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Tópico
A pesquisa analisou os movimentos reavivalistas que antecederam e contribuíram
para a formação e o desenvolvimento da Igreja Universal do Reino de Deus e apresentou
uma proposta de abordagem aos seus membros em forma de estudos bíblicos.
Propósito
A pesquisa tem cunho pastoral, pois procura oferecer uma sugestão de abordagem aos
neopentecostais iurdianos através de oito estudos bíblicos com temas de sua predileção, de
maneira que entendam biblicamente qual o plano divino para os que vivem nesta geração
pós-moderna.

Fontes
Este estudo foi fundamentado em pesquisa bibliográfica que investigou as análises
de historiadores, sociólogos, antropólogos e teólogos que abordaram o tema sob a
perspectiva de sua área de especialização; em informações adquiridas por observações
pessoais aos cultos e a programas iurdianos via rádio e TV; e em investigação bíblica.
Conclusões
Durante a era cristã ocorreram diversas manifestações reavivalistas marcadas por
milagres. Reavivamentos extáticos eclodiram desde os dias pós-apostólicos até o presente,
embora já ocorressem nos dias de Paulo. A ênfase na experiência em detrimento de sólida
exegese bíblica para nortear a sua vivência religiosa caracterizou os reavivamentos
espúrios.
O berço do pentecostalismo moderno foi marcado por manifestações extáticas com
a agravante de que nele se constatou a participação de hipnotizadores, espiritualistas e
médiuns de numerosas sociedades secretas nos cultos dirigidos por William Seymour em
Los Angeles.
O culto pentecostal/neopentecostal pretende ser uma versão moderna das
manifestações de milagres ocorridas no dia de Pentecostes, conforme relatada em Atos 2.
Mas, particularmente no que tange ao dom de línguas e ao batismo com o Espírito Santo,
equacionando o que ocorreu naqueles dias com as manifestações extáticas atuais.
Depois de seu surgimento e desenvolvimento nos Estados Unidos da América, o
pentecostalismo moderno chegou ao Brasil. Evoluiu para o neopentecostalismo iurdiano,
também a partir de elementos herdados dos diversos ramos do carismatismo norteamericano, cujo principal foi, a confissão positiva .

Os seus pressupostos lançaram as bases para a teologia da prosperidade, a cura de
WRGDVDVGRHQoDVHRH[RUFLVPRGHWRGRVRV³PDOHV´TXHDIHWDPDVSHVVRDVVHPOHYDUHP
consideração a soberania divina em relação a cada situação específica na experiência dos
seres humanos.
O exame das características e das doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus
demonstrou que ela representa uma adaptação do pentecostalismo à geração pós-moderna,
ávida pelo bem-estar físico e pelo consumo de bens seculares. Uma religiosidade que não
exige mudanças substanciais no estilo de vida.
Levando-se em consideração o rápido crescimento do neopentecostalismo iurdiano
e a infiltração dos seus pressupostos nos diversos seguimentos religiosos da atualidade, se
fez necessário confrontar os seus ensinos com as proposições das Sagradas Escrituras. E
fornecer sugestões estratégicas para uma abordagem esclarecedora aos iurdianos sobre as
verdades bíblicas. Além disso, equipar a IAS D com instrumentos adequados para realizar a
missão de divulgar as mensagens do advento também para esse importante seguimento da
comunidade religiosa brasileira.
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Topic
The research has analyzed the revival movements that came before and contributed
to the formation and development of the Universal Church of the Kingdom of God
presenting how to outreach its members throughout bible studies.
Purpose
The research has a pastoral stamp, because it seeks to offer a suggestion to approach
to iurdian neo-pentecostal throughout eight bible studies with subjects valued to them, in
order that they can understand biblically what it is the divine plan to those who live in this
post-modern age.

Sources
This study was based on bibliographical research that analyzed the historians,
sociologists, anthropologists and theologians content who made it under the perspective of
his or her area of specialization; on obtaining informations through personal observations to
the services of worship and the iurdian programs via radio and TV; and on biblical
investigation.
Conclusions
During the Christian Era many reviving manifestations marked by miracles
happened. Ecstatic revivals emerged since the post-apostolical days up to the present, even
though they had happened LQ3DXO¶VGD\V7KHHPSKDVLVRQH[SHULHQFHLQGHWULPHQWRIVROLG
biblical exegesis to regulate its religious behavior, characterized the spurious revivals.
The modern Pentecostalism cradle was marked by ecstatic manifestations worsing
the fact that in it, it was verified the participation of hypnotizers, spiritualists and mediums
of numerous secret societies in the worshipping services conducted by William Seymour in
Los Angeles.
The Pentecostal/Neo-pentecostal worship service pretend to be a modern version of
miracles manifestation occurred on the Day of Pentecost, as it is reported in Acts 2. But,
particularly in what concerns to tongues gift to the baptism of the Holy Spirit, equating
what happened on those days to the present ecstatic manifestations.
After its arising and development in the United States of America, the modern
Pentecostalism arrived in Brazil. Evolved to the iurdian Neo-pentecostalism, inherited also
elements from diverse charismatic north-american branches, whose chief was the positive

confession.

Its presuppositions lay the foundation to the Theology of Prosperity, the healing of
all sickness and the exorcism of all ³LOO´WKDWDIIHFWSHRSOHwithout to take in consideration
the divine sovereignty relating to each specific situation in human beings experience.
Taking into consideration the fast growing of the iurdian Neo-pentecostalism and the
infiltration of its presuppositions in today´s diverse religious branches, it was necessary to
IDFHLWVWHDFKLQJWRWKH+RO\6FULSWXUH¶VSURSRVLWLRQV$QGWRSURYLGHVWUDWHJLFVXJJHVWLRQV
to a clear approach to the iurdians about Bible truths. Besides, to equip the SDAC with
fitting tools to accomplish the mission of propagate the Adventist messages to this
important branch of the Brazilian religious community also.
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GLOSSÁRIO

