriria 
caminho para suas atividades de 
proselitismo; os pastores americanos 
procuraram, pois, atrair para suas escolas 
as vanguardas culturais da Provfncia, as 
elites progressistas não comprometidas 
com o Império ou a Igreja Oficial. Embora 
de origem confessional, essas escolas 
eram frutos de uma religião que 
representava, para as eUtes, "idéias mais 
adiantadas", pois era "ativa, enérgica, 
amiga da Propaganda e do trabalho".13 

O aparecimento dessas escolas 
possibilitava aos setores progressistas da 
Provfncia a garantia de um ambiente de 
respeito aos seus princfpios. Nas escolas 
protestantes americanas, seus filhos 
seriam abrigados sem a provãvel 
discriminação que sofreriam nas 
instituições públicas ou cat6Hcas. Ao 
mesmo tempo, esses estabelecimenfos 
eram um novo cenãrio para a 
manifestação dos ideãrios progressistas. 
Ainda mais, a concepção protestante de 
que a instrução é um ato de fidelidade a 
Deus e de que o progresso da civilização 
se confunde com a conquista da verdade 
teológica garantia um apoio decisivo às 
vanguardas paulistas das últimas décadas 
do século XIX, tão empenhadas no 
combate a todas as formas de 
obscurantismo. As escola~ americanas de 
fê protestante também representariam a 
ponta de lança que abriria caminho para as 
atividades de renovação das mentalidades 
e das prãticas dentro dos quadros 



pedagógicos e, por extensão, da 
sociedade brasileira. 

Nessa perspectiva, revestem-se de 
especial significado os acontecimentos 
que envolveram o lançamento da pedra 
fundamental do ediffcio próprio do Colégio 
Piracicabano, em 8 de fevereiro de 1883, 
um acontecimento não apenas de 
dimensões pedagógicas, mas também de 
conotação politica e religiosa, refletindo 
bem a situação de São Paulo na época. As 
festividades organizadas na ocasião 
representaram um tour de force das 
vanguardas politicas e culturais da 
Provfncia ostensivamente reunidas para 
dar apoio a mais uma iniciativa 
educacional da Igreja Reformada, que 
culminou num ataque direto à incapacidade 
dos poderes constitufdos de oferecerem 
uma solução para os males de que 
padecia o ensino brasileiro. Amplamente 
noticiada pela imprensa piracicabana 
liberal, da cerimônia constou um ato 
público religioso de caráter protestante, 
durante o qual discursaram os Revdos. 
J.J. Ranson e George Nash Morton, 14 

Francisco Rangel Pestana, Manoel de 
Morais Barros e outros, e uma reunião à 
noite, no teatro de Piracicaba, quando as 
alunas do Colégio cantaram "La 
Marseillese" e Rangei Pestana e Nash 
Morton fizeram conferências sobre o tema 
•A Educação da Mulher". Ao terminar a 
festa, noticia a Gazeta de Piracicaba, 
"os espectadores, a quem o sr. Ranson 
aguardava uma surpresa, ouviram-no 
fazer resumo da população d'este 
municfpio, dos meninos que freqüentam as 
escolas públicas, e proferir algumas 
palavras bem ditas sobre o procedimento 
do governo que, nomeando professores 
públicos, não lhes fornece casa nem 
mobRia para as escolas e terminou 
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propondo uma subscrição entre o 
auditório, até a quantia de um conto de 
réis, com o fim de fazer-se aquisição da 
mobRia necessária às mesmas escolas.· 
Para isso ofereceu, por parte do Colégio 
Piracicabano, a quantia de 50$000, tirada 
de mensalidades ali pagas, e 50$000 por 
parte das professoras e de dois 
cavalheiros. Essas quantias foram 
entregues ao sr. Presidente da Câmara 
para, reunida com 350 e tantos mil réis que 
a subscrição rendeu ali, e com o mais que 
produzirem os esforços de uma comissão 
que será nomeada, dar o destino 
justamente almejado. Assim, fechou-se 
com chave de ouro aquela esplêndida 
festa escolar; e já que o governo não 
cumpre o dever que, segundo entendemos 

é rigoroso, de fornecer os cômodos 
necessários aos professores para o 
desempenho de suas obrigações mal 
remuneradas, faça-se de um só povo, e 
auxilie a instrução para que possamos um 
dia ter verdadeiros compreendedores das 
necessidades públicas e melhores 
executores da vontade nacional, que 
n'este pafs da América não pode ser outra 
senão a liberdade, mas a liberdade guiada 
e iluminada pela instrução, a liberdade 
sólida, a liberdade legitima, bem 
compreendida. "15 

Podemos apontar ainda outra razão para o 
apoio oferecido às escolas protestantes 
americanas em São Paulo: a Provfncia 
passou a acreditar no tipo de ensino que 
elas ministravam porque eram escolas 
organizadas segundo o sistema 
americano, que vinha há tempos 
funcionando como um pólo de atração para 
as elites paulistas, tanto pelos seus 
aspectos propriamente pedagógicos como 
pelo seu caráter democrático. O 
pensamento de Alberto Sales é revelador 



de corno os paulistas da década de 70 
viam a relação escola e democracia na 
América do Norte. Num texto em que, 
prenunciando o futuro polemista, compara 
os sistemas de ensino póblico dos 
Estados Unidos e do Brasil, Alberto Sales 
atribui o triunfo da repóbüca americana ao 
fato de haver perpetuado como seu 
baluarte a instituição escolar, "organização 
sistemãtica do intelecto nacionar'. Afirma 
ele: 

"Quem diz democracia, diz liberdade, diz 
instrução, escola, luz: porque tão 
impossfvel é compreender-se um povo 
sem escolas, como é impossfvel 
compreender-se o sol sem luz, o 
firmamento sem estrelas, o efeito sem 
causa ... Desde seu berço foi a escola a 
única preocupação do povo americano, e 
objeto de seus constantes cuidados, como 
o verdadeiro baluarte de suas liberdades e 
seguro preservador da unidade nacional." 
(Sales, 1878:157.) 

Alberto Sales prolongava, na sua época, 
as sugestões de Tavares Bastos, que, nos 
anos 60, recomendava aos polrticos 
nacionais: 

"Dispam-se dos prejufzos europeus os 
reformadores brasileiros: imitemos a 
América. A escola moderna, a escola sem 
espfrito de seita, a escola comum, a escola 
mista, a escola livre, é a obra original da 
democracia do Novo Mundo: (Tavares 
Bastos, 1937:233.) 

A propósito de tudo, Tavares Bastos 
recorrera ao modelo americano: recursos 
para o ensino, financiamento, 
co-educação, organização e tipos de 
escolas, controle e inspeção do ensino, 
liberdade da iniciativa privada. Às 
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Provfncias, em particular, propôs que 
organizassem, em substituição às escolas 
elementares de ABC, então sua 
responsabilidade, um ensino primãrio 
completo, nos moldes das Common 
Schools americanas. E justificava: 
"É o ensino primãrio completo, como nos 
Estados Unidos, o único suficiente para 
dar aos filhos do povo uma educação que 
a todos permita abraçar qualquer 
profissão, e prepare para os altos estudos 
cientfficos aqueles que puderem 
freqüentã-los. O programa dos 
estabelecimentos públicos da União 
(Common Schools, free schools) 
compreende com efeito, muito mais do que 
geralmente se supõe;_ ele abraça o ensino 
primãrio de todos os graus, o das "escolas 
reais" da Alemanha, e o secundãrio 
especial que fornecem os liceus de 
França. Com o curso propriamente 
elementar, com o de gramãtica e o de 
ciências das high-schools, os alunos 
obtêm, além de conhecimento das lfnguas, 
noções de literatura e história, de 
geometria e âlgebra, de qufmica, fTsica e 
história natural, em uma palavra, as bases 
da educação chamada profissional." 
(Tavares Bastos, 1937: 232-233.) 

Lembra Mariotto Haidar que o sistema de 
ensino das Common Schools americanas 
foi também a principal fonte de inspiração 
das reformas propostas em 1882 por Rui 
Barbosa para o ensino secundãrio e 
primãrio. Nesse particular, Rui Barbosa 
teve como modelo próximo o "Colégio 
Progresso", instalado por Miss Eleanor 
Leslie Hentz em 1878 na Corte, e que 
oferecia às meninas 
"instrução completa organizada em três 
graus segundo o modelo americano: curso 
primãrio de 1 º e 2º graus; curso 
secundãrio onde se desenvolviam as 



seguintes disciplinas: Português, Francês, 
Inglês, Zoologia, Botânica, Qufmica, Ffsica, 
Geografia, e Cosmografia, História 
Universal, Aritmética, Geometria Plana, 
Declamação, Desenho Linear, Calestenia 
e Ginástica, e curso superior completo que 
completava a educação dos jovens com 
estudo de Geologia, Mineralogia, 
Aritmética, Álgebra, Geometria, 
Trigonometria, História Comparada, 
Lógica, Retórica, Literatura das três 
lfnguas, Declamação, e Pedagogia para as 
que se destinassem ao magistério ... 
Manteve Rui longos entendimentos com a 
diretora do estabelecimento e foi por seu 
intermédio que entrou em contato com 
importantes autoridades do ensino público 
americano. Acompanhado do Ministro 
Rodolfo Dantas, o autor dos Pareceres 
assistiu às aulas, interrogou as alunas, 
tendo colhido na ocasião excelente 
material cartográfico posteriormente 
publicado no Apêndice I, do tomo IV, vol. 
X, de suas Obras Completas." (Haidar, 
1972: 241-242). 

A boa fama de que gozava o "Colégio 
Progresso" despertou também o interesse 
da Igreja Metodista Episcopal do Sul 
sediada na Corte, que, nos infcios da 
década de 80, procurou adquiri-lo para ar 
estabelecer um colégio feminino sob sua 
responsabilidade (Kennedy, 1928: 32-33). 

As escolas americanas de confissão 
protestante trariam para a Provfncia de 
São Paulo uma diretriz de ensino prático, 
cientffico e comum para todos, que 
concretizava aqueles aspectos do sistema 
de ensino norte-americano que mais 
·atrafam as elites da época. Aos liberais e 
republicanos, essas escolas ofereciam 
seu caráter democrático; aos ádeptos e 
simpatizantes do positivismo e outras 

derivações "cientificistas", a orientação 
cientffica imprimida ao currfculo de 
estudos; aos anticlericais, a ausência de 
ortodoxia, de sectarismo, a par de uma 
completa oposição à Igreja Oficial. A 
todos, enfim, pelo cuidadoso aparato 
pedagógico que exibiam, em termos de 
equipamentos, instalações, professores e 
procedimentos didáticos, ofereciam a 
possibilidade de uma formação acadêmica 
muito mais eficaz que a proporcionada 
pelos colégios nacionais, seja como 
preparatórios para o ingresso nos cursos 
superiores, seja como formaçãc rnediata 
para a vida. Escolas como as americanas 
protestantes, cujas soluções pedagógicas 
já tinham sido testadas numa nação 
considerada modelo, estavam destinadas 
a receber o apoio efelivo dos espfritos 
mais atentos à realidade. Numa Provfncia 
como a de São Paulo, que despertava 
para as grandes questões do século -
democracia, fiberalismo, cientificismo, 
laicização da vida pública, formação da 
mulher, educação popular-, seriam 
justamente as elites polfticas e culturais as 
primeiras a incentivar o trabalho dos 
missionários protestantes americanos. Os 
ideais e valores que elas propunham para 
a nova sociedade brasileira eram vistos 
como condizentes com as diretrizes 
culturais e pedagógicas das igrejas 
reformadas americanas, e não com as do 
ensino oficial ou católico ultramontano. Era 
nas escolas americanas de fé protestante 
que residia a possibilidade de se formar as 
novas gerações na prática das qualidades 
polfticas e intelectuais necessárias para se 
colocar o pafs à altura do século. 

É à luz dessas considerações que 
devemos examinar o aparecimento dos 
primeiros colégios americanos de 
confissão protestante na Provfncia de São 
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Paulo, nas últimas décadas do Império. 

Notas 

1 A Provfncia de Sáo Paulo, 25 de janeiro de 
1884. 

2"0 Rito York, ou lojas de corporaç6es 
profissionais, era raro no Brasil daquela época, e a 
Loja Washington foi a segunda loja de corporaçáo 
profissional fundada com a autorização direta do 
Grande Oriente do Brasil. O Coronel Norris foi seu 
primeiro mestre" (Goldman, 1972: 166; Jones, 
1967:226). 

3 Prudente de Morais fora nomeado curador e 
defensor de J. Tanner, menor, no processo-crime 
que lhe foi movido em 1873 por ter provocado 
ferimentos em seu irmão Edward. (•Auto-sumArio 
crime em que sáo a Justiça por seu promotor A. e 
Jones Tanner R. 30 de junho de 1873, 
Constituiçáo", Cartório do Júri e da Corregedoria 
Permanente, caixa 76, Piradcaba, MS.) Em 1877, 
os irnláos Prudente e Manoel de Morais Barros se 
apresentaram como procuradores de Charles e 
Yves Hall, promovendo denúncia contra Jesse 
Wright pela morte do pai de ambos. 
("Processo ai me em que stio Jorge Yves Hall e 
Charles A.A. e Jesse Rosser Wright R. 7 de 
novembro de 1877, Piracicaba", Cartório do JtJri e 
da Corregedoria Permanente, caixa 4, Piracicaba. 
MS.) 