A lgaravia - Linguagem confusa e ininteligível.
A milenialismo - Crê que Apocalipse 20 não representa um período específico entre o
primeiro e o segundo advento.
A nabatistas - Pertencentes ao movimento do período da Reforma que requeria que seus
adeptos fossem batizados novamente por não aceitarem o batismo infantil.
A ntitético - Que contém ou constitui antítese.
A rminianismo - Enfatiza a livre escolha humana para a salvação.
Ascético - Místico, devoto, contemplativo, religioso austero.
A utóctone - Da própria terra, não importado.
A xioma - Premissa admitida como verdade sem exigência de demonstração, uma máxima,
uma sentença.
C alvinismo - Enfatiza os decretos divinos. Entende que Deus não deixou a escolha da
salvação ao homem falível.
C arismáticos - Definição genérica para descrever os que crêem em curas, milagres,
profecias e na fala extática.
C iência motivacional - Ou novo evangelho do otimismo, defendido pela teologia do
domínio, segundo o qual a igreja deve se aperfeiçoar e conquistar
o mundo antes do regresso de Cristo.
Concomitantemente - Simultaneamente.
Confissão positiva - Também conhecida como Movimento da Fé. Refere-se à atitude
mental positiva que tem o poder de criar a sua própria realidade,
saúde e prosperidade.
Consubstanciar - Ligar, unificar, consolidar.
Contrafação - Falsificação.
Corolário - Dedução imediata depois de uma proposição demonstrada.
Cosmogonia - Refere-se à origem ou a formação do mundo.
Cosmovisão - Visão do mundo.
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Dessectarização - Abandono da postura sectária ferrenha por outra mais aberta.
Deuteropentecostalismo - Nome dado ao pentecostalismo de segunda geração que chegou
ao Brasil na década de 1950, com distinções evangelísticas e
ênfases doutrinárias próprias.
Digressão - Desvio de rumo ou de assunto, afastamento do tema.
Dispensacional - Refere-se a um período específico da história sagrada com suas
características próprias, como o Pentecostes de Atos 2.
E pistemológico - O que se refere ao saber ou ao conhecimento.
Escorchante - Que queima, tosta, é intenso.
É tica situacional - De acordo com ela o único código absoluto é o amor. Dependendo da
situação, a quebra de qualquer preceito moral é justificada.
E x-nihilo - Expressão do idioma latino que significa do nada. Refere-se à Criação do
mundo realizada sem matéria preexistente, apenas pela Palavra de Deus.
F igura pictórica - Imagens vistas pelos profetas enquanto em visão.
G lossolalia - Termo derivado do grego do Novo Testamento JOǀVVDLV ODOHLQ e significa
OLWHUDOPHQWH³IDODU HPOtQJXDV´.
Gospel beat - Música em que a letra sacra é cantada ou tocada em ritmo batido no estilo
5RFN¶Q¶5ROO.
H eresia frigia - Heresia originária da Frigia, Ásia antiga, onde viviam povos não helênicos
no território da atual Turquia.
H ermenêutica - Disciplina que estuda os princípios e teorias de como os textos devem ser
interpretados, inclusive o texto bíblico.
H ermenêutica pragmática - Em relação à interpretação do texto Bíblico, é a atitude de
obedecer ao que pode ser encarado literalmente e
espiritualizar, alegorizar, ou tornar devocional ao restante.
H eterodoxo - Contrário aos princípios de uma religião ou ortodoxia.
H iperbólica - Refere-se ao que é exagerado.
Hodierno - De hoje em dia, atual.
Ideologia da interioridade - O que define a postura religiosa é o interior, em detrimento
de evidências externas, tais como a forma de se expressar ou
vestir.
xvi

Idioma vernáculo - O mesmo que idioma materno ou nativo.
Imiscuir - Intrometer-se, tomar parte de alguma situação, envolver-se.
Imprecação - Praga, maldição.
Inculturação - O mesmo que contextualização acrítica, isto é, aceitar as práticas
tradicionais dos grupos evangelizados acriticamente na igreja.
Isomorfismos - Condição em que indivíduos de religião, espécie e raça diferentes têm
forma e aparência similar.
Jesus freak - Um apelido dado aos hippies FULVWmRVGR³0RYLPHQWRGH-HVXV´SHORVKLSSLHV
não cristãos e se aplicava aos que adotavam um estilo de vida não
convencional.
L íngua extática - Modo da fala sob o estado de êxtase, de maneira ininteligível.
L inguagem hermética - Peculiar a um grupo de pessoas e apenas por este identificável.
M aldição hereditária - Compreende a incidência das consequências dos pecados dos pais
na vida dos filhos.
M aldição proferida - Antiga crendice popular brasileira, em que um impropério é
arremessado verbalmente contra alguém.
M anifestações extáticas - Refere-se ao transe religioso como resultado da busca humana
pelo sobrenatural.
Melodramático - Comportamento que manifesta situações de realce à atitude cênica,
espetacular ou dramática.
Monasticismo - Relativo à vida monástica ou solitária à maneira de monge.
Movimentos sectários - Afastamento da ortodoxia, inconformidade com princípios e
doutrinas.
Morávios - Grupo pietista alemão exilado de seu lar paterno no século 17 e abrigado por
um nobre alemão, o Conde Zinzendorf que os recebeu e os liderou.
Negroísmo - A maneira de ser do negro norte-americano do século 19.
Neocatolicismo - O formato da religião católica aplicado à liturgia neopentecostal.
Neopentecostalismo - O pentecostalismo adaptado ao público religioso pós-moderno.
O nomástica - Investigação etimológica e morfológica dos nomes próprios de lugares e
pessoas.
xvii

Ostracismo - Banimento, envio para o exílio, desterro, exclusão.
O timismo leibniziano - Termo atribuído à doutrina de Leibniz, segundo a qual a
inteligência criadora escolhera, entre os diversos mundos
possíveis, o que associava o máximo de bem e o mínimo de
mal, criando, pois, o melhor dos mundos possíveis.
Paráclito - Expressão grega que se refere ao Espírito Santo no Seu caráter de Consolador
dos discípulos de Cristo.
Para-eclesiásticas - Atividades ou organizações que auxiliam às igrejas, um bom exemplo
é a ADHONEP.
Parses - Partidários do Zoroastrismo ou Masdeísmo.
Pensamento construtivo - Representa as possibilidades infinitas quando o senso espiritual
é aberto, segundo a Aliança Internacional do Novo
Pensamento.
Pietismo - Forma de ver a vida cristã orientada pela Bíblia e com base na experiência,
ressaltando a apropriação da fé e o estilo de vida de santidade .
Pneumatocêntrico - Centralizado no Espírito Santo.
Pós-milenialismo - A crença de que a segunda vinda ocorrerá depois do milênio.
Pré-milenialismo - A crença de que a segunda vinda ocorrerá antes do milênio.
Primevo - Relativo aos tempos primitivos.
Q uacres - Grupo confessional que viveu entre os anos de 1624 e 1691, cujo objetivo era
reagir contra a rigidez e o formalismo da Igreja oficial.
Reconstrucionismo cristão - Pós-milenista, afirma que enquanto Cristo não vem, a igreja
deve dominar as instituições seculares e convertê-las ao
cristianismo.
Restauracionistas - Grupo carismático norte-americano que aderiu ao ecumenismo e à ala
política direitista dos Estados Unidos para lutar contra o comunismo.
Rockabilly - Música pop marcada pelas características do Rock e do estilo Country ou
sertanejo americano.
Sabelianista - Referente ao sabelianismo que ensina a revelação de Deus sucessivamente
na história da salvação, pois havia apenas uma pessoa divina, não três.
Sectário - Adepto de uma seita, intolerante, intransigente.
Secretismo - Refere-se às religiões de mistérios baseadas em segredos cúlticos.
xviii