4Lyra relata o caso, vArias vezes citado, do pastor 
Mata tias Gomes dos Santos, que pediu a seu 
colega, o Revdo. Álvaro Reis, maçon e rosacruz, 
que intercedesse junto ao Grande Oriente do 
Brasil para que este determinasse aos maçons que 
se pusessem ao seu lado nas campanhas de 
propaganda do Evangelho Reformado, em 
Manhuaçu. (Buarque Lyra, Maçonaria e Religião, 
Rio de Janeiro, s. i., 1963, p. 290..292, citado por 
Kloppenburg {1961:255]. Léonard, em "O 
protestantismo brasileiro" [1951, 3: 196], se refere 
ao mesmo episódio, mas com a seguinte 
indicaçáo: Buarque Lyra, A Maçonaria e o 
Cristianismo, p. 257·263). 

5 A Provfncia de São Paulo, 4 de Janeiro de 1884. 

6 Ver, por exemplo, o editorial de 21 de janeiro de 
1886. 
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7 Offcios do Padre Francisco Gaivão Paes de 
Barros, Presidente do Conselho Municipal de 
Piracicaba ao Diretor-Geral da Instrução da 
Provfncia, em 21 e 24 de outubro de 1889. Ordem 
5.084, lata 63 (183~1896)AE.MSS. 

80ffcio do Pe. Francisco G. Paes de Barros, 
Presidente do Conselho Municipal de Piracicaba, 
ao Diretor Geral da lnstruçlio da Provfncla, em 6 de 
julho de 1888.1bidel1\ AE.MS. O professorem 
questão era Severo Augusto Pereira, irmlio de 
Eduardo Carlos Pereira, futuro lfder da Igreja 
Presbiteriana Independente. 

9 Offcios do Dr. Abbio A. Viana, lnspetor do Distrito 
LiterArio de Piracicaba,ao lnspetor Geral da 
lnstruçlio PtJblica da Provfncia, em 11 de janeiro, 
19 de fevereiro e 23 de março de 1887. lbidell\ 
AE.MSS. 

10 A Provrncia de São Paulo, 22 de janeiro de 
1884. O Diretor do "Colégio Franklin• era Carlos 
Knuppel. 

11 Processo contra Benedito C. Corte Brilho, em 
maio de 1887. Ordem 4.996, lata 1 (1859-1889). 
AE.MS. 

12 Offcios do lnspetor Geral da lnstruçlio PtJblica 
sobre o professor Manoel da Cunha Mattos, em 22 
de julho e 7 de novembro de 1867. Ordem 4. 942, 
lata 9 {1867) AE.MSS. 

13 Reportagem sobre um discurso do deputado 
Pisa e Almeida. A Provrncia de Slo Paulo, 25 de 
janeiro de 1884. 

14Ranson e Nash Morton eram. respectivamente, o· 
pastor responsAvel pela instalaçlio da Igreja 
Metodista e do Colégio Piracicabano {1881), e o 
diretor fundador dos Colégios lntemacional de 
Campinas ( 1869) e Morton de S. Paulo ( 1880). 

15 Gazeta de Piracicaba, 11 de fevereiro de 1883. 
O total da quantia arrecadada alcançaria a soma 
de 1. 495$000, com a qualfoi possfvel comprar no 
ano seguinte, para as oito escolas primArias 
públicas de Piracicaba, carteiras e bancos 
envernizados, modelo americano do "Instituto 
Novo Mundo", de /tu. (Gazeta de Piracicaba, 26 
de janeiro, 24 de fevereiro, 2 e 6 de abril de 1884). 
Ver também "Atas da GAmara Municipal de 
Piracicaba", sessão ordinAria de 18 de fevereiro 
de 1883, livro XIII, fl. 42. ACMP.MS. 



Abreviaturas 

MS{S) - Manuscrito(s). 
AE - Arquivo do Estado, São Paulo, SP. 
ACMP - Arquivo da GAmara Municipal de 

Piracicaba • SP. 
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Igreja Evangélica brasileira : 
um desafio à Teologia Reformada 

CAIO FABIO D'ARAÚJO FILHO 
Presidente da Visão Nacional 

de Evangelização (VINDE) 

A Igreja Evangélica brasileira não se 
reformou ainda na perspectiva de uma 
genurna assimilação da Teologia da 
Reforma. É fãcil constatarmos isso. A 
Reforma dizia: "Só a Escritura, só Cristo, 
só a Graça, só a Fé". Mas nem neste 
fundamento bãsico somos totalmente 
reformados. 

Uma Igreja que diz "só a Escritura é o 
referencial absoluto de aferição de todas 
as realidades da vida e da salvação, 
sendo ela a própria Palavra de Deus", não 
pode disciplinar pessoas em função da 
"tradição dos seus anciãos", ou de um 
"Talmv ie denominacional regionalizante", 
ou de uma •Misnã evangética" 
interpretativa da Palavra de Deus. Quem 
diz "só a Escritura ê a Palavra de Deus" 
não admite mais que estatutos internos de 
igrejas, se quebrados, possam dar base à 
disciplina de crentes. Disciplina-se mais na 
Igreja do Brasil por quebra do estatuto 
interno do que por desobediência crnica à 
Palavra de Deus. 

Uma Igreja que diz •só a Escritura é a 
Palavra de Deus", também diz toda a 
Escritura é a Palavra de Deus. Por esta 
razão não departamentaliza a Bfblia e a 
teologia; não dispensacionaliza a 
revelação; ao contrãrio, prega-a toda, 
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ensina-a toda, compromete-se com ela 
toda. Também uma Igreja que diz "só a 
Escritura é a Palavra de Deus" deve fazer 
com que sua confissão sistemãtica de fé, 
por melhor e mais alinhavada que seja, 
esteja em permanente sujeição à Palavra 
de Deus. A Reforma - por meio dos 
reformadores - disse que "hã uma única 
Palavra Escrita de Deus e que ela estã na 
Bfblia". Mas jamais disse que a 
hermenêutica dos reformadores era a 
hermenêutica de Deus. Na Reforma 
tem-se a Bfblia como Palavra de Deus, 
mas não se tem nenhum manual que 
absolutiza sua interpretação. Te r um 
catecismo como referencial de saúde 
hermenêutica e interpretativa é bom e 
saudável. Mas ter qualquer catecismo 
como revelação fechada é a negação da 
própria realidade da Reforma. 

Uma Igreja que diz "só Cristo é a 
Encarnação de Deus, sendo Ele o único 
Senhor e Salvador'', tem que assumir as 
implicações disso. Tal afirmação faz do 
Jesus histórico a chave hermenêutica da 
Bfblia: •o Verbo se fez carne". Diante 
disso a Escritura tem que ser lida e 
entendida não apenas a partir da tradição 
ou das regras hermenêuticas de 
laboratório teológico e filosófico. E nem 
tampouco somente a partir de exegeses 



letristas e filológicos. Mas ao contrârio: a 
Escritura tem que ser entendida na sua 
totalidade a partir da Encarnação; a partir 
da prâxis dela na vida de Jesus de 
Nazaré: Único que fez da Palavra carne, 
vida e história no chão do mundo, nas 
tramas da existência, tanto individual, 
quanto coletiva. 

Além disso, uma Igreja que diz "só Cristo é 
o Senhor" não pode conviver com 
caudilhos seja dentro ou fora da Igreja. O 
senhorio de Cristo, conforme entendido 
pelos reformadores, não era apenas 
fntimo, subjetivo, comportamentalista e 
individualista, mas, sobretudo, concreto, 
perceptfvel, historiável, avaliável, 
mensurâvel, conflituoso, combativo, ativo e 
conseqüente. 

A Igreja que diz "só Cristo é o Salvador" 
está de fato dizendo que só Cristo é o 
Salvador. Não diz que a Igreja de Cristo ê 
a salvadora. Não absolutiza a freqüência 
comunitária como condição sine qua non 
para a salvação. 

Só Cristo ê o Salvador, por isto, a 
participação comunitária ê apenas 
evidência da percepção madura dessa 
salvação. Mas entre nós, na maioria das 
vezes, só estão arrolados no livro da vida 
os que estão arrolados no "rol" da Igreja, 
nas fichas da secretaria. Denuncio isto 
como idolatria, pois misturar tais coisas 
implica desonra e ignomfnia para com a 
Cruz de Cristo. 

T ambêm uma Igreja que diz "só pela 
Graça de Deus se ê salvo• não pode criar 
qualquer tipo de elitismo espiritual: seja ele 
promovido pelo moralismo, pelo 
comportamentalismo, pela assimilação da 
subcultura evangélica, pelo recebimento 
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de algum poder especial ou por qualquer 
ascetismo. 

Quem diz que somente pela Graça de 
Deus em Cristo ê que o ser humano pode 
salvar-se, não tem como condicionar a 
salvação às mesquinharias 
subproduzidas por rudimentos que 
pretendem ser mais importantes do que a 
vida humana em-si-mesma e o sacriffcio 
vicârio, substitutivo e inclusivo de Cristo 
em-si-mesmo. 

As intermináveis questões sohre a matéria 
que se opõem à santidade do espfrito; 
sobre as aparências de piedade; sobre 
comidas, bebidas e dias santos, mesmo o 
domingo, aviltam e ridicularizam a Graça 
de Deus (CI2.16-18). 

Quando afirmamos a Graça como 
aceitação do ser humano diante de Deus, 
estamos também afirmando a Graça como 
agente de transformação 
histórico-processual também do ser 
humano diante de Deus. 

A Graça que aceita ê também a Graça que 
transforma. 

A Graça que perdoa ê também a Graça 
que santifica. 

Indo além, dínamos: uma Igreja que diz 
"somente em Cristo, pela Graça de Deus, 
mediante a Fé, ê que o ser humano ê 
salvo", não pode inventar esquemas 
atúrgicos, mecânicos, mãgicos e 
supersticiosos de salvação. Se é pela Fê, 
então é pela Fé. É verdade que essa fê ê 
conseqüente. Mas é também verdade que 
só ê pela fê porque ê pela Graça de Cristo. 
Não ê pela fé na fê, mas pela fê em Cristo. 



A Igreja Evangélica brasileira ou postula, 
subconscientemente, a salvação pelos 
usos e costumes ou a postula pela fê na 
fê. 

A crise do protestantismo brasileiro está 
na causa da Fê: a graça de Deus; está no 
objeto da Fê: o Cristo histórico; está na 
conseqüência da Fê: arrependimento, 
discipulado e compromisso. Entre nós a 
Fê não está em crise. Mas sim sua causa, 
seu objeto e sua conseqüência. E uma fê 
sem causa, objeto e conseqüência está 
morta. E porque está morta não ê Fê: ê 
fétida. 
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Este ê, de maneira sumariadfssima, o 
desafio teológico da Igreja brasileira ao 
Protestantismo Histórico, e o desafio deste 
à Igreja brasileira. 

MiFJha convicção ê que falta a nós tanto 
C0Rhecer nossas rafzes quanto discernir 
seu conteúdo teológico e suas 
cor.tseqüências t:list6r1cas práticas. 
Quando isto acontecer a Igreja Evangélica 
brasileira deixará um desafio negativo à 
Teologia da Reforma e passará a ser um 
desafio positivo à própria realidade 
brasileira. 

Transcrito de Ultimato, março de 1987. 



A Igreja Eletrônica 
HUGO ASSMANN 

T eófogo - Univ. Metodista de Piracicaba 

Igreja Eletr6nica é o nome que muitos vêm 
dando às caracterfsticas próprias que foi 
adquirindo, nos últimos anos, um 
determinado tipo de programa religioso nos 
meios eletrônicos, especialmente na TV. 
Não cabe dúvida de que o fenômeno é de 
proporções cada vez mais gigantescas, 
não apenas nos Estados Unidos da 
América, onde teve a sua origem e mais 
explosiva expansão, mas também nos 
pafses latino-americanos, onde se faz 
presente tanto mediante programas 
importados como através de programas 
gerados na região. 

Já que o fenômeno é ainda muito pouco 
estudado em nosso meio, embora já 
preocupe a muitos, requer-se, antes de 
mais nada, um mfnimo de informação 
como base para critério de discernimento. 
Se existe, sob muitos aspectos, uma 
enorme diferença entre a situação -
sócio-econômica, ideol6gico-polftico, 
refigiosa etc. - norte-americana e a nossa, 
é de se supor que algo serâ peculiar ou até 
bastante diferente naqueles programas 
religiosos que conseguirem se impor, por 
um tempo mais longo, ~m nossos meios 
eletrõnicos. Deve-se estar atento para não 
cair na armadilha de certas teorias 
conspiratórias da história, como se tudo 
fosse inteiramente explicável pelo poder do 
dólar e pelo imperialismo cultural, que 
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certamente existem. Sugerimos, como 
hipótese de trabalho, que se mantenha 
como altamente provável a seguinte 
suspeita: tudo aquilo que funciona como 
um fenômeno de certa duração deve ser 
explicado basicamente a partir das 
condições sócio-históricas que propiciam 
seu funcionamento. Isto vale tanto para a 
Igreja Eletrônica e suas peculiaridades 
caracterfsticas nos EUA como para as 
manifestações, também certamente 
peculiares, desse fenômeno nos pafses 
latino-americanos. Como veremos, no 
Brasil a geração de programas "originais" 
ou fortemente "adaptados" começa a 
sobrepujar, em muito, a mera importação. 

Quanto ao nome que se queira preferir 
para designar est9 complexo fenômeno, 
não interessa aqui entrar em longas 
discussões. É fácil questionar o caráter de 
•Igreja", da assim chamada Igreja 
Eletrônica, porque predomina geralmente a 
figura central de um manipulador 
espetacular que se esmera em cultivar 
aspectos singulares do "seu programa", 
procurando assegurar, em forma 
competitiva com os demais, a sua própria 
clientela e até o seu próprio "império 
televisivo". Este aspecto, tão marcante 
nos EUA, é perceptfvel também na 
América Latina, não apenas nos mais 
destacados pregadores do 



"evangelicalismo" mas até nos esforços 
de acentuada autonomia e infra-estrutura 
própria dos carismãticos católicos. Para 
efeitos deste breve texto, evitada a 
discussão conceituai, recordamos apenas 
que, além da designação "Igreja 
Eletrônica", jã se aplicaram ao fenômeno 
outros nomes, como: Messianismo 
Eletrônico, Marketing da Fê e Religião 
Comercial. 

1. Aspectos Descritivos e 
Informativos 

a) Como funciona a Igreja Eletrônica 
nos EUA? 

Para não cair numa leitura distorcida dos 
fatos, como a que se obtêm quando se 
privilegia a história individual de atores 
isolados, é necessário analisar o contexto 
no qual se inscreve o fenômeno global da 
Igreja Eletrônica norte-americana, à qual 
aludimos aqui unicamente porque é uma 
referência bâsica para estudar as 
peculiaridades do fenômeno na América 
Latina. Em sfntese, pode-se afirmar que o 
contexto que propiciou a emergência da 
Igreja Eletrônica foi a crescente erosão 
das antiga, legitimações, acentuadamente 
religiosas (cf. a civil religion), nas quais se 
amparava o "Destino Manifesto" dos EUA 
como nação. O debate sobre os "direitos 
civ:s· nos anos 60, a derrota no Vietnã, a 
imoralidade pública manifestada no 
Watergate e outros escândalos públicos 
criam o clima propfcio para uma 
relegitimação religiosa dos ideais 
norte-americanos frente ao mundo. A partir 
de 1967, os EUA nunca mais deixaram de 
ter vultosos déficits na balança comercial. 
Em 1986, o déficit comercial foi de 169 
bilhões de dólares, o que exigiu incrfveis 
reciclagens no mercado financeiro 
internacional. Atê os informes do Banco 
Mundial e do FMI afirmam, de alguns anos 
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para cá, o fato de que a economia 
norte-americana se alimenta também de 
capital importado, e reconhecem que todos 
os pafses mais endividados do Terceiro 
Mundo se transformaram em exportadores 
de capitallfquido. 

Os EUA demoraram 204 anos de sua 
história atê acumular o primeiro trilhão de 
dólares de dfvida interna, em 1983. Em 
menos de três anos jã se estava beirando 
o segundo trilhão. A democracia 
norte-americana tem um fndice baixfssimo 
de participação eleitoral. Na reeleição de 
Reagan participaram apenas 37% dos 
eleitores potenciais, posto que não há 
obrigatoriedade nem de se documentar 
como eleitor efetivo nem de votar de fato. 
A tutela militar e oligopólica pesa cada vez 
mais sobre a ciência e a tecnologia. Esses 
e outros fatores condicionam a retomada 
da manipulação religiosa no interior de uma 
forte crise de valores. Sucede que as 
igrejas estabelecidas (as protestantes 
históricas e a católica), pelo avanço de 
uma certa consciência crrtica em seu seio 
e pela escassa versatilidade de suas 
instituições, já não se inclinam a satisfazer 
a demanda de suplências ideológicas que 
o sistema, em seu conjunto, necessita. Por 
isso ê bastante compreensfvel que 
lideranças religiosas fundamentalistas -
como já sucedera em anteriores crises da 
civil religion - fossem assumindo um papel 
importante na tentativa de reconstruir o 
auto-apreço do cidadão comum 
norte-americano, além de penetrarem nas 
fissuras da ideologia politica, 
estabelecendo alianças com o poder 
econômico e politico em meio ao complexo 
"messianismo" protagonizado por Reagan. 

As histórias particulares dos grandes 
teleevangelistas, com seus ingentes 
impérios televisivos, devem ser 
interpretadas sobre o pano de fundo do 



contexto mais amplo. Acrescente-se, 
ademais, a peculiar estrutura de 
funcionamento dos meios de comunicação 
nos EUA. A simulação da mais perfeita 
fiberdade propicia, sob o domrnio da 
competividade econômica, um 
concentracionismo evidente. No infcio 
dos anos 60, através da famosa 
deregulation, acabou-se com o pouco que 
sobrava de "uso público" da TV e do râdio. 
Só sobrevivem e imperam os que 
souberem criar seus "impérios" ou 
estabelecer as devidas alianças. 

Em 1985, os EUA contavam com 1.181 
estações de TV e cerca de 10.000 
sistemas de TV por cabo, para uma 
clientela comercial representada pelos 84 
milhões de aparelhos receptores. Uma 
impressão superficial poderia sugerir que a 
livre iniciativa impera sem freios. Na 
realidade a coisa é bastante diferente: as 
três grandes redes seculares (que também 
veiculam programas religiosos, mas em 
grau reduzido, em horários desfavoráveis 
e a preços escorchantes), isto é, a NBC, a 
CBS e a ABC, monopolizam em cerca de 
75% a "produção", que as redes menores 
e as estações isoladas adquirem e 
retransmitem. Um processo similar de 
concentração se está acentuando na TV 
por cabo, já que a cobertura do território 
nacional requer a compra de espaço em 
algum dos 21 satélites de comunicação 
disponrveis para uso comercial. 

Esse quadro nos toma compreensrveis 
alguns aspectos fundamentais da maneira 
como funciona a Igreja Eletrônica nos 
EUA. Primeiramente, a necessidade que 
houve de criar uma confederação nacional 
dos rádio e teleevangelistas, como 
instância jurrdica que congrega o poder 
somado de todos e como instância 
articuladora de serviços: a NRB (National 
Religious Broadcasters), uma espécie de 

60 

sindicato de patrões. Em seus encontros 
anuais costumam participar 4.000 
interessados, representando umas 1.130 
estações de rádio e mais de 200 de TV. A 
NRB gerencia três satélites de 
comunicação para uso exclusivamente 
religioso a qualquer hora do dia. Os 
teleevangelistas individuais se utilizam 
dessa central de poder e serviços, que ê a 
NRB, buscando, contudo, estabelecer o 
máximo de autonomia mediante redes 
próprias de numerosas estações, 
infra-estrutura sofisticada para a geração e 
dublagem de programas, garantia de 
espaço próprio e fixo nos satélitt. s da NRB 
ou em outros, fontes financeiras próprias 
através de clubes de sócios e campanhas, 
canalização autônoma de seus programas 
no plano nacional e internacional, e 
diversas outras estruturas de apoio como 
universidades próprias, clubes esportivos, 
redes de hotéis "religiosos", e muita coisa 
mais. 

Quanto à audiência e às finanças, a dança 
dos números depende das fontes 
informativas que se consultem, e por isso 
variam bastante. O certo é que, nos dois 
casos, são cifras fantásticas. Os 
teleevangelistas mais famosos contam 
com uma audiência semanal de entre um e 
três milhões de telespectadores (eles 
próprios indicam números mais 
fabulosos), totalizando uns 15 milhões em 
conjunto. Quanto às finanças, os oito mais 
famosos contam com cerca de um bilhão 
de dólares por ano. 

A seguir, alguns exemplos dos mais 
conhecidos, com parcial referência à sua 
penetração na América Latina. 

ORAL ROBERTS: um dos veteranos, 
audiência semanal superior a dois milhões 
no infcio dos anos 80, 201 estações de TV 
como retrasmissoras, orçamento anual de 



ma1s de 60 milhões mesmo agora na fase 
de declfnio; sede: a Torre da Oração em 
Tulsa, Oklahoma, onde funciona também a 
Universidade Oral Roberts; clube; Faith 
Partners; programa: conhecido por seu 
nome próprio, mas com a inscrição 
"Aguarde um Milagre!"; seu programa não 
é importado no Brasil, mas suas técnicas 
milagreiras são muito imitadas (por 
exemplo: o toque da mão no televisor). 

REX I-IUMBARD: outro veterano, 
audiência superior a dois milhões ainda em 
1982, 202 estações, orçamento de mais de 
50 milhões, em declínio; sede: Catedral do 
Amanhã, Akron, Ohio; clube: Famnia da 
Chave de Oração; programa: "A Hora de 
Rex Humbard"; linguagem: marcadamente 
publicitária, com referência contrnua ao 
Banco de Deus; amplfssima penetração 
na América Latina; no Brasil (trtulo do 
programa: "Alguém ama a você"), durante 
muitos anos na TVS, saiu do ar em 1984, 
mas seu escritório (Rex Humbard - Brasil, 
C.P. 9797,01000, S. Paulo, SP) continua a 
vender seus discos e seus sete livros em 
português. 

JIMMY SWAGGART: com cinqüenta e 
poucos anos, dois milhões e tantos 
telespectadores semanais nos EUA, 
orçamento de 11 O milhões mais ou menos; 
sede: Jimmy Swaggart Evangelistic 
Association, Baton Rouge, Louisiana; seu 
Vance Teleproduction Center faz 
dublagem pam onze idiomé:s; 46 álbuns de 
música gravada, 13 milhões de discos 
vendidos; está ainda em auge sua 
penetração na América Lat:na, para onde 
viaja com lreqüência; no Brasil, primeiro na 
TV Resord, e atualmente na Bandeirantes· 
seis opúsculos em espanlio: e português; 
associado :01 campanhas contra a 
Nicarágua. 

61 

JERRY FAL WELL: cinqüenta e poucos 
anos, audiência de cerca de dois milhões, 
orçamento anual superior a 100 milhões de 
dólares; com militância polrtica sumamente 
explfcita, fundador da Maioria Moral e, 
mais recentemente, da Liberty Federation; 
sede: Liberty Mountain, Lynchburg, com 
sua Liberty University; programa: a "Oid 
Gospel Hour", retransmitido por 230 
estações; é um dos mentores intelectuais 
do íundamenta!ismo religioso-polftico; seu 
ideário influencia muitos pregadores 
em::Jora seu programa, diretamente ligado 
à polftica norte-americana, não seja 
facilmente exportável. 

PAT ROBERTSON: é dono da quarta 
maior cadeia de TV, a CBN (Christian 
Broadcasting Network); orçamento anual 
declarado de 233 milhões; emprega 4.000 
pessoas; sede: Williamsburg; prepara 
seus quadros na sua própria CBN 
University; seu Clube 700 - nome que 
também leva seu programa principal
conta com cerca de meio milhão de 
contribuintes fixos; aspira a ser candidato 
republicano para 88, mas com escassas 
chances; seu programa tem forte presença 
nos pafses de língua espanhola; no Brasil, 
ver seus livros Proclamai a mensagem de 
Deus pela TV, Editora Betânia, 1978, e o 
Reino Secreto, Editora Vida, 1986. 

Jlrli! BAKKER: dono de uma espécie de 
Disneylandia religiosa, o Totallmage 
Center, em Forth Mill, Camlina do Sul, e da 
Heritage USA, uma cadeia de hotéis 
"religiosos"; seu orçamento se aproxima 
raridamente dos 100 milhões anuais; 
teleevangelista em plena ascensão; seu 
programa "Clube PTL" (People That Love 
= Gente que Ama) jã tem uma produção 
originalmente em espanhol e conta com 
enorme penetração na América Latina, 
especialmente na América Central. 



Para ser mais exaustivos deveríamos 
informar sobre uma série de outros 
campeões de teleevangelismo, como 
ROBERT SCHULLER (com sua Catedral 
de Cristal e sua "Hour of Power"), PAUL 
CROUCH (com sua cadeia Trinity 
Broadcasting Network), BILL BRIGHT (o 
fundador da Cruzada Estudantil para 
Cristo), ROBERT TIL TON (com sua rede 
de TV Success-N-Life), e os novos, em 
plena ascensão, KENNETH COPELANO, 
JAMES ROBINSON, JOHN OSTTEN, 
FRED PRICE e outros. Para não 
esquecer, do lado católico, os dois únicos 
televangelistas norte-americanos de 
audiência nacional são ambos 
carismáticos: a Mother ANGELICA, que 
tem sua própria rede, a Eternal Word 
Television Network, operando os sete dias 
da semana, nas quatro horas mais nobre 
do horário televisivo, via satélite; e o Padre 
JOHN BORTOLUCCI, que transmite seus 
dois programas através das cadeias dos 
evangelicals, a PTL e a TBN, e tem como 
base do seu ministério televisivo o centro 
dos carismáticos, em Dallas, com o qual 
os carismáticos latino-americanos mant~m 
estreitas ligações. 

b) Como funciona a Igreja Eletrônica na 
América Latina? 

Dois aspectos convém ressaltar 
imediatamente: primeiro, não cabe dúvida 
de que, no que se refere a programas de 
TV, está ainda em aumento a importação 
direta de programas, que normalmente já 
vêm dublados, desde os Estados Unidos; 
segundo, está aumentando claramente a 
geração autóctone de programas 
televisivos fundamentalistas em espanhol 
e português. De maneira que, jâ com base 
nestes dados gerais, não é mais possrvel 
reduzir a Igreja Eletrônica nessa região do 
mundo à simples importação, embora ela 
seja um fator relevante. Além disso, não é 
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possrvel reduzir o conceito unicamente 
aos programas televisivos, porque o 
predomfnio do uso do rádio para 
programas religiosos é (ainda!) evidente. 