Seitas metafísicas - Seitas não cristãs que se popularizaram no século 19 e que forneceram
os elementos constitutivos e a cosmovisão estrutural da teologia da
prosperidade.
Shakers - Seita que remonta ao meado do século 18 e que recebeu este apelido por que os
seus integrantes tremiam pela excitação do poder espiritual.
Simul Justus et peccator - Pecador e justo ao mesmo tempo.
Sinédoque - Figura de linguagem que consiste no uso do todo pela parte, do plural pelo
singular, do gênero pela espécie.
Sola Scriptura - Somente as Escrituras como regra de fé e prática.
Soteriológica - 5HIHUHQWHj³VRWHULRORJLD´UDPRGDWHRORJLDTXHVHRFXSDFRPRHVWXGRGD
salvação.
T aumaturgia - A ação de realizar milagres.
T eogonia - Doutrina mística relativa à criação do mundo e o conjunto de divindades cujo
culto constitui o sistema religioso dos povos politeístas.
T eologia da Prosperidade - Ensina que Deus gratifica ao que tem fé lhe dando
prosperidade, pois prometeu e, portanto, fica obrigado a
abençoar com saúde física e bem estar aos que Lhe
determinam.
T eologia do domínio - O pressuposto básico é o domínio da igreja sobre os negócios
seculares para o estabelecimento do Reino de Deus antes da
segunda vinda.
T eologia do reino agora - Enfatiza a preeminência da igreja agora antes mesmo do Reino
ser definitivamente estabelecido na segunda vinda.
T eoria da L acuna - Ensina a existência de uma lacuna entre o 1º e o 2º versículos do relato
da Criação em Gênesis 1.
T eoria da Reconstrução ou Reconstituição - Segundo a qual o primeiro versículo do
Gênesis conteria o relato da Criação,
então, devido à queda de Lúcifer, um
juízo teria se abatido sobre a Terra e ela
se tornou sem forma e vazia, como
descrito no verso 2. Depois disso, Deus
teria reconstruído a Terra em seis dias.
T eoria da Ruína e Restauração - É sinônima da Teoria da Reconstrução ou
Reconstituição.
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T ranscendentalismo - Escola filosófica norte-americana, caracterizada por certo
misticismo panteísta.
T ruísmo - Verdade trivial, tão evidente que não é necessário ser enunciada.
Ulterior - O que ocorre depois ou está situado além.
Ultramontana - Referente ao sistema dos que defendem a autoridade absoluta do Papa em
matéria de fé e disciplina.
Unitarianismo - Antitrinitarianismo, cuja base se encontra na negação ariana da doutrina
da Trindade.
U rdida - Tramada, enredada, maquinada.
V enerável Beda - Homem culto, gentil e erudito que viveu entre os anos 673 e 735 a.D., e
foi um grande historiador da Alta Idade Média.
X enoglassia - Falar em língua estrangeira sem prévio conhecimento da mesma através do
poder sobrenatural do Espírito Santo.

xx

A G R A D E C I M E N T OS
A principal motivação na escolha do tema foi prover à Igreja um instrumento que
tornasse possível estender a mensagem adventista à atual geração. A direção divina na
consecução desta obra notabilizou-se por flagrantes evidências e concedeu uma
oportunidade ímpar de inter-relacionamento entre o Senhor e o servo. Pela condução no
gerenciamento deste trabalho sou profundamente grato a Deus.
Pela sábia direção do programa de pós-graduação, ao Dr. Roberto Pereyra Suárez.
Gratidão especial ao meu orientador, Dr. Renato Stencel pelas inestimáveis sugestões. Aos
examinadores, Dr. Wilson H. Endruveit e Dr. Ozeas Caldas Moura que prontamente
cederam o seu tempo e atenção. Contudo, sou profundamente agradecido ao Dr. Alberto R.
Timm que proveu a oportunidade para materializar este sonho.
À Divisão Sul-Americana pela elaboração e manutenção deste programa, e à União
Central Brasileira por acolhê-lo. Ao Centro Universitário Adventista ± Campus Engenheiro
Coelho e de forma peculiar, à União Este Brasileira e à Associação Rio Fluminense pelo
apoio ministerial e pecuniário, através de seus administradores, pastor Gustavo Roberto
Schumann, pastor Aroldo Ferreira de Andrade e professor Roseilton Santana Santos.
Ao pastor Arilton Cordeiro de Oliveira por ter orado e auxiliado na escolha do tema,
ao pastor José Silvio Ferreira pela antecipação aos fatos, indicando os caminhos para tornálo realidade. Ao pastor Paulo Godinho pelo companheirismo e auxílio técnico na
formulação dos estudos bíblicos.
Às irmãs Rita Soares e Débora Gómez pelo apoio técnico, paciência, prontidão e
agilidade na condução das atividades de secretaria, aos funcionários e alunos bolsistas da

xxi

Biblioteca Universitária Dr. Enoch de Oliveira e do Centro de Pesquisa Ellen G. White pela
constante solicitude.
Aos amigos que se tornaram irmãos, Moisés e Ana Cardoso pela carinhosa acolhida
durante os anos de labores acadêmicos. Ao distrito de Itaipu, no Rio de Janeiro, pelo
desprendimento e resignação durante os períodos em que precisei me ausentar para cumprir
as atividades estudantis. Pelo apoio nos momentos de dificuldades, aos irmãos Bráulio e
Adriana Valente, Sandra e Felipe Pedrosa e José Ralfe.
À minha mãe Mirtes (in memorian) que, apesar do adventismo solitário, conquistou
para Cristo em tempos desafiadores, os filhos, os netos e ao meu pai, Josias (in memorian)
que fomentou entre os filhos, um espírito de fraternal e perene amizade. Aos meus sogros,
Jerônimo e Doralice (in memorian) pela constante lembrança de que o alvo é o Céu. Aos
meus cinco irmãos, Jairo, Jarbas, Jair, Jailton, Júlio e respectivas famílias que sempre
participaram com incentivos da minha carreira ministerial. Aos meus cunhados, cunhadas,
sobrinhos e aos demais familiares, todos amados e comprometidos, tornando o nosso
parentesco mais do que terreno, um vínculo celeste.
Por terem compreensivelmente aceitado a minha ausência, nos períodos em que
deveria estar ao seu lado, aos meus filhos: Ellen, Cleverson, Laryssa e Clayson. Ao meu
genro Arimatéia, a minha nora Alanna e aos meus netos Evelyn e João Gabriel. Mas, não
teria chegado a este laureado momento sem a colaboração e renúncia de minha sempre
amada esposa, Deliane.

S OLI D E O GLORIAE!

xxii

1

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
O Neopentecostalismo, como fenômeno religioso contemporâneo, vem mudando a
face do Brasil nos últimos anos, de tal forma que não se pode deixá-lo de fora de
abordagens que se refiram à configuração religiosa do povo brasileiro, particularmente após
a década de 1970 quando ocorreu a transição da incipiente “Teologia da Prosperidade”
brasileira, da Igreja de Nova Vida para a Igreja Universal do Reino de Deus 1. Hoje, é
comum encontrarmos igrejas neopentecostais nos bairros da cidade, sejam ricos ou pobres,
ou nas zonas rurais do território nacional. Contudo, o movimento neopentecostal brasileiro
é relativamente novo e apresenta características distintas do neopentecostalismo norte
americano:
No Brasil, o neopentecostalismo tem significado diferente do que ocorre nos
Estados Unidos. Ali, o movimento neopentecostal, ou renovação “carismática”, refere-se à
recepção e institucionalização das idéias pentecostais dentro das novas denominações
cristãs não pentecostais nos anos de 1960, incluindo a Igreja Católica. Essa espécie de
movimento ocorreu no Brasil sob a categoria de “renovação carismática” resultando nos
cismas que produziram os batistas e metodistas renovados, etc., e mais tarde, a renovação

1

Eric W. Kramer, Possessing Faith. Commodification, Religious Subjectivity, and Collectivity in a
Brazilian Neo-Pentecostal Church (Faculty of the Division of the Social Sciences, Degree of Doctor of
Philosophy, The University of Chicago, Illinois, 2001), 45-47; Ricardo Mariano, Neopentecostais: sociologia
do novo pentecostalismo no Brasil (São Paulo, SP: Edições Loyola, 1999), 51.
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carismática da Igreja Católica. No solo brasileiro, o neopentecostalismo tem origem recente
em obras acadêmicas sobre o pentecostalismo.
Em relação ao novo pentecostalismo, o termo tornou-se comum na mídia brasileira
e vem causando impacto também dentro da comunidade evangélica. O termo conota um
pentecostalismo que, como ocorre com a Igreja Universal, promove a cura e a prosperidade
imediatas enquanto enfatiza a batalha espiritual. 2
A história e a doutrina da Igreja Universal, que “constitui o grande fenômeno atual
do pentecostalismo nacional”,3 estão entrelaçadas com as mudanças no panorama da
religiosidade brasileira. Como afirmam André Corten, Jean-Perre Dozon e Ari Pedro Oro,
“não se trata somente de um fenômeno considerável em relação ao Brasil; é um fenômeno
que ajuda a compreender as novas formas do religioso no atual mundo transnacional.” 4
Na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), há um expressivo aumento em
número de membros, a ponto de haver contradições entre os pesquisadores. Não fosse esse
crescimento fenomenal, não haveria qualquer discrepância estatística. Segundo Leonildo
Silveira, os números do crescimento de membros da IURD são:
Contraditórios e variam de uma fonte para outra. Por exemplo: a revista Veja (17.7.91)
atribuía, no ano da compra da Record, l,5 milhão de seguidores e um total de 2,7 mil
pastores, enquanto a revista IstoÉ (17.11.93) informava, dois anos depois, que era cinco
milhões o número de membros e 1.435 o de pastores. Em 9.8.95 a Veja publicava outros
5
números: três milhões de seguidores.
2

Kramer, 13.

3

Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, 53.
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Ari Pedro Oro, André Corten, Jean-Pierre Dozon, “Introdução”A Igreja Universal do Reino de
Deus: os novos conquistadores da fé, org., Oro, Corten, Dozon (São Paulo, SP: Paulinas, 2003), 14.
5

Leonildo Silveira Campos, “Cultura, Liderança e Recrutamento em Organizações Religiosas – o
Caso da Igreja Universal do Reino de Deus, Organizações em Contexto”, ano 2, nº 3, (junho, 2006), 29.
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Números mais recentes são encontrados na biografia de Edir Macedo publicada no
ano 2007, na qual os autores computam “4.748 templos e 9.660 pastores apenas no Brasil.”
E no momento em que fizeram o fechamento da biografia, “a igreja já tinha se instalado em
172 países de quatro continentes.”6 E citam as nações ricas onde a IURD penetrou: em
Toronto no Canadá, onde a igreja funciona em prédio de três andares que abriga 400
pessoas; No Japão, há 1.800 membros reunindo-se em 15 igrejas. Na Espanha, a IURD
possui 16 templos. Nos Estados Unidos, 39 núcleos e 133 igrejas, sendo a maior de todas
em Los Angeles com 2.300 lugares. Em relação a Portugal, dizem os autores, “Edir Macedo
prevê para breve a abertura de uma superigreja em Lisboa para 3.500 pessoas... No Porto,
outra catedral para 3 mil fiéis... No Reino Unido, a Universal reúne 32 espaços de culto... A
igreja, que reúne 5 mil freqüentadores aos domingos, foi cenário de uma das primeiras
apresentações dos Beatles na Inglaterra.”7
Outra maneira de aferir o crescimento da IURD é apurando a progressão nos
números ocorrida desde o início da década de oitenta em relação à quantidade de templos,
construídos dentro e fora do Brasil, enquanto se verifica o seu crescimento de ano para ano,
até que, finalmente, a TV Record é adquirida, conotando outro marco de expansão e de
desenvolvimento patrimonial da denominação:
Em julho de 1980, quando completou três anos, tinha apenas 21 templos em cinco Estados.
Em 1982, dobrou de tamanho, passando a contar com 47 templos em 8 Estados. Em abril de
1983, chegou a 62 templos e alcançou mais um Estado. Em agosto de 1984, avançou para 85
templos em 10 Estados. No mesmo mês do ano seguinte, saltou para 195 templos em 14
Estados e no Distrito Federal. Em agosto de 1986, ano em que Macedo se mudou para os
6