Estamos, portanto, diante de um fenômeno 
sumamente amplo e complexo, do qual só 
podemos dar algumas indicações a titulo 
de exemplificação e com vistas a suscitar 
o interesse em maior estudo e pesquisa. 
Para situar melhor o fenômeno é 
necessário tomar em conta, antes de mais 
nada, a enorme peculiaridade do contexto 
sócio-histórico: estamos nos ref~"rindo a 
pafses atravessados por agudos conflitos 
sociais e onde a maioria da população vive 
em situações de injustiça e miséria. É 
óbvio que, em tal contexto, é de 
fundamental importância a mudança que 
se verifica no tocante aos destinatários. 
Programas adaptados para as capas 
médias, como os de Rex Humbard e 
Jimmy Swaggart, só mantêm sua 
audiência em meio a !rações das classes 
empobrecidas na medida em que 
conseguem manipular, mediante 
promessas milagreiras e através da sua 
espetaculosidade, o senso comum da 
população que vegeta na miséria. Mas, do 
ponto de vista sociológico, a hipótese mais 
plausrvel aponta para a previsão de 
acentuadas "adaptações ao meio", como 
sucede na geração latino-americana do 
programa "Clube PTL" (em espanhol) ou 
no marcado "populismo para os 
miseráveis" que se verifica em diversos 
dos programas de TV e rádio no Brasil. 
Não é, pois, de se estranhar que, ao lado 
dos programas importados, fossem 
surgindo, com dinâmica de ir aumentando, 
os programas autóctones. Não se 
esqueça, contudo, que também eles 
imitam, muitas vezes, os modelos 
emanados da Igreja Eletrônica dos EUA, 
tanto nos aspectos técnicos e nas formas 
de manipulação do senso comum como 



nas tendências à singularidade de cada 
programa, dada a competitividade do 
mercado religioso. 

Há regiões na América Latina onde chega 
a haver uma espécie de bombardeio de 
saturação, como, por exemplo, na América 
Central, com exceção da Nicarâgua, no 
referente à TV. É a região latino-americana 
com o maior número de programas 
importados e com as mais intensa 
penetração dos "latino-americanos" de 

YEYE ÁVILA, de HERMANO PABLO, de 
LUIS PALAU e muitos outros. Guatemala 
foi o primeiro pars latino-americano a ter 
uma emissora de TV exclusivamente 
religiosa. O segundo caso, ao que nos 
consta, será o Canal13 do Rio (antiga TV 
Rio), que o governo Figueiredo concedeu 
ao pastÇ>r Nilson do Amaral Fanini. 

Vamos a alguns exemplos que talvez se 
prestem para indicar a peculiaridade do 
fenômeno no Brasil. Os programas 
televisivos diretamente importados dos 
EUA têm menor vigência no Brasil do que 
no resto da América Latina. Tampouco 
houve, atê o momento, uma adaptação 
brasileira dos programas de TV dos 
teleevangelistas latino-americanos 
nomeados no parâgrafo anterior. Enquanto 
não se cumpre ainda o ambicioso sonho 
do pastor Fanini de "entrar em todos os 
lares do pars, nesta década, através da TV 
por cabo via satélite", a partir do Rio, os 
programas religiosos na TV continuam 
confinados nas primeiras horas da manhã, 
sem acesso aos horários nobres, 
diferença fundamental com a situação 
imperante nos EUA. Um argumento a mais 
em favor do recurso mais intensivo ao 
rádio, disponrvel a qualquer hora do dia. 
Eis alguns exemplos da TV: 

O missionário R. R. SOARES, da Igreja 
Internacional da Graça de Deus: meia hora 
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diária na TV Record; caractensticas: um 
pentecostalismo sumamente milagreiro, 
linguagem popular, forte manipulação 
emocional, incnvel agressividade contra as 
religiões afro-brasileiras, com manipulação 
constante da figura de pastores negros 
nesse estranho ataque racista contra os 
negros; doutrinariamente pobre; uso 
aleatório de alusões blblicas. 

•o Despertar da Fê", da Igreja Universal 
do Reino de Deus, do bispo MACEDO: 
nitidamente pentecostal, embora de 
aparência mais elegante que o anterior; 
contudo, abundante uso de objetos 
manipuladores do sagrado; também 
incrivelmente agressivo contra a umbanda 
e o candomblé; recurso constante a 
convites para exorcismos. 

"A Hora da Eucaristia" e "Teleemprego•, 
do "padre• JAIR PEREIRA, da autotitulada 
Rede Nacional de Missões Católicas: uma 
chocante usurpação dos srmbolos da 
Igreja Católica, com curandeirismo e 
exorcismos constantes. •Padre" Jair e 
seus •colegas" de Campinas e Belo 
Horizonte ("padres" Euclides Nunes e 
Carvalho) foram todos candidatos do PDS 
nas eleições de 1986. 

O pastor NILSON DO AMARAL FANINJ: 
agora à frente do canal 13 do Rio, já 
acumulou muita experiência através de 
seu programa •Reencontro", mantido ao 
longo de muitos anos; quando difundido 
pela antiga TV Rio, chegava a ser 
retomado, ao longo da semana, por 88 
emissoras de TV. 

Os carismáticos católicos e seu programa 
"Anunciamos Jesus": após acumular 
experiência ao longo de vários anos, a 
equipe da "Associação do Senhor Jesus" 
(C. P.1750, CEP 13.100, Campinas, SP) 
estreitou seus nexos com o centro 



carismático de Dallas, e adquire agora um 
papel importante na Lumen-América 
Latina, que unifica a linha dos programas 
televisivos dos carismáticos 
latino-americanos, a partir da sua criação 
em agosto de 1985; o sr. Brenninkmeyer, 
holandês, da rede de lojas de confecções 
C & A, vem dando forte apoio financeiro a 
esses programas. 

No Brasil, temos ainda o caso 
singularmente "brasileiro" da Legião da 
Boa Vontade, com estúdios próprios de TV 
(bairro Barra Funda, São Paulo), e 
presença diária de cinco minutos, no 
horário nobre do meio-dia, de JOSÉ DE 
PAIVA NETO, que manipula um 
ecumenismo total do amor para que 
ninguém mais veja conflitos. 

O Brasil é também um excelente exemplo 
da persistente supremacia dos programas 
religiosos pelo rádio sobre os da TV. 
Contamos com muitas estações de rádio 
religiosas praticamente a tempo completo. 
E não nos referimos às 126 rádios 
católicas, de escassa função 
evangelizadora, na maioria dos casos. 
Pensamos nas muitas rádios que 
oferecem variados programas de tipo 
fundamentalista: no Rio, a Rádio 
Copacabana, a Rádio Boas Novas, a 
Rádio Relógio Federal; em São Paulo, a 
Rádio Tupi, a Rádio Mulher e uma série de 
outras; em Florianópolis, as potente.3 
emissoras de onda curta Rádio Guarujá e 
Rádio Marumbi; e assim pelo pars inte:ro. A 
Rádio Transmundia!, com sede em 
Bonaire, fl.r.tilhas Holandesas, cont2. com 
uma importanie filial em Sbo Pauíc, que 
pretende chegar a 100 repelidoras até 
í990. O resto da Américâ Latina é coberto 
tanto pela Transmunüial como pela HCJB 
-La Voz de los Andes, de Quito-, ambas 
transmitindo em numerosos idiomas, 
inclufndos os indfgenas. 
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Temos também os casos de igrejas 
pentecostais que articulam, em boa 
medida, a sua rápida expansão 
principalmente a partir de seus programas 
radiofônicos. A Igreja Pentecostal Brasil 
Para Cristo, do pastor Manoel de Mello, 
mantém 280 programas radiofônicos diários 
em todo o pafs, através de uma re::le de 
aproximadamente 250 emissoras. E a 
Igreja Pentecostal Deus É Amor, do pastor 
David Martins Miranda, veicula seu 
programa "A Voz da Libertação" através 
de 573 estações. 

2. Algumas Questões para a 
Análise 

Como pudemos verificar, o fenômeno é 
sumamente amplo e complexo, além de 
pouco estudado. Antes de poder avançar 
na análise falta reunir ainda muitos dados 
informativos. Contudo já é possfvel 
levantar algumas perguntas para a análise. 

A questão de fundo, a nosso modo de ver, 
é a do contexto sócio-histórico que 
condiciona e propicia o funcionamento da 
Igreja Eletrônica em situações como a 
nossa. De pouc0 vale acumular crfticas 
e denúcias se não penetramos nas causas 
sociais que ensejam a proliferação desse 
tipo de manifestação religiosa. Portanto, a 
questão dos "destinatáriosw é crucial. 
Quais são as formas nas quais o 
"evangelicalismo" manifesta, a seu modo, 
uma notável sintonia com ânsiets rltio 
satisfeit::Js, no plano material c no plano do 
sagrado, das populações carentes? Que 
linçuagens A sfmbolos se prestam à 
manipulaçao da religi::ío E:m situações de 
miséria e opressão? 

Uma questão importante seria a d9 uma 
abordagem diversificada, sob o prisma do 
manejo diferenciado que se faz de certos 



temas teológicos centrais, cerno o da 
salvação em E• por Cristo, e tema da cruz e 
do sofrimento, o da experiência de 
•sentir-se salvos•, o da saúde espiritual e 
da cura divina, e tantos outros. 
Analogamente, o recurso bastante 
diferente que se faz a textos blblicos. 

Para as igrejas estabelecidas é talvez a 
hora de curar-se em espanto ao verificar a 
que ponto podem chegar as manipulações 
do sagrado, mediante palavras, gestos e 
objetos. Este assunto certamente não é 
estranho aos mais arraigados hâbitos de 
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manifestação tradicional do fervor religioso 
nas igrejas cristãs. Por que não aplicar 
urna espécie de teoria do espelho: as 
igrejas estabelecidas, com a católica em 
destaque, dispostas a analisar, nesse 
espelho distorcionante que é a Igreja 
Eletrônica, as excrescências aberrantes 
de suas próprias doutrinas e prâticas? 

Bibliografia: ASSMANN, Hugo. A Igreja 
Eletrônica e seu Impacto na Am?rlca Latina. 
Convite a um estudo. Petr6polis, Vozes, 1986, 
216.p. Trad. espanhol, San José, Costa Rica, 

Editorial DEI, 1987. Com blblioçrafia comentada. 



Aspectos psicológicos da filiação 
a um grupo religioso oriental 

GERALDO J. DE PAIVA 
UnivetSidade de Sélo Paulo 

O interesse por aspectos sGciológicos e 
aRtropoló.gicos da pertinência a grupos 
religiosos já tem certa tradição na Brasil 
(veja-se, por exemplo, a revista Religião e 
Sociedade). O enfoque psicológico. ao 
contrário., tem sido esperádico, com a 
publicação de ai!JUmas traduções e de 
exfguo número de estudos originais. 
Julgamos, por isso, oportuno levantar 
algumas variãveis de ordem psicológica 
relacionadas com a filiação, por parte de 
brasileiros de descendência não-japonesa, 
ao grupo religioso Seicho-no-iê, de origem 
japonesa. Data, com efeito, de pouco mais 
de um decênio a disseminação de 
qiversas religiões orientais, 
particularmente japonesas, em ambientes 
de predominância étnica não-oriental. Em 
Bauru, por exemplo, cidade escolhida para 
o estudo, registra-se a existência das 
agremiações Tenri-kyo, Seicho-no-iê, 
Perfeita Uberdade (PL) e Igreja Messiânica 
Mundial, além de algumas corr-entes do 
budismo tradicional. Assiste-se, pois, a, 
um processo inverso de influência social: 
brasileiros, quase sempre católicos, 
adotam religião japonesa portadora, se não 
de toda uma cultura estranha, ao menos 
de numerosos elementes estranhos à 
cultura dominante. 

Os trabalhos sociológicos de Maeyama 
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FUMIKO NAKANO 
Bauru, SP 

( 1967) e de Marra eh ( 1978) fornecem 
ampla introdução aos aspectos históricos, 
doutrinãrios, organizacionais e de 
funcionamento da Seicho-no-iê, razão por 
que nos limitamos a breves indicações 
desses itens. 

A Seicho-no-iê é uma agremiação religiosa 
fundada no Japão, em 1930, por Masaharu 
Taniguchi (1893-1985). No Brasil, surgiu 
em 1933, pelas mãos de Daijiro Matsuda, 
morador do munidpio de Duartina, na 
então Alta Paulista, no contexto de cura de 
doença grave. Restrita aos japoneses e 
seus descendentes até os últimos anos da 
década de 60, a Seicho-no-iê vem-se 
expandindo, desde então, 
programaticamente, entre os brasileiros. 
Seu ensinamento bâsico é de que o 
homem é, na Realidade/Verdade, filho 
perfeito de Deus. Realidade/Verdade 
denomina-se" Jissô•, e esconde-se atrãs 
do Fenômeno. O homem é Jissô e 
Fenômeno. Se como Jissô é filho perfeito 
de Deus, como Fenômeno é atingido pelo 
pecado, pela morte e pelos vãrios 
infortúnios. O Fenômeno, porém, é ilusão e 
efeito frsico da causa mental. A cura 
desses males estã na tomada de 
consciência do Eu verdadeiro, ou seja, de 
que o homem é filho perfeito de Deus. 
Realidade/Verdade, Mente/Esprrito, Eu 



verdadeiro, Jissô, Deus, são termos 
equivalentes ou muito próximos. Como 
atitude religiosa fundamental, propõe o 
agradecimento a todas as pessoas e 
coisas. 