Douglas Tavolaro e Christina Lemos, O bispo: a história revelada de Edir Macedo (São Paulo, SP:
Larousse, 2007), 243.
7

Ibid., 252.
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EUA, a igreja avançou para 240 templos em 16 Estados. No final de 1987, com 356 templos
em 18 Estados, 2 em Nova York... Em agosto de 1988... possuía 437 templos em 21 Estados
e Brasília, 3 deles fincados nos EUA e 1 no Uruguai. Em abril de 1989, ano em que
negociaria a compra da TV Record, somava 571 templos.8

O número de templos fora do Brasil também aumentou em rápida progressão, pois,
em 1998, já presente em pelo menos 50 países, a Universal estava fundando um templo por
dia em média e possuía mais de três mil deles. 9 Os autores da biografia de Edir Macedo,
líder e fundador da Igreja Universal, relatam que “os números aumentam a cada instante.
Não é exagero. Fomos obrigados a atualizar diversas vezes o tamanho da estrutura
comandada pelo bispo Macedo.” E os mesmos autores ainda sugerem que, “no momento
em que este texto estiver sendo lido, esses dados certamente já estarão desatualizados.” 10
Um dos fatores que podem explicar a razão desse crescimento é a forte campanha de
marketing veiculada pelo rádio e televisão que fomenta a atração, principalmente de
pessoas em busca de respostas para as desventuras da vida. Outro fator reside na premissa
de que no neopentecostalismo, de maneira geral, os métodos de fazer proselitismo vão
desde a promessa de uma vida melhor, livre da pobreza e da doença, até a realização de
cultos voltados para o exorcismo. Prática bastante atraente em um país cujo pluralismo
religioso compreende pessoas experimentadas nas crenças do catolicismo popular, do
pentecostalismo e dos cultos afro-brasileiros, bem como do exercício sincrético envolvendo
a todos esses simultaneamente. E o sincretismo se define como “o encontro de universos
simbólicos diferentes...: um processo muito geral, que faz cada grupo se redefinir
8

Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, 64-65.

9

Ibid., 65.
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Tavolaro e Lemos, 243.
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constantemente em função do encontro com o Outro.”11 No caso brasileiro, esse encontro
se dá entre o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo umbandista-kardecista, fato
admitido pelo próprio Edir Macedo:
O povo brasileiro herdou, das práticas religiosas dos índios nativos e dos escravos oriundos
da África, algumas religiões que vieram mais tarde a ser reforçadas com doutrinas
espiritualistas, esotéricas e tantas outras que tiveram mestres como Franz Anton Mesmer,
Allan Kardec e outros médiuns famosos. Houve, com o decorrer dos séculos, um sincretismo
religioso, ou seja, uma mistura de mitologia africana, mitologia indígena brasileira,
espiritismo e cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos fetichistas,
como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. 12

As igrejas neopentecostais, detentoras desse sincretismo, ensinam aos fiéis que estes
devem tomar posse da bênção que lhes é inerente, uma vez que, pela fé adquiriram essa
prerrogativa, e que para isso, devem reivindicá-la de Deus. Contudo, esses mesmos fiéis só
podem apropriar-se dessa bênção após demonstrarem, pelo seu despojamento em entregarLhe os dízimos e as ofertas, através da igreja. Os males de sua vida são exorcizados, assim
eles poderão desfrutá-la plenamente aqui e agora:
Com alto grau de proselitismo, a Igreja da Graça, assim como a Universal do Reino de Deus,
centraliza seu discurso e sua prática não só na idéia de libertação, mas também na de que o
converso deve tomar posse da bênção de Deus. Gomes (1994, p.231) explica a posse como
elemento teológico entre os neopentecostais: Os fiéis devem “tomar posse” daquilo que é
necessário para uma vida feliz. (...) Prosperidade, saúde e amor inerem essencialmente à
existência humana, enquanto são sinais da realização do destino que Deus deu ao homem; só
em gozo destes bens o homem vive conforme o desejo do criador.
Pode-se ver claramente que esse grupo neopentecostal concentra a força de sua doutrina
religiosa em questões do tempo presente. Para que os conversos possam usufruir, no aqui e
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Pierre Sanchis, “O campo religiosos será ainda hoje o campo das religiões”, em História da Igreja
na América Latina e no Caribe. 1945-1995: o debate metodológico, org., Eduardo Hoornaert, (Petrópolis:
Vozes, 1995), 96-97. Ver também: Rangel de Oliveira Medeiros, “Igreja Universal do Reino de Deus: a
Construção Discursiva e da Exclusão Social 1977-2004” (Ed. pós-graduação em História, Universidade
federal de santa Catarina Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Florianópolis, 2005), 33.
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2008), 19.

Edir Macedo, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios (Rio de Janeiro, RJ: Unipro, 17ª ed,
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agora, da saúde e da prosperidade é preciso que os “demônios”, responsáveis pelos mais
13
diversos problemas na vida desses conversos, sejam exorcizados.

Com isso, verifica-se o aumento do patrimônio e da riqueza das denominações
neopentecostais, como é o caso da Igreja Universal, pois até mesmo no Congresso Nacional
surgiu o pedido de CPI para investigar como a “IURD” se enriqueceu. Estimava-se na
época, que seu faturamento girava em torno de 800 milhões de dólares, comparado a
empresas de grande porte como Pirelli e Alcoa.14 É também notório o enriquecimento dos
principais líderes15 do movimento, e a falta de conhecimento sistemático das doutrinas
básicas da Bíblia por parte daqueles que se afiliam a essa nova modalidade de religião. Fato
reconhecido por diversos pesquisadores do tema,16 outro fator preponderante para explicar
o seu crescimento.
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João Flávio Martinez, Veja, ano 28, nº 43, [web page] (acessada em 24 de julho de 2008);
disponível em www.cacp.org.br/iurd/indexmenu.aspx?menu=18&submenu=1.
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“Dinheiro a Jato”, Veja on-line, 20 de julho de 2005, [web page] (acessada em 24de julho de
2008); disponível em http://veja.abril.com.br/200705/p_090.html.
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Carismático (Movimentos de Renovação Espiritual) na IECLB”, Estudos Teológicos, 42 (3) (2002): 29-51;
Augustus Nicodemus, “Deus, o Trabalho e a Prosperidade”, Actualidade, Espiritualidade, Religião, Teologia,
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[web
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de
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Barbosa Lopes e Paulo Roberto de Almeida, “Olhares Sobre a Cidade: Igreja Universal, o
Neopentecostalismo e o Desenvolvimento desses no Espaço Urbano”, Faculdade de História (Universidade
Federal de Uberlândia, MG, pesquisa realizada no período de 2005/2006).