Embora por vezes negue ser retigião, 
dizendo-se filosofia, a Seicho-no-iê foi 
registrada no Japão, em 1940, como a 
organização religiosa, e figura entre as 
Novas Religiões. O conteado doutrinário e 
as práticas rituais autorizam incll.lf-la entre 
as religiões proprtamente ditas. A sede 
mundial localiza-se em Tóquio, e uma 
segunda sede mundial (sic} em S·ão Paulo, 
onde reside o Presidente Doutrinário da 
América Latina. As sedes regioAais 
contam com Supervisores Qoutrinârios, 
Preletores, Orientadores e Divulgadores. 
Os núcleos locais têm um Coordenador. 
Os adeptos estão organizados, para 
quase todos os efeitos, em três 
Associações: a dos Jovens, a dos homens 
("Senhores•) e a das mulheres 
("Senhoras•). Como identidade visual, a 
Seicho-no-iê utiliza o emblema do Sol, da 
Lua e da Estrela, que significam o 
xintofsmo, o budismo e o cristianismo. 
Entre as atividades de culto destacam-se 
as reumLes dominicais, aportuguesadas 
como "missa•, reuniões semanais de 
instrução para as Associações, ritos de 
Purificação e de Exéquias, e diversas 
práticas de aprimoramento espiritual. 

A anâlise dos resultados, obtidos através 
de um questionário e de uma entrevista 
em profundidade com uma amostra dos 
adeptos, revelou algumas caracterfsticas 
psicológicas dos Jovens, Senhores e 
Senhoras filiados à Seicho-no-iê. 

O que parece ter conduzido os Jovens à 
Seicho-no-iê é o estigma do pecado e o 

sentimento da distância entre o homem e 
Deus (todo-poderoso, senhor do destino) e 
o da distância dos homens entre si (brigas 
e preconceitos de classe e raça). Os 
jovens parecem estar interessados num 
autoconceito positivo e em relações 
harmoniosas com Deus e com os homens. 
Apesar de ser a influência facilitadora da 
filiação quase exclusivamente de caráter 
social primário e apesar dos contatos 
variados com outros jovens adeptos, a 
transformação ê o progresso espirituais se 
apresentam como empreendimento 
eminentemente individual. Ao participar da 
Seicho-no-iê, "desaparece o nervosismo 
constante•, ~consegue-se tranqüilidade e 
confiança•, "adt:Juire-se auto-afirmação•, 
pois o homem, em vez. de pecador, é "filha 
de Deus perfeito•, do que resulta a 
"harmonia que emana da Igreja•. Será 
essa transformação uma ruptura com o 
núcleo da religião de origem? Não parece, 
pois o Mestre (M. Taniguchi) foi enviado 
para explicar a Blblia e para mostrar que 
Cristo é o verdadeiro caminho: "o Cristo da 
Seicho-no-iê" é próximo e irmão, "o Cristo 
da Igreja Católica• é distante, por ser Filho 
único de Deus. Os Jovens abandonam 
mais facilmente que os demais o culto de 
origem, o que pode ser explicado pela · 
insuficiente sedimentação da religião 
católica e pelo modelo não raro 
ambivalente dos pais, além do fato de que 
hã pais que educam os filhos unicamente 
na Seicho-no-iê. A ''filiação perfeita• e a 
"harmonian, resultantes da partilha dessa 
condição em todos os homens, levam à 
expectativa da solução dos problemas 
pessoais e coletivos: dos primeiros, 
através do perdão e do agradecimento; 
dos segur~dos, através da oração, na qual 
se emitem vii:Jrações positiVas, que podem 
ser captadas, por exemplo, pelos 
governantes, e se contrapõem às 
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negativas, emitidas pelo povo e indutoras 
do mau comportamento. Além da novidade 
doutrinâria, reconhecem a ritual: as 
palavras japonesas, avulsas ou 
encadeadas, são percebidas como mais 
eficazes e plenas que as correspondentes 
do vernâculo. O questionârio não 
evidenciou senão leve tendência 
xenofOica, que as entrevistas não 
relacionaram com a filiação à Seicho-no-iê. 

Os Senhores passaram por vârias 
experiências religiosas, em igrejas, seitas 
e movimentos, com exclusão dos de 
origem japonesa, atê encontrar o que lhes 
parecia a verdade integral, o suplemento 
de doutrina. Essa busca e o encontro se 
reatizam num ambiente social dinâmico 
(famllia dos pais, esposa, amigos, 
adeptos), ativo na sustentação da busca e 
na facilitação do contato com a 
Seicho-no-iê. Não são, pois, indiferentes à 
motivação retigiosa, embora difiram na 
maneira de conceber o objeto religioso. O 
que não lhes satisfazia na religião de 
origem é descrito como consciência de ser 
pecador, incompletude ou parcialidade da 
verdade, sectarismo ou estreiteza 
doutrinal. Não que a Seicho-no-iê 
necessariamente lhes tenha feito 
abandonar a religião de origem; 
dependendo da compatibilidade conceituai 
de ambas, a religião antiga pode ser 
suplementada ou suplantada pela nova. 
Assim, a doutrina esprrita da purgação do 
carma pelo sofrimento é capaz de 
assimilar a quitação do débito pelas boas 
obras; a doutrina católica do pecado é 
incompatrvel com a filiação perfeita. Na 
nova religião os Senhores encontram a 
arte de viver; em particular, serenidade, 
conhecimento das leis mentais, gratidão 
aos antepassados, positividade no lidar 
com os temas da vida, agradecimento por 
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tudo e por todos. Conforme a história de 
vida, a religião ê mais cientifica ou mais 
vivencial. Mas comum a ambas as 
modalidades ê a conceituação da fê: 
convicção no que se vai fazer, crença de 
que algo vai acontecer e acontecerâ. 
Interessante o destaque - quase a 
extirpação - de um dos aspectos da fé, o 
da certeza, com recuo dos demais; esse 
destaque aproxima a fé das chamadas 
forças mentais e revela uma tendência 
psicologizante. Em ambas as modalidades 
sobressai o agradecimento, dirigido aos 
antepassados, aos vivos e às coisas, 
incluindo as mâs. Entre as pessoas foram 
ililcluklos os governantes e as instituições. 
Os adeptos estão cientes do paradoxo que 
envolve o agra€lecimento generalizado -
acaso não se cultiva o status quo? A 
resposta fundamental é que o 
agradecimento faz compartilhar do "Jissô", 
o Eu verdadeiro; subsidiariamente, conduz 
ao aprimoramento pessoal e à melhora dos 
governantes. Atém da analogia com o 
esqtJema de reforço contrnuo, existe 
um aspecto sutil no agradecimento 
yeneralizado, que ê o de •amarrar• o 
benfeitor ao beneffcio; esse aspecto é 
conhecido na Psicologia Social como 
"insintmção•, e ê uma modalidade de 
equilibração de poderes entre atares 
desiguais. Na explanação mais "cientffica", 
que colildiz com a posição oficial, 
deixou-se claro que a Seicho-no-iê 
estrutura o homem em Mente e Matéria e a 
Mente em Consciente e Inconsciente, o 
qual ainda subdistingue em Subconsciente 
e Superconsciente. O Subconsciente 
anima a vida vegetativa, as relações 
interpessoais e o am~iente e executa o 
que o Consciente lhe transmite como 
verdade. Existe, por isso, uma celebração 
trpica, denominada •Purificação do 
Subconsciente•, que o reprograma, via 



Consciente, com conteúdos positivos. O 
próprio Deus ê chamado "Subconsciente 
Universal• e se descobre dentro das 
pessoas. A inerência a uma unidade 
imanente torna muito mais controlável o 
desenro:ar dos acontecimentos: não se 
depend3 da alteridade- e da distância-
de De!..ls; da( não ex:stir a ruptura do 
pecado e seus análogos. Como provêm do 
homem, mas não d<J seu "Jissô", uno com 
Deus, devem ser considerados ilusões e 
inexistências. Uma vez que se trata de 
atitude em tese fundamenta!, caberia 
invest:9ar se sua manutenção é profunda 
ou apenas verbai. Nas entrevistas 
percebeu-se alguma hesitação entre o 
ensinamento e a evidência do mal. Esse 
corpus de doutrina foi transmitido por 
M. Taniguchi, cujos escritos, de fácil 
entendimento, esclarecem a própria Brblia. 
O culto pode ser realizado em português e, 
aliãs, em qualquer lfngua, porque o 
Subconsciente conhece todas as lfnguas. 
No entanto, existe uma qualidade mântrica 
dos próprios sons que se perde na 
transcrição. Essa qualidade produz seus 
efeitos, benéficos ou maléficos, 
independentemente do sentido que os 
sons veiculam. O Canto Evocativo, em 
japonês, pode ser considerado mântrico. O 
impacto psicológico produzido por 
palavras de outra ífngua não é unrvoco. 
Palavras ininteligfveis podem afastar o fiel, 
podem reduzi-lo à condição de membro 
inferior do grupo ou podem elevá-to à 
dignicade dos iniciados. Sua alegada 
virtude não provém, necessariamente, de 
uma única fonte: o arranjo dos sons em si, 
o uso multissecular de gerações crentes, a 
emanação dos lábios do Fundador. Sem 
nos pronunciarmos pela objetividade do 
caráter mântrico, sobre o qual têm algo a 
dizer os psicólogos junguianos e os que 
reconhecem nos estfmulos uma qualidade 
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fisionômica (Moreira Leite, 1967), parece 
que certas inefabilidades se dizem melhor 
de modo inefável, e é de se esperar que 
um vela'Tle lingüfstico assente bem aos 
cultores de uma religião. A Seicho-no-iê 
não tem uma ação intramundana 
especifica para a crise social, econômica e 
politica do Pafs. A crise é vista como 
carma do povo, a ser purgado como o 
Japão o foi pelo bomba, ou como resultado 
das vibrações negativas emitidas pelo 
povo e captadas pelos governantes. A 
solução deve, novamente, ser procurada 
na Mente das pessoas, que passarão a 
emitir vibrações positivas através da 
oração. A prática é consentânea com a 
doutrina: os desàcertos de toda ordem, 
"ilusões" que são, não merecem 
tratamento em si; é a Mente que deve ser 
consolidada, e isso passa pelos indivfduos 
e não pela massa. 

As Senhoras buscam na Seicho-no-iê a 
solução de problemas imediatos: doenças, 
dificuldades escolares dos filhos, finança·s 
do marido, desarmonia familiar. A IDusca de 
outra re~igião (quase sempre no sentido de 
mais uma) se deve, ao esforço para sair da 
dificuldade. De alguma forma, encontram a 
solução ligada aos pr0blemas especfficos. 
Mas antes foi necessário assumir a atitude 
de doar, agradecer e perdoar. O que 
encontraram na Seicho-no-iê não foi 
imediatamente a tiberação da dificuldade, 
mas o aprofundamento interior; não 
imediatamente a saúde, o êxito escolar, o 
dinheiro, mas o perdão, a reverência, o 
agradecimento, o Eu interior, Deus- numa 
palavra, uma luz nova, revelada por M. 
T aniguchi. As entrevistadas, na maioria 
católicas, afirmam que passaram a 
compreender melhor sua religião depois do 
contato com a Seicho-no-iê. Na Igreja 
Católica não lhes satisfaziam o Deus 



distante, a desarmonia e a imagem 
negativa da vida. M. Taniguchi ilumina, 
com enfoque novo, a verdade jã 
conhecida, pois seus escritos •esclarecem 
o Evangelho•, tornam nftida a relação entre 
Deus e Cristo, aproximam Deus do 
homem. Por isso insistem em que a 
Seicho-no-iê ê uma filosofia e, mais que os 
Jovens e os Senhores, continuam 
aderindo à religião antiga. A proximidade 
com Deus, a perfeição própria, elevam a 
auto-estima das Senhoras. A crença em 
que os males não provêm da Mente 
verdadeira não as t0ma r-esignadas com o 
status quo, mas as disp.~êe a aprimorar a 
Mente, do que resultarã a modificação e a 
extinção dos mal.es. As diferenças 
individuais orientam a percepção das 
relações entre Mente e Fenômeno. 

Pessoas com formação mais cientffica 
tend~m a organizar a experiência em 
termos de causalidade: a Mente controla o 
Fenômeno, com analogia ao treinamento 
de controle mental; outras têm uma 
religiosidade mais desvinculada de 
preocupações cientfficas e simplesmente 
justapõem as duas instâncias. As 
vibrações são importantes na experiência 
das Senhoras que, mais que os Jov8ns e 
os Senhores, as descreveram. Mas sua 
definição e identificaçã0 permanecem 
ambfguas. Parece que etuando alguém as 
tem "não as sente", ou, então, as define, 
paradoxalmente, como 
•conoentração-descontração"; outras as 
reconf:lecem por ir:~df:cios como "leveza 
corpora~ abertura da boca, derramamento 
de lãgrimas• e por sensação de repouso e 
luminosidade. Em todo caso, são as 
vibrações boas, derivadas, por exemplo, 
das orações, sobretuao oficiais, que 
induzirão a solução dos problemas 
mundiais e nacionais, contrabalançando as 
vibrações negativas, de que são exemplo 

as queixas demasiadas do povo, 
responsãveis pelos males do pafs. Os 
sons da lfngua japonesa produzem mais 
vibração positiva que os da tradução 
vernãcula e lembram o latim das missas 
católicas. Não apreciariam que tudo fosse 
dito em japonês, pois não entenderiam; 
aliãs, o culto em japonês é o que distingue 
o "outro" grupo de Senhoras. 

Fora das reuniões de culto os contatos 
não acontecem com tanta freqüência como 
entre os Jovens: geralmente são 
encontros ligados à atividade da 
Seicho-no-iê, como viagem ao centro de 
formação de lbiúna, reunião de membros 
de diretoria, encontro de oração e 
mentalização ao lado de um doente. 
Reconhecem que fora da Igreja são muitas 
as influências paralisantes ou dispers!vas 
das circunstâncias e de outras mentes. 
Alguma divergência pôde ser extrafda 
quanto ao papel da mulher. Em geral esse 
papel, na postura oficial, é de submissão e 
passividade em relação ao homem. 
Embora quase ninguém declarasse querer 
mudar alguma coisa na Seicho-no-iê, 
registrou-se desconforto com a 
interpretação do papel da mulher. Das 
entrevistas emergiu claramente que o fator 
xenoffiico não influiu na filiação; 
indiretamente obteve-se disso confirmação 
do fato de que, se procuradas outras 
religiões, essas não foram a Tenri-kyo, a 
Perfect Liberty ou a Igreja Messiânica, tão 
acessfveis quanto a Seicho-no-iê. 

70 

Como se percebe, existem semelhanças e 
diterenças nas experiências religiosas dos 
três grupos. As semelhanças permitiriam 
descrever o adepto brasileiro como alguém 
outrora mortificado e diminufdo pela 
consciência de ser pecador; essa 
consciência ê aguçada pela representação 



de um deus exterior, distante e arbitrãrio. 
Seria de se perguntar se adeptos 
provenientes de outras tradições 
religiosas, como o próprio adepto japonês, 
se sentiriam tão desolados no infcio do 
processo de adesão. Ser pecador inclui 
não só um profundo sentimento de culpa, 
mas também a desestima pessoal. 

Nos Jovens esse sentimento se prolonga 
em desânimo, por não contar com 
recursos psicológicos amadurecidos e por 
contrariar a tendência à realização 
pessoal/profissional. Nos Senhores e nas 
Senhoras o sentimento se revela na critica 
ao negativismo católico perante a vida. A 
Seicho-no-iê, ao contrãrio, ê uma religião 
otimista: traz uma mensagem que lisonjeia 
os desejos de autovalorização e 
segurança e que, por isso, pede ser 
acolhida como clara e explicativa, apesar 
de seus enunciados não serem 
cognitivamente evidentes (Heider, 1970). 
O otimismo da Seicho-no-iê não reside 
num evento salvlfico, mas na anâlise da 
experiência em dois planos não 
isomórficos, o da Mente e o do Fenômeno, 
o do "filh0 perfeito de Deus• e o da 
"ilusão". I• relação religiosa não ê, pois, a 
da salvação: a Grande Sutra nega 
explicitamente que Cristo tenha podido 
redimir o pecado. lnexiste, pois, a tensão 
entre os contrârios, e, psicologicamente, 
ocorre a negação de um setor da 
experiência, denominado "ilusão". A 
percepção dos ensinamentos de M. 
Taniguchi ê regida amplamente pelo 
prindpio da assimilação. O tópico 
"redenção", que parece inassimilâvel, não 
foi destacado por nenhum dos 
entrevistados. O relacionamento com 
Deus torna-se, então, linear e 
unidimensional, com dois possfveis 
resultados: 1) O adepto se sente engolfado 

na imanência e, embora continue lidando 
. com o Fenômeno no nfvel da causalidade 

intramundana, adquire a serenidade; 2) O 
adepto se sente participante do poder 
imanente e passa a controlar ativamente 
os eventos. Os mais sensfveis à 
mentalidade cientista se adaptariam melhor 
à segunda possibilidade. 
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A participação na filiação perfeita induz a 
harmonia entre os homens. Jovens, 
Senhores e Senhoras desenvolveram um 
sistema de relações interpessoais 
coAducente à harmonia: reverência mútua, 
tolerância, ajuda, doação de si, 
agradecimento e perdão são 
predisposições favorâveis a cognições 
não pr.econceituosas, a avaliações 
positivas e à cooperação. 

A disposição positiva diante da vida resulta 
do que se discutiu atê aqui. O destaque 
que lhe ê concedido perceptivelmente 
deve-se ao "fundo" da postura católica 
negativista. É óbvio que não se trata de 

dirimir a questão de se a negatividade ê 
inerente à doutrina católica, ou se ê devida 
à certa apresentação da doutrina, ou se 
resulta de distorção perceptual. A 
insatisfação poderia ter levado os 
entrevistados a uma reelaboração da 
experiência religiosa anterior, mas o que 
se verificou foi a busca de alternativas 
religiosas, atê a descoberta da 
Seicho-no-iê. 

As diferenças se referem às motivações 
de cada grupo para a filiação à 
Seicho-no-iê. Os Jovens parecem 
procurar uma elevação da auto-imagem: 
um conceito mais valorizado socialmente, 
e conseqüente estima superior. Os 
Senhores se destacaram como 
interessados na verdade. As Senhoras 



buscavam a solução de problemas 
pessoais e familiares imediatos. 
Comparando-se as motivações, a dos 
Jovens parece plenamente compatrvel 
com a faixa etária, na qual se procura 
firmar a própria identidade; a das Senhoras 
corresponde a preocupações habituais de 
mães e esposas da classe média; a dos 
Senhores, sem dúvida surpreendente, 
exige a ampliação da pesquisa entre os 
próprios adeptos da Seicho-no-iê e uma 
comparação com o anãlogo da 
conversão no seio da Igreja Católica. 

A identificação exploratória de alg~rmas 
variãveis permite colocar algumas 
questões mais precisas. Quais, por 
exemplo, as condições, e quais os cfe!tos, 
da atribuição à Mente de causalidade 
sobre o Fenômeno (cura de doenças, 
prosperidade financeira, eficiência 
administrativa)? qual a probabilidade, a 
médio prazo, de coesão grupal quando o 
objetivo e os meios são eminentemente 
individuais? até onde vai a assimilação 
perceptual dos ensinamentos de M. 
Taniguchi relativametlte aos da religião de 
origem? qual a relação entre aceit3ção da 
Seicho-no-i~ e cultura psicologizada, 
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expansão das prâticas de controle mental 
e carência de recursos médicos e 
psicológicos acessrveis? 

Versáo modificada da Comunicaçáo apresentada 
ao Grupo Religião e Sociedade, no IX Encontro 
Anual da ANPOCS, em Águas de São Pedro, SP, 
de 23 a 25 de outubro de 1985. Os autores 
recordam saudosamente Gislaine l.ntt>nia 
Feganello ( t 1986} e ag!adecem a Solange 
Aparecida Arantes, que colaboraram na discL"ssáo 
do plano c na coleta dos primeiros dados. 
Agradecem também ao CNPq, pela Bolsa 
concedida à segunda autora, e à FAPESP pelo 
Auxflio para a apresenteçáo no IX Encontro Anual 
daANPOCS. 
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VITRAL 

Em 1920 .•• 

Oratória desaforada! 
O padre Leovigildo Franca, num discurso 
pronunciado no Automovel Club, teve a 
ousadia de vomitar o seguinte: 

•A família do Brasil, falo evidentemente da 
família cathG!ica, que família brasileira não 
catholica, deixae-me dizer, senhores, 
quasi nem é brasileira, nem é família." 

Certamente o padre Franca não estava 
dominado pelo espirita de Christo, ao fazer 
tal declaração. Fóra dos arraiaes 
romanistas ha muita gente boa, nobre e sã 
de caracter. E podemos assegurar com 
absoluta certeza de que muita gente que 
vae ã missa e bate nos peitos, não passa 
de hypocritas correctos e augmentados, 
immundos de lingua, enganadores e 
perversos. 

Transcrito d'O Jornal Baptista, 610211920. 

Em 1'987 ... 

Certeza da Salvação 
Este assunto, tão claramente definido na 
Palavra de Deus, ainda não foi bem 
compreendido por boa parte dos nossos 
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irmãos católicos romanos e mesmo por 
algumas de suas autoridades. 
Ironicamente o padre Aldo Dei Pozzo 
(Ultimato de março) deixa entender que 
nós, os protestantes, temos a pretensão 
de estarmos certos de nossa salvação. A 
colocação é inteiramente falsa nos termos 
sugeridos. Não consideramos a salvação 
um privilégio somente nosso. Longe disso. 
A obra expiatória de Cristo é para todos os 
que, arrependidos dos seus pecados, O 
aceitam e procuram fazer a Sua vontade 
cada dia. É para todos, é universal. Não é 
a religião que salva, é Cristo. Quanto à 
certeza de salvação, não é pretensão 
nossa, mas um direito revelado no Novo 
Testamento e assegurado a todos os que 
estão em Cristo, sejam eles protestantes 
ou não. A dúvida e a incerteza são do 
diabo, que nos quer tirar a paz. Leiam os 
nossos amados irmãos os seguintes 
textos das Sagradas Escrituras: João 3.16 
e 3.36; João 5.24; Efésios 2.8 e 9, e 
passem a usufruir desde jã da alegria da 
salvação, pois as promessas do Senhor 
não falham. 

Dr. Romeu Sa!les Fernandes 

Presbltero da Igreja Presbiteriana BetAnia 

Niterói, RJ 



"lnnãos" 
Causou-me espanto ler a carta do Dr. 
Romeu Salles Fernandes no Ultimato de 
junho. Logo ele, que ê presbrtero da Igreja 
Presbiteriana Betânia, que teve ou tem 
como pastor um dos maiores evangelistas 
do momento, o Pastor Caio Fábio d'Araújo 
Filho. É lamentável que o presbrtero tenha 
cometido uma falha dessa, de chamar os 
católicos romanos de nossos irmãos, 
justamente numa página impressa. Como 
ê possfvel ele chamar de irmãos a igreja 
que mandou milhões para a fogueira na 
Noite de São Bartolomeu e quantos mais 
por ocasião da Reforma. Recomendo ao 
respeitável presbttero os seguintes textos: 
Dt 18.9-14, Sl115. Jr 10.1-16,1s 44.9-20, 
1 Jo 4.1-6, e, finalmente, 2 Jo 1.7-11. 

·-
Joe/ Araújo Silvério 

Pitanga, PR 

O espaço num jornal como Ultimato ê 
demais precioso e não pretendo voltar a 
usâ-lo para este assunto. O irmão Joel 
Silvério, de Pitanga, PR, se espanta 
quando chamamos os católicos romanos 
de irmãos. Cita muitos textos, nossos 
velhos conhecidos, perêm impróprios à 
sua tese. É perigeso inter.pretarmos tex·tos 
como o da Se@unda Eprstola de João 
isoladamente, fora de c0ntexto geral da 
Blblia. Creio firmemente que hã dentro da 
Igreja Católica R0mana muitos salvos, 
mais crentes do que muitos de nós 
evangélicos, que estão (aqueles) 
palmilhando lentamente 0 caminho <!jue 0s 
conduza ao plenci> conhecimento de Cristo. 
Isto ê muitas vezes penoso, pois se trata 
de jogar fora anos de tra()lição, de rarzes e 
heranças. Eles não têm culpa do sangue 
derramado na noite de São Bartolomeu. O 
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ranço de ódio não deve jamais existir no 
coração do crente. Como interpreta o 
irmão Joel as palavras de Jesus: .. Ainda 
tenho outras ovelhas que não são deste 
aprisco; a mim me convêm conduzi-las, 
elas ouvirão a minha voz; então haverá um 
rebanho e um pastor" (Jo 10.16)? Talvez 
por sua posição tradicionalmente aberta e 
generosa ê que a pequenina Igreja 
Presbiteriana Betânia, que, pela 
misericórdia de Deus, nasceu em nossa 
casa, tenha crescido tanto e hoje seja uma 
grande bênção! 

"lnnãos" 

Dr. Romeu Salles Fernandes 
Presbftero da I.P. Bet~nia 

Fiquei chocado com algumas das Cartas à 
Redação publicadas no Ultimato de 
setembro/outubro. As cartas dos pastores 
Milton Louzada, de lúna, ES, e Assis 
Cabral, de T eresópolis, RJ, fazem deste 
jornal uma verdadeira arena, onde cristãos 
se debatem de maneira vil e escandalosa, 
obscurecendo o objetivo do Ultimato, que ê 
evangelizar e edificar. Mais grosseira, mal 
educada e anticristã, porém, é a carta do 
prezado irmão Joel Araújo Silvério, de 
Pitanga, PR, que chega ao cúmulo de 
recriminar o amado pastor Dr. Romeu 
Salles Fernandes por chamar a nós, 
católicos, de irmãos. Lembro ao prezado 
irmão que enquanto existirem pessoas 
com a mente tão limitada como ele, que 
acredita que 0 céu é propriedade exclusiva 
d0s evan~élicos, o Evangelho deixará de 
ser um instrumento de salvação para 
aqueles que ainda não o conhecem.( ..• ) 

Pedro Gregório Sariano 

Lu~lia, SP 



Na carta dirigida ao Ultimato, Joel Araújo 
Silvério ( ••• ) revela uma mentalidade 
protestante tridentina. Gostaria de dizer ao 
Joel que Jesus Cristo perdoou a mulher 
adúltera e censurou aqueles que a 
condenaram (Jo 8.1-11 ); assentou-se à 
mesa com pecadores e comeu com eles 
(Mt 9.9-13); aceitou que milhares de 
católicos morressem sem conhecer a 
reforma protestante do séc. XVI; e 
certamente lhe recomendaria a reflexão 
sobre Romanos, 12.9-21. Este Jesus 
Cr-isto é o meu único Salvador. E é o único 
Salvador do Joel também. Ele me pede 
que eu seja seu irmão, embora eu seja 
católico romano. Ele (Jesus Cristo) é 
nosso ponto de união. 

MArio LJJcio Fernandes 
Belo Horizonte, MG 

Oue raios de Igreja pertence o "irmão• 
Joel Araújo Silvério, uma vez que não 
aceita que os presbiterianos chamem os 
católicos romanos de irmãos? Sob qual 
fundamento o "irmão" se baseia? Uma vez 
que Cristo veio ensinar o amor e o perdão, 
não pode.:a o sr. Joel perdoar o ser 
humano que comete erro? Sou católico 
vicentino, porém não sou extremista. 
Todos são meus irmãos, 
independentemente de credo, desde que 
reconheçam serem filhos de Deus. 