7

Conforme apuração realizada por Ricardo Mariano, o pentecostalismo se
desenvolveu em três momentos na história eclesiástica contemporânea brasileira:17 1. No
primeiro momento, em 1910 com a chegada de missionários ao Brasil, provenientes dos
Estados Unidos, se originaram a Congregação Cristã e a Assembléia de Deus,
caracterizadas pelo ascetismo e rigorismo religioso. 2. No segundo momento, nos anos
cinquenta e sessenta, com a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ). Ela dá início a novas
correntes pentecostais menos rigorosas, como é o caso da Igreja Brasil Para Cristo (BPC)
em 1955 e da Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) em 1962 que manteve o rigorismo
das primeiras, contudo, exibindo algumas inovações. 3. E, no terceiro momento, com o
aparecimento da Igreja Universal do Reino de Deus em 1977, trazendo definitivamente o
formato neopentecostal, a Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD) em 1980,18 a
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra em 1976, a Renascer em Cristo em 1986,19 bem
como outras congregações que não pararam de aflorar até o presente.
No entanto, é preciso enfatizar que a Igreja de Nova Vida, fundada em 1960 pelo
missionário canadense Walter Robert McAlister,20 “embora pequena, genealogicamente
pertencente ao deuteropentecostalismo, ... desempenhou destacado papel como formadora e

17

No Brasil, o sociólogo Paul Freston foi o primeiro a dividir o movimento pentecostal em ondas.
Ver: Paul Freston, “Breve História do Pentecostalismo Brasileiro”, em Nem anjos nem demônios:
interpretações sociológicas do Pentecostalismo, 2ª ed. (Petrópolis, RJ: 1996), 70-71.
18

José Querino Tavares Neto, “O Neopentecostalismo como Alternativa ao Poder na Igreja
Presbiteriana do Brasil”, [web page] (acessada em 23 de julho de 2008); disponível em
http://www.naya.org.ar/religion/XJornadas/pdf/5/5.
19

Para um estudo das três ondas do pentecostalismo brasileiro, ver: Mariano, Neopentecostais:
sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, 28-49, 99-107.
20

Ibid., 51.
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provedora de quadros de liderança das duas maiores igrejas neopentecostais do país:
Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus,”21 sendo, portanto,
precursora do Neopentecostalismo desenvolvido pela liderança dessas igrejas. Tendo em
vista esses importantes fatores, a pesquisa proposta neste trabalho ganha contornos de
relevância fundamental.
Definição do Problema
Existe certa suscetibilidade do público pós-moderno em incorporar conceitos
neopentecostal à experiência religiosa, conforme praticados pela Igreja Universal. Por outro
lado, esta se adaptou ao público alvo através de um processo de contextualização acrítica,
ou seja, abraçou o formato cúltico das religiões sincréticas populares onde atua.
Além disso, a inclinação para a expressão extática na adoração não é uma propensão
peculiar ao brasileiro ou ao sul americano. Através da verificação da história sagrada é
possível se constatar a presença de êxtase religioso no culto cristão em diferentes regiões e
épocas do mundo.
Esses cultos, normalmente estão associados à carência, à doença e à pobreza.
Oferecem soluções rápidas e sobrenaturais muito atraentes para os que estão procurando
dirimir as suas dificuldades sem uma visão crítica quanto à fonte dessas manifestações.
Enquanto esse formato se agiganta, à medida que transcorre o tempo, também se
torna um embaraço à legítima pregação do evangelho bíblico, que ensina: 1) o

21

Ibid.
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contentamento (1Tm 6:8) 22; 2) a mais acariciada expectativa da existência voltada, não
simplesmente para as consecuções presentes, mas para o mundo vindouro que será
inaugurado com o retorno de Cristo (Tt 2:12-13); 3) a vida singela que não seja pautada
para os bens materiais (Lc 12:15); 4) a responsabilidade pessoal como causa de algumas
enfermidades, problemas conjugais, familiares, profissionais, etc. A concepção bíblica não
atribui todos os malefícios da vida à ação direta dos demônios. Há parâmetros que precisam
ser rigorosamente considerados. 5) Os pastores neopentecostais, especialmente da Igreja
Universal não têm como prática comum o “exorcismo” apenas em caso de possessão
demoníaca, conforme o modelo bíblico, mas como solução única para todos os problemas
humanos sem a preocupação de realizar a devida manutenção dos atos desencadeadores dos
mesmos (Gl 6:7).
Além disso, aqueles que se afiliam aos movimentos neopentecostais: 1) deixam de
usufruir o conhecimento das verdades bíblicas 2) e até aprendem a combatê-las. 3) Os seus
propagadores usam textos isolados que melhor se adaptem à argumentação, a fim de atrair,
através dos meios de comunicação de massa, ao público em geral e; 4) apelam para os
sentimentos mais profundos das pessoas com frases do tipo: “pare de sofrer”.
Quem não é fiel será instigado a entrar em os templos localizados em ruas de grande
movimentação, com portas permanentemente abertas; frases chamativas (“pare de sofrer”!),
falando de problemas pessoais em vez de repetir o discurso religioso ("um lugarzinho no
céu", das demais religiões); um culto que apresenta os problemas de cada um e a maneira de
solucioná-los; e a falta de obrigações com a Igreja, desde que haja uma compensação
pecuniária. 23
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Salvo indicação contrária, todas as referências bíblicas citadas neste trabalho são da Edição
Almeida Revista e Atualizada no Brasil (ARA), Sociedade Bíblica do Brasil ed., (São Paulo: Bíblia Online,
2002), 3.0, 1CD-Rom.
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estudo de caso do marketing religioso”, Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Essa forma de abordagem suscita as seguintes perguntas: Quais as fundamentações
históricas que teriam gerado esse comportamento religioso na atualidade: Que caminhos
foram percorridos pelo Neopentecostalismo para alcançar tanta popularidade, ainda que
utilizando métodos heterodoxos? E como a IURD se impôs como denominação que
convence, pelo menos até certo ponto, às pessoas que aceitam os seus apelos? Estaria
oferecendo a esses crentes aquilo que almejam como seres humanos imersos em uma
sociedade secular: saúde, prosperidade material, sucesso e felicidade, ao invés do que
precisam como membros de uma instituição cristã: conhecimento experimental de Deus,
submissão à Sua vontade, resignação e esperança de felicidade plena com o retorno de
Cristo, mesmo sem se importar com os conceitos bíblicos que contrariam o que ensina aos
fiéis? As perguntas do antropólogo Ari Pedro Oro são pertinentes: Até onde é lícito, ou
eticamente aceitável, algumas igrejas utilizarem métodos heterodoxos, por vezes refinados,
num forte contexto emocional, para motivar os seus fiéis, majoritariamente pobres, a serem
generosos em seus “votos”..., condicionando a eles as bênçãos e os milagres? Até que ponto
é moralmente válido algumas denominações religiosas explorarem as carências e
necessidades dos seus fiéis, pressionando-os e forçando-os a efetuarem ofertas financeiras,
arrecadando somas fantásticas que lhes permitem construir verdadeiros impérios
econômicos?24