"lnnãos" 

lmlcio Simão da Paixão 

Ipanema, MG 

É lamentável que ainda exista protestante 
como o irmão Joel, que vê no católico 
romano apenas um inimigo. Nós, católicos, 
sabemos que nossa igreja não é a mais 
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feliz porque conhecemos toda carga de 
pecados que ela traz em si. Mas, como 
membros fiéis, lutamos para não 
repetirmos os erros do passado e nem 
para errar no futuro. E esperamos que os 
protestantes (bem-educados) levem a 
sério a proposta de Paulo aos 
tessalonicenses: "Não o considereis, 
todavia, como um inimigo, mas procurai 
corrigi-lo como irmão" (2 Ts 3.15). 

Movimento Jovem Caeteense 

Caeté, MG 

Fiquei espantado com a colocação do 
leitor Joel Ara~jo Silvério ( ••• ). Refleti 
pmfuAdamente sobre à colocação deste 
irmão e cheguei a uma desolaoora 
concl1:1são. Ach0 que temos hoje, no 
Brasil, entre os evangélicos de modo geral, 
um sentimento muito mais anti-católico 
romano do que cristão. Francamente não 
sei como as lembranças de tantas noites 
de São Bartolomeu que este mundo velho 
já presenciou poderiam ajudar na 
semeadura da Palavra de Deus e no 
cumpr-imento da Grande Comissão do 
Senhor Jesus. Penso que esta não deveria 
ser a ênfase. O caminho não ê J!lOr ar. A 
mesma Palavra que nos ensina a 
afastar-nos dos rdolos, da invocação des 
mortos, das superstições e contaminaç0es 
do mundo, também nos ordena o amor. 
Decisiva e definitivamente, creio que 
deverramos renunciar agora, à luz da 
Bfblia, a todo o espfrito anti-católico 
romano, ou anti-seja-lá-o-que-for, e 
procurarmos ser simplesmente pessoas 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Rev. Antonio Carlos Miranda 
Igreja do Evangelho Quadrangular 

Assis, SP 



Desde cedo aprendi a respeitar e amar a 
todos como irmãos, mesmo sabendo o 
quanto esta tarefa é difrcil. E esse amor 
cresce ainda mais quando leio o Ultimato e 
aprendo muito com ele. Hoje, porém, 
causaram-me profunda tristeza as 
palavras agressivas de Joel Araújo 
Silvério ( ••• ).A teologia deste amigo 
certamente é aquela de "porta de boteco", 
como é próprio de algumas seitas, geradas 
como conseqüência de briguinhas e 
interesses particulares de algum 
protestante. Sua teologia, Joel, eu 
desprezo. Mas o amo muito, porque esse 
é o novo mandamento: "que vos ameis 
uns aos outros". "Como eu vos amei", 
continua Jesus, "amai-vos também uns 
aos outros. Nisto conhecerão que sois 
meus disdpulos, se tiverdes amor uns 
pelos outros" (Jo 13.34-35). 

Cfcero Cerqueira Athafde 
Paróquia Coraç/1o Eucarfstico 

Belo Horizcmte, MG 

Graças ao Ultimato de setembro/outubro 
sei agora que um católico não pode ser 
chamado de "irmão" por causa de um 
ac0ntecimento religioso-politico na França 
no séc. XVII, ilustrado ainda pm um fato 
inverfdico de milhões de mortos. 
Conseqüentemente os "crentes" não 
podem se chamar de irmãos por causa do 
apartheid na África do Sul do séc. XX. É a 
resposta do evangélico à pergunta de 
Pedro: "Senhor, quantas vezes devo 
perdoar a meu irmão?" (Mt 18.21). 

JamTmidzen 

Alvar/1es, AM 

Cartas transcritas de Ultimato, ediç6es de junho, 
·set.lout. e dez. 1986, e março 1987. 
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Homossexualidade no clero 

A revista Newsweek de 23 de fevereiro 
deste ano traz uma reportagem sobre a 
homossexualidade entre religiosos. Com o 
tfiulo "Gays in the clergy", ela mostra de 
maneira clara e direta mais este 
desdobramento da questão dos 
homossexuais, que, aliás, na maioria das 
vezes é tratada como problema por outros 
órgãos da imprensa. O ponto central do 
artigo é a tentativa que as Igrejas fazem de 
simplesmente não comentarem o assunto, 
ou, então, de não permitirem que seus 
religiosos se assumam homossexuais 
publicamente, temendo as repercussões 
inevitáveis que ocorrem nessas situações, 
na medida em que a sociedade como um 
todo vê o clero como "bastião da moral" e 
com uma disciplina inquestionável. 

Esta polfiica das Igrejas de não discutir 
abertamente o assunto começa a rachar, 
já que alguns casos de AIOS surgiram, 
obrigando que lfderes religiosos 
reconhecessem a existência de 
homossexuais ativos entre seus colegas. 
Além disso, várias associações gays 
religiosas foram criadas, contando, 
inclusive, com a presença de padres e 
pastores em seus quadros. Estatfsticas 
não oficiais apontam para a existência de 
um grande percentual - em torno de 40% 
-de padres católicos gays, dentro do 
clero norte-americano. Na Inglaterra ficaria 
em 1/3 da população de religiosos 
homossexuais, casados ou não. 

De uma maneira geral, a orientação tanto 
da Igreja Católica quanto das Igrejas 
Protestantes é a mGsma: é bastante 
dificultada, quando não impedida, a entrada 
de homossexuais nos seminários. Mas, 
apesar disto, os números não mentem, 



mesmo que talvez· um pouco exagerados, 
vãrios entram ... e saem ordenados, e a 
Igreja precisa aprender a conviver com 
eles. 

Dentro da Igreja Católica esta questão 
ganha proporções mais preocupantes, na 
medida em que seu clero tem voto de 
castidade e é celibatãrio. É interessante 
notar que alguns padres, entretanto, 
redefinem seus votos decidindo não mais 
manterem-se castos. Eles negam o voto 
como os fiéis católicos rejeitam a 
orientação da Igreja em relação ao aborto 
e ao uso de anticoncepcionais. 

Alguns sinais de abertura por parte das 
Igrejas jâ começam a surgir, com 
iniciativas ainda bastante isoladas. A Igreja 
Metodista em Evanston, EUA, estã 
patrocinando a abertura para candidatas 
lésbicas que queiram se ordenar. A 
diocese episcopal de Newark, N.J., 
aceitou estudar a proposta de permitir que 
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padres abençoem uniões homossexuais. 
O bispo desta diocese declarou que acha 
difícil entender como uma igreja permite 
que se abençoem os cães em uma caçada 
e não encontre um caminho de abençoar 
uma relação permanente entre seres 
humanos. 

Mas, se as igrejas começam muito 
discretamente a tomar iniciativas, os 
homossexuais, por sua vez, criaram 
associações e formalizam seus desejos. 
Este movimento é mais real nos EUA, na 
medida em que vem na onda do 
movimento de liberação gay, que lã surgiu. 
Mas mesmo na sociedade européia, mais 
tradicionalista, estas associações jâ 
existem. O secretãrio-geral do Movimento 
Cristão de Gays na Inglaterra comenta: 
"Existe uma orientação para que se 
mantenha a discrição, até o ponto em que 
a discrição se transforma em hipocrisia." 

Ana Maria Leonardos 



-
PUBLICAÇOES 

RECENTES 
MICEN/0 SANTOS 

Mestrando em Ciências Sociais no IFCSIUFRJ 

Nesta edição, PUBLICAÇÕES 
RECENTES presta uma homenagem ao 
professor Cândido Procópio Ferreira de 
Camargo, apresentando relação completa 
de livros, monografias, artigos e pesquisas 
de sua autoria. Mais que uma homenagem, 
publica-se aqui uma fonte bibliográfica rica 
e impor-tante, de um cientista social <we 
estudou em profundidade o campo da 
religião. 

Art~gos 

& LAB8ENS, Jean. - Aspects 
socio-curturels du spiritisme au B~sil. 
Social Compass, Lou,vain, v. 7 (5-6): 
407-430. 196@. 

AtguAs problemas judaicos em 
Xique-X1que. Soc'Jo1ogta, São Paulo, v. 14 
(4): 298-309, 1~62. 

Essai de typoiGfiie du catholicisme 
brêsilien. Socia1 Compass, Louvain, v. 14 
(5-(ij: 399 - 422, 1967. 

Igrejas e rellgi~es em ~a Pal:lle•ll1: 
MAP!CONDES, J.V. Freitas & 
PIMENTEL, Omar - São Paulo: espfrito. 
povo, Instituições. São Paulo, Pi0neira, 
1968, p. 367-380. 

78 

Théologie et Sciences Sociales. Socia1 
Compass, Louvain, v.17{2), 1970. 

& LEVY, M. Stela- Catolicismo e 
abortamento. Universitas, Revista de 
Cultura da Universidade Federal da Bahia, 
(6-7), mai./dez. 1970. 

& BERQUÓ, Elza- Diferenciais de 
fertilidade. São Paulo, CEBRAP, 1971 
(Série Cadernos CEBRAP, nº 1). 

Objetivos das pesquisas de fertilidade. 
Ciência e Cultura, São Paulo, SBPC, v. 
24 (1G), 1972. Publicado também em 
Estudos CEBAAP, São Paulo, (39: 
173-179, jan. 1973. 

SociedaGJe e pul)ulação. Documento 
provis6rie preparado para seminários 
internos de CEDIP, 1973. 

Et alli - Cor:~sili.ferações sobre o 
desenvolvimento de São Paulo. ln: CultuFa 
e particlpaQão na cidade de São Paulo. 
São Paulo, Brasiliense, 1975 (Sérre 
Cademes OEII!RAP, nº 14).1dem.ln: 
SINGER, Paul (ed.)- Urbanizacién y 
recursos humanos: el caso de San 
Pablo. Buenos Aires, SIAP, 1973, p. 
15-60. 



Politica populacional. ln: Estudos sobre a 
população brasileira. São Paulo, 
Brasiliense, 1975 (Série Cadernos 
CEBRAP, nt> 20). 

Catolicismo e famnia no Brasil 
contemporâneo. Estudos CEBRAP, São 
Paulo, Brasiliense, (12): 149-161, abr./jun. 
1975. 

& BEREZOVSKY, M.- La religión de los 
favorecidos. Revista Paraguaya de 
Sociologia, ano 12 (33): 97-11 O, mai./ago. 
1975. 

R-eligião. ln: Composição da população 
brasileira. São Paulo, Brasiliense, 1976 
(Série Cadernos CEBRAP, nº 15), p. 6-13. 

As religiões no Brasil. The Times, London, 
May 3rd., 1976. 

& OLIVEIRA, Maria C.A.F.- Padrões de 
casamento. ln: A fecundidade em São 
Paulo. São Paulo, CEBRAP/Editora 
Brasileira de Ciências, 1977, p. 86-109. 

Igreja Católica e problemas de posse da 
terra e Situação dos fndios no Brasil. 
Extra-Realidade Bmsileira, São Paulo, 
ano I, (3), 1977. 

& BEREZOVSKY, M.- A mulher e o 
sonho. ln: A ambigüidade de uma 
Ideologia. São Paulo, Brasiliense, 1978. 
(Séries Cadernos CEBRAP, nº 29), p. 
45-58. 

Instituições e reprodução humana em 
Santa Cruz do Sul: ln: GODINHO, Rute E. 

et alii - Santa Cruz do Sul - estudo de 
caso: dinâmica populacional, 
transformações sócio-económicas, 
atuação das instituições. São Paulo, 
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CEBRAP, 1980 (Estudos da População 
VI), p. 219-242. 

Dinâmica populacional como processo 
histórico-social. ln: SANTOS, LEVY & 
SZMRECSÁNYI (orgs.) - Dinâmica da 
população: teoria, métodos e técnicas 
de análise. São Paulo, Queiroz, 1980, p. 
12-18. 

Et alii - Comunidades eclesiais de base. 
ln: SINGER, Paul & BRANT, Vinicius 
Caldeira (orgs.)- São Paulo: o povo em 
movimento. São Paulo, Vozes, 1980, p. 
59-81. 

Capitalismo e população. Latin American 
Studies, The University of Tsukuba, 
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Et a III - La lglesia Catolica en el Brasil: 
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Papel da aprendizagem de lfnguas 
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Population policy in Brazil. ln: BIFFI, 
Franco (ed.)- Demographlc policies 
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Et a Iii - Igreja Católica: 1945-1970. ln: 
FAUSTO, B. (dir.) -História Geral da 
Civilização Brasileira, Tomo III: o Brasil 
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Resenha ao livro de LOYOLA, M.A. -
Médicos e curandeiros: conflito social e 
saúde. São Paulo, DIFEL, 1984, publicada 
na Revista Brasileira de Estudos de 
População, Campinas, v. 1, n. 1/2, 
jan./dez. 1984, p. 195. 

Redação da Introdução ao livro da Ora 
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USP em 1985 e versando sobre a terapia 
na umbanda em Belo Horizonte. 

Pesquisas realizadas 
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Pesquisa "O Movimento de Natal", 
publicada como livro com o mesmo titulo, 
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A fertilidade no Distrito de São Paulo, 
CEDIP- Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo. 1965-1967. 

Religiões no Brasil, publicada como livro: 
Católicos, protestantes, espfrltas, em 
1973. 1970-1972. 

Mudanças nas Funções do Cristianismo 
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em São Paulo - convênio 
CEBRAP /PUC-SP. Projeto aprovado e 
financiado pela FAPESP. 1972. 

Projeto de Planejamento do Curso 
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PUC-SP. 1972. 
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Arquitetos Associados, CEBRAP. 1974. 

Estratificação Social na Área de São Josê 
dos Campos, para Jorge Wilheim -
Arquitetos Associados, CEBRAP. 
1974-1975. 

Qualidade de Vida da População da 
Grande São Paulo, feita para a Comissão 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo, CEBRAP. 1974-1975. 

Instituições e Fertilidade (parte e 
complemento da Pesquisa Nacional sobre 
Reprodução Humana no BrasU), feita para 
o PISPAL, CEBRAP. 1974-1977. 

Instituições e Reprodução Humana no 
Brasil- convênio CEBRAP/PUC·SP. 
Projeto aprovado e financiado pela 
FAPESP e CNPq. 1975-1977. 

Direito e Fecundidade no Brasil. Projeto 
aprovado e financiado pelo CNPq e 
Fundação Ford, CEBRAP. 1976-1977. 

Igreja Católica e Transformação Social no 
Brasil. Estado de caso de duas Dioceses. 
Projeto aprovado e financiado pela 



lnter-American Foundation e CNPq, 
CEBRAP. 1976-1978. 

Instituições e Reprodução Humana em 
Santa Cruz do Sul, como parte da 
Pesquisa Nacional sobre Reprodução 
Humana, CEBRAP. 1978. 

Pobreza Rural e Urbana no Nordeste 
Brasileiro. Projeto aprovado e financiado 
pela NOVIB, CEBRAP. 1978-1979. 
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Justiça e Paz e NOVIB, CEBRAP. 
1979-1980. 

Comunidades Eclesiais de Base em São 
Paulo. Projeto aprovado e financiado pela 
NOVIB e FAPESP (convênio 
CEBRAP/PUC-SP). 1979-1980. 

Condições de Trabalho e de Prestação de 
Serviços da Ótica dos Usuários, realizada 
para a Hidrobrasileira, CEBRAP. 1980. 

Estudo sobre •A História do Catolicismo 
no Brasil entre 1945 e a Época 
Contemporânea• (em colaboração com 
Beatriz Muniz de Souza e Antonio Flávio 
de Oliveira Pierucci). 1982. 

Polftica Populacional no Brasil, 
apresentada no 3º Encontro Nacional da 
ABEP e no Simpósio da FIUC -
lnternational Federation of Catholic 
Universities, realizado no Rio de Janeiro. 
Set. 1982. 

Avaliação do Projeto "Igreja que renasce 
do povo", da Confederação de Grupos 
Cristãos de Base da Colômbia, atendendo 
a convite da NOVIB, Colômbia. Julho 
1984. 
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Terapias Alternativas de Caráter Religioso 
em São Paulo, feita para o Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Ciências 
Sociais da Pontiffcia Universidade Católica 
de São Paulo. 1984. 

Acompanhamento e Análise da Conjuntura 
Social no Estado de São Paulo, realizada 
para a FUNDAP, CEBRAP. 1984. 

Perfil da população das prisões do Estado 
de São Paulo e caracterização das 
possibilidades de reinserção do egresso. 
Projeto aprovado e financiado pela 
FUNAP, CEBRAP. 1985. 

Terapias Religiosas em São Paulo. Estudo 
do desenvolvimento de· processos 
terapêuticos de caráter religioso no 
Munidpio de São Paulo. Projeto aprovado 
e financiado pela FINEP, CEBRAP. 1986. 

Livros e monografias 

Curso de fonnação social para menores 
aprendizes. (Editor e co-autor.) São José 
dos Campos, Tecelagem Parahyba SIA. 3 
vols. (mimeo), 1960. 

Kardecismo e umbanda: uma 
interpretação sociológica. São Paulo, 
Pioneira, 1961. 

Aspectos sociológicos dei espiritismo 
en São Paulo. Friburgo (Sufça), 
ISS-FERES, 1961. 

Curso de educação social e cfvica. São 
Paulo, Pioneira, 1963. 

O movimento de Natal. Louvain, 
ISS-FERES, 1968. 



L'action de I'Église Catholique dans le 
développement rural du Nord-Est du 
Brésil: le mouvement de Natal. (Em 
colaboração com Oracy Nogueira.) 
Louvain, ISS-FERES, 1968. 

Igreja e desenvolvimento. São Paulo, 
CEBRAP!Editora Brasileira de CitJncias, 
1971. 

Católicos, protestantes, esprritas. 
Petrópolis, Vozes, 1973. 

As grandes religiões. (Editor.) Série de 60 
fascfculos preparada para a Editora Abril. 
São Paulo, 1973-1975. 

São Paulo, 1975: crescimento e pobreza. 
(Editor em colaboração.) São Paulo, 
Loyola, 1976. 

A fecundidade em São Paulo: 
caracterrsticas demográficas, biológicas 
e sócio-económicas. (Editor em 
colaboração,) São Paulo, CEBRAP/Editora 
Brasileira de Ciéncias, 1977. 

Leituras 

O que é penteoostali6ma, de Francisco 
Cartaxo ROLIM. São Paulo, Ed. 
Brasiliense, 1987. (Coleção Primeiros 
Passos) 

Foi com surpresa e emoção que vi 
publicado na Coleção Primeiros Passos o 
tema pentecostalismo. Reportei-me de 
imediato a uma conversa que tive com um 
colega de classe no curso de 
pós-graduação em Ciências Sociais da 
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PUC/SP. André e eu trocãvamos idéias e 
afetos sobre o tema da religião como 
objeto de estudo das ciências sociais: 
ambos, na ocasião, estãvamos 
interessados no fenômeno pentecostal: 
ele, jâ com sua pesquisa sobre a Igreja "O 
Brasil Para Cristo" adiantada; eu, 
pretendendo começar a minha em uma 
pequena comunidade pentecostal na Zona 
Leste de São Paulo. Tfnhamos lido os 
mesmos textos, tfnhamos as mesmas 
intuições sobre como abordar o assunto, 
nos identificãvamos nas cóticas às 
abordagens tradicionais. Numa noite, no 
bar do Cardoso, falamos sobre a 
possibilidade de propormos o tema para a 
Coleção, sem sabermos sequer se ele jâ 
não estava entregue a outro. Teria sido 
uma amizade proffcua não tivesse ele 
morrido a caminho da assembléia da 
ANPOCS em Campos do Jordão, 
juntamente com outras colegas. Pensei 
depois que poderia escrever o livro e 
dedicâ-lo ao André, mas a idéia não 
frutificou principalmente porque parei de 
estudar o pentecostalismo para me dedicar 
ao estudo do movimento ecumênico no 
Brasil. De qualquer forma, foi pensando 
nele que li o livro e escrevi esta resenha 
como um tributo de minhas saudades. 

Francisco Cartaxo Rolim é talvez o 
pesquisador do fenômeno religioso que 
mais escreveu sobre pentecostalismo no 
Brasil. É conhecedor da matéria, e leitura 
obrigatória para quem quer se iniciar no 
assunto. No livro O que é pentecostalismo 
Rolim optou por perseguir o problema de 
saber se a religião pentecostal foi "uma 
religião do Espfr-ito Santo na história dos 
pobres e operârios de nossa sociedade, 
ou se foi uma história das crenças para os 
empebrecidos". A conclusão a que ele 
chega é que não houve condições sociais 



e religiosas para que o pentecostalismo se 
abrisse às questões sociais, 
permanecendo ligado às práticas e à fé de 
uma religiosidade branca americana que 
deu origem a esta igreja no Brasil. Essa 
abordagem do assunto faz parte das 
discussões em torno do papel alienante ou 
não das religiões, entre elas, 
destacadamente, o pentecostalismo. Esse 
problema da perspectiva social que as 
religiões ou igrejas teriam ou deveriam ter 
foi bastante aquecido na década de 60, 
estendendo-se pelos anos 70, . 
principalmente pela crescente atuação de 
cristãos que se identificavam como tais 
nos movimentos populares. Eles já não 
eram apenas cidadãos brasileiros mas, 
além de cidadãos, também cristãos. 
Choveram documentos e manifestos sobre 
a responsabilidade social da Igreja. Os 
protestantes, e principalmente os 
pentecostais, se mantiveram à margem e 
se recusaram, na maioria dos casos, a 
instrumentalizar a fé para a atuação 
polfiica e social. Daf surge o problema da 
alienação que ficou por muito tempo na 
pauta da discussão dos estudiosos da 
religião: teólogos, sociólogos e 
antropó:')gos. Superada esta fase nas 
ciências sociais, já se busca conhecer as 
religiões a partir da visão peculiar que elas 
possam ter da realidade que as cerca. O 
discurso religioso passa a ter um valor não 
apenas utilitário mas também 

epistemológico. Hoje as ciências humanas 
não perguntam, exclusivamente, se uma 
dada religião é alienante ou não, mas 
também como ela articula o seu discurso e 
relaciona esse discurso com outros 
existentes. 

O texto de Francisco Cartaxo Rolim optou 
por se manter nos limites da discussão 
sobre o papel social do pentecostalismo -
e nele se manteve muito bem-, dando a 
entender, inclusive, nos caprtulos finais, 
que a resistência dos pentecostais em 
participarem dos processos polrticos ao 
lado das classes operárias foi rompida 
muitas vezes de diversas formas. Resta 
saber qual foi a chave.de entrada para o 
discurso pentecostaf que possibilitou esse 
rompimento. 

O leitor que se inicia no assunto precisa 
saber também que, além dessa 
abordagem proposta por Rolim, 
contrapondo o pentecostalismo à formação 
e desenvolvimento das classes 
trabalhadoras no Brasil, há outras 
igualmente boas mas também 
problemáticas. Dependendo do grau de 
iniciação do leitor no assunto, outros 
textos, que o mesmo autor escreveu e 
sugere ao final do livro, podem ser mais 
eficientes na compreensão do movimento 
pentecostal no Brasil. 

Edin Sued Abumanssur 
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, 
NOTICIAS 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário-Executivo do /SER 

Realizou-se no dia 24 de janeiro a 27~ 
assembléia do I SER, com uma 
significativa presença de sócios efetivos e 
colaboradores. O relatório de atividades -
cuja srntese foi publicada nas 
Comunicaç6es do /SER. 23- e o 
relatório financeiro receberam total 
aprovação, confirmando-se a programação 
para os próximos anos conforme as atuais 
linhas de trabalho. Dentre os assuntos 
levantados, mereceram especial atenção 
da assembléia o caráter plural do ISER- a 
"encruzilhada" que deve marcar todos os 
seus programas - e a necessidade de 
uma biblioteca que seja também um centro 
de memória. Outra questão examinada foi 
o Programa Vrdeo. A equipe que o 
implantou decidiu deixar o IS ER e criar 
uma outra entidade; o processo de 
separação não foi fáci~ mas concluiu-se 
satisfatoriamente, deixando claro o papel 
que esse Programa deverá desempenhar 
dentro do ISER ao se integrar no conjunto 
das suas atividades. 

Na mesma ocasião foi eleita a Diretoria 
para o biênio 1987188, ficando assim 
constiturda: 

Presidente - Joaquim Beato 
Vice-Presidente - Waldo César 
Tesoureiro- Vanilda Paiva 
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Secretário - Zélia Seiblitz 
Vogais - Patrrcia Monte-Mór I Carlos 
Rodrigues Brandão I Otávio Velho 

Em sua primeira reunião, a Diretoria fez as 
seguintes nomeações para os cargos 
executivos: 

Secretário-Executivo - Pedro de Assis 
Ribeiro de 
Oliveira* 

Secretário-Adjunto - Sônia Maria 
Giacomini* 

Coordenadores de Programas e 
Grupos de Trabalho: 

Periódicos- Rubem César Fernandes* 
Catolicismo 
Coordenação Metodológica 
Pierre Sanchis 
Coordenação Administrativa 
Zélia Seiblitz 
Assessoria - Carlos Alberto Steil* 
Protestantismo - Edin Sued Abumanssur 
Religião e Negritude - Caetana Maria 

Damasceno* 
Mulher e Teologia- Tereza Maria 

Pompêia Cavalcanti 
Prostituição e Religião- Gabriela Silva 

Leite 
Religião e Revolução - Bernardo Sorj 



Judafsmo - Bernardo Sorj 
Diversidade Religiosa- Leilah Lar)dim* 
Violência na Favela - Carlos Alberto Steil 
Biblioteca e Memória - Edda Mastrangelo 
Dias 
vrdeo - Waldo César 

A composição da Diretoria, da 
Secretaria-Executiva e do corpo de 
coordenadores de Programas e Grupos de 
Trabalho apresenta grande continuidade 
em relação ao biênio 1985/86, mas conta 
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também com nomes novos. Isso bem 
representa a realidade do I SER hoje, que, 
mantendo sua linha de atuação, quer estar 
sempre atento aos novos desafios que a 
realidade do nosso pafs lhe traz. ~ com 
esse grupo de pessoas, e também com a 
inestimâvel cooperação do pessoal de 
apoio e dos sócios e colaboradores, que o 
ISER espera responder aos desafios do 
nosso tempo com um trabalho sério, 
competente e inovador. 

• Membros da Comlss6o de Coordenaç6o. 



0 .. s6o as Comunlcaç6es do ISER: 
O ISER - Instituto de Estudos da 
ReligiAo -, órgão dedicado à atividade de 
~squisas e assessoria na ãrea da 
religião, vem com as Comunicações 
incentivar um novo espaço de intercâmbio 
entre os diversos trabalhos em andamento 
no âmbito da religião, possibilitando uma 
Unguagem sem os rigores da academia, 
num tom de quem põe à mesa os seus 
rascunhos para discussão. Ao remeter a 
sua contribuição, procure mantê-la em 
tomo de 10 laudas de 30 linhas. 
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