(UFRJ), Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXIX Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB (6 a 9 de setembro de 2006), 8.
24

Oro, Neopentecostalismo, Dinheiro e Magia, 6
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Propósito do Estudo
A presente pesquisa tem como propósito a análise histórica dos movimentos que
lançaram as bases para a formação do neopentecostalismo como evidenciado pela IURD. A
fim de formular uma metodologia apropriada de abordagem a esse público, serão analisadas
algumas das principais doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus. O surgimento e o
desenvolvimento histórico do neopentecostalismo nos Estados Unidos e no Brasil serão
estudados para oferecer uma resposta bíblica aos métodos proselitistas, às doutrinas
fundamentais, às técnicas de abordagem evangelística e ao fenômeno de crescimento.
Serão propostas algumas formas adequadas de aproximação aos neopentecostais, a
fim de lhes apresentar o que as Sagradas Escrituras ensinam sobre questões de seu
interesse, tais como: a maneira adequada de enfrentar as dificuldades da vida quotidiana,
problemas familiares, o tema dos milagres, do exorcismo e da prosperidade, entre outros. E
demonstrar biblicamente que Deus não está alheio ao sofrimento humano, mas há um
propósito definido para ele no plano da redenção. A fim de fazê-lo, uma série de oito
estudos bíblicos contendo temas de interesse dos iurdianos propõem confrontar os seus
ensinos com a doutrina bíblica.
Delimitações
Ainda que existam outras igrejas neopentecostais de projeção social como a Igreja
Internacional da Graça de Deus, Sara Nossa Terra e Renascer em Cristo, além de outras, o
presente estudo objetiva analisar as raízes e algumas doutrinas daquele que “se transformou
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no maior e mais surpreendente fenômeno religioso”25 no Brasil, “que mais transcende
fronteiras e mais cresce hoje no mundo”26, a Igreja Universal do Reino de Deus.
Revisão de Literatura
Alguns trabalhos merecem destaque por descreverem o desenvolvimento histórico,
teológico e eclesiológico de movimentos neopentecostais, dos quais serão destacados os
trabalhos de Ana Keila Pinezi e Geraldo Romanelli, 27 artigo que examina como a IIGD
„organiza suas práticas de cura e solução de problemas imediatos de seus fiéis‟ e como
„rituais de cura, associados ao exorcismo, possuem a marca da exterioridade e são
impregnados de emocionalismo religioso, que chega ao limite da catarse‟, postura que se
contrapõe à idéia de cura divina entre os protestantes históricos; de Ari Pedro Oro, André
Corten, Jean-Pierre Dozon,28 que reúnem pesquisas de diversos estudiosos no campo da
sociologia sobre o movimento religioso que mais transcende fronteiras e mais cresce hoje
no mundo.
Karla Regina Macena Pereira Patriota e Sara Helena Granja, 29 abordam sobre o ato,
o lugar da fala e análise do discurso da igreja na mídia, e especificamente sobre a IURD; os
25

Ricardo Mariano, “A Igreja Universal no Brasil”, em A Igreja Universal do Reino de Deus: os
novos conquistadores da fé, 53.
26

Ibid, 7.

27

Ana Keila Pinezi e Geraldo Romanelli, “O Mal Exorcizado: Cura Divina Entre os Neopentecostais
da Igreja Internacional da Graça De Deus”, Impulso, Piracicaba, 14(34) (2003): 65-74.
28

Ari Pedro Oro, André Corten, Jean- Pierre Dozon, A Igreja Universal do Reino de Deus: os novos
conquistadores da fé (São Paulo, SP: Edições Paulinas, 2003).
29

Karla Regina Macena Pereira Patriota e Sara Helena Granja, “Os Atos de Fala e o Lugar de Fala
no Show da Fé”, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco,
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e Faculdade Pernambucana (FAPE) XXVIII Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom (2005).
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trabalhos de Anders Ruuth,

30

tese que descreve a origem e o desenvolvimento

eclesiológico da IURD no Brasil, discorre sobre a sua teologia e peculiaridades como um
novo tipo de igreja; a tese de Etiane Caloy Bovkalovski, 31 se caracteriza por estudar a
literatura denominacional da IURD; a análise de Ricardo Mariano 32 é um trabalho de
pesquisa sociológica sobre as igrejas neopentecostais brasileiras, incluindo a IURD, que
estuda as principais transformações teológicas, estéticas e comportamentais que vem
ocorrendo no movimento pentecostal; o artigo de Wander de Lara Proença, 33 é uma análise
histórica do neopentecostalismo brasileiro, tendo como pano de fundo o sincretismo no
qual estão envolvidos legados da „religiosidade popular católica‟, das crenças afro e
„elementos da tradição evangélica‟.
Pablo Semán,34 analisa no seu artigo o trabalho de Oro, no qual tenta responder
como pensar a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus em relação à sociedade
brasileira contemporânea; Eduardo Rangel Guerra,35 no seu trabalho, aborda sobre a

30

Anders Ruuth, “The Universal Church of the Kingdom of God” (Tese doutoral, Uppsala
Universitet [Sweden], 1995).
31

Etiane Caloy Bovkalovski, “Homens e mulheres de Deus: modelos de conduta ética da Igreja
Universal do Reino de Deus [1986-2001]” (Tese, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, Doutorado em
História), 2005.
32

Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil.

33

Wander de Lara Proença, “Fontes para Estudo do Neopentecostalismo Brasileiro: O Caso da Igreja
Universal do Reino de Deus”, UNESP – FCLAs - CDAP, vol. 1, nº 1, (2005).
34

Pablo Semán, “A Igreja Universal do Reino de Deus: Um Ator e as Suas Costuras da Sociedade
Brasileira Contemporânea”, Debates do NER, Porto Alegre, ano 2 nº 3, (setembro de 2001).
35

Eduardo Rangel Guerra, “„Vinde a Mim os Sofredores‟: Tolerância e Práticas”, Pluralismos - I
Simpósio Internacional de Ciências das Religiões (Ed. Pós-Graduação em Ciências das Religiões – PPGCR,
UFPB-CCHLA, João Pessoa 16 a 18 de julho de 2007).
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conduta divergente de alguns membros da IURD; Julio Cezar Benedito 36 aborda em seu
trabalho, quanto aos fatores, entre os quais, a espetacularização e o conflito com seitas afrobrasileiras que contribuem para a expansão da IURD; a análise de R. Adrew Chesnut,37
verifica as condições sócio-econômicas do Brasil no momento em que nele se desenvolve o
pentecostalismo, analisando aspectos relevantes como crise, cura, aflição, êxtase,
exorcismo, saúde e moralidade; a revista Parousia38 faz um esboço histórico das três
“ondas” pentecostais, analisa as razões para o crescimento do Pentecostalismo no Brasil, a
Teologia da Prosperidade e oferece sugestões para a ação evangelística voltada para esse
grupo; Marcelo Rodrigues de Oliveira, 39 na sua dissertação de mestrado estuda a Teologia
da Prosperidade (TP) à luz da Teologia da Gratuidade; a tese de Elias Dantas Filho tem
como principal foco a história do movimento pentecostal no Brasil; em Douglas Tavolaro e
Christina Lemos,40 informações importantes sobre a IURD e o seu fundador são fornecidas
na biografia de Edir Macedo.41

36

Julio Cezar Benedito, “Religião e Religiosidade Populares: O Conflito Religioso e a Simbiose de
Ritos e Performances entre Neopentecostais e Afro-Brasileiros”, Universitas Humanistica, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, Colômbia, (2006).
37

R. Adrew Chesnut, Born Again in Brazil: The Pentecostal Boom and the Pathogens of Poverty
(New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press), 1997.
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Edilson Valiante, ed., Pentecostalismo Moderno, Parousia, ano 1, nº 1 (1º semestre, 2000).

39

Marcelo Rodrigues de Oliveira, Retribuição e prosperidade:gênese, percurso histórico e confronto
com a teologia da graça (Belo Horizonte, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia), 2006.
40
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Elias Dantas Filho, O movimento pentecostal brasileiro: sua historia e influencia sobre as
denominações tradicionais no Brasil (Fuller Theological Seminary, School of World Mission, 1988).
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Dentre as pesquisas voltadas para a Teologia da Prosperidade no movimento
neopentecostal destacam-se, a tese doutoral de Wania Amélia Belchior;42 a dissertação de
mestrado de Renata Apgaua,43 a tese doutoral de Carlos Tadeu Siepierski,44 pesquisa que
também discorre sobre a “guerra espiritual.”
Trabalhos que tratam sobre algum aspecto particular da Teologia da Prosperidade
também são destacados nesta pesquisa: em relação ao mercado da música Gospel e a
estratégia de marketing, a pesquisa de Jacqueline Ziroldo Dolghie;45 sobre a questão do
marketing religioso especificamente na Igreja Universal, a publicação de Ubirajara Índio do
Brasil Mendes de Morais, Larissa Zeggio Perez Figueredo e Egydio Barbosa Zanotta;46
sobre o protestantismo brasileiro e a estruturação de igrejas e a mercantilização do sagrado,
o estudo de Antonio Roberto Coelho Serra;47 quanto ao experiencial no universo

42

Wania Amélia Belchior Mesquita, Em busca da prosperidade: trabalho e empreendedorismo entre
neopentecostais (Tese, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Doutorado em Ciências
Humanas: Sociologia, 2003).
43
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Ciências Humanas da UFMG, Belo Horizonte, MG, 1999).
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Humanas, 2001).
45
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Música Gospel no Brasil: Uma Análise das Estratégias de Marketing”, Universidade Mackenzie e UMESPBrasil, Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, ano 6, nº 6, 201-220 (outubro de 2004).
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(outubro de 2004): 53-62.
47
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neopentecostal brasileiro, a pesquisa de Gerson Leite de Moraes;48 em relação ao sistema
de dádivas e o uso do dinheiro no neopentecostalismo, o trabalho de Drance Elias da
Silva,49 e ainda sobre prosperidade e dinheiro nos novos movimentos urbanos;50 o trabalho
de Ari Pedro Oro,51 circunscreve-se ao pentecostalismo surgido no Brasil a partir da década
de sessenta, apresentando a IURD como uma das mais representativas desse movimento; a
pesquisa de Alexandre Brasil Fonseca, 52 analisa a adoção de conceitos da Nova Era pelos
evangélicos; na sua pesquisa, Wânia Amélia Belchior Mesquita, 53 faz um levantamento
histórico, bem como esboça algumas considerações acerca da organização institucional do
grupo evangélico ADHONEP (Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno), e
no artigo, “Um Pé no Reino e Outro no Mundo: Consumo e Lazer entre Pentecostais”,54
analisa como os elementos doutrinários orientam a vida dos fiéis da IURD, como
interpretam e cumprem as prescrições religiosas e o seu direcionamento para o consumo e
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Gerson Leite de Moraes, “A Redução Experiencial no Universo Neopentecostal Brasileiro” (Tese,
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49
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e Ciências Humanas, Recife, 2006).
50
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52

Alexandre Brasil Fonseca, “Nova Era Evangélica, Confissão Positiva e o Crescimento dos Sem
Religião” (Tese, doutorado em Sociologia, USP, São Paulo, 22 a 25 de setembro de 1998).
53

Wânia Amélia Belchior Mesquita, “O Empresário e a Fé: „Homens de Negócio‟ e Expansão
Pentecostal”, IUPERJ (22 a 25 de setembro de 1998).
54

Ibid., “Um Pé no Reino e Outro no Mundo: Consumo e Lazer entre Pentecostais”, Horizontes
Antropológicos, ano 13, nº 28 (julho/dezembro de 2007): 117-144.
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lazer; Diana Nogueira de Oliveira Lima, 55 aborda em seu estudo sobre a relação da
implementação do mercado livre no Brasil pelo governo Collor, com o aumento de número
de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, defensora da Teologia da Prosperidade, e
ainda examina informações colhidas entre os fiéis da IURD no Rio de Janeiro, a fim de
compreender as aspirações, disposições e experiências destes como fatores importantes na
escolha dessa fé religiosa;56 em sua pesquisa, Charmayne E. Patterson,57 trata da Teologia
da Prosperidade, do Evangelho Social e das Mega Igrejas no ambiente afro-americano.
Estudos históricos, tais como o de Kevin e Dorothy Ranaghan, 58 tratam sobre as
raízes históricas do pentecostalismo católico, a sua ligação com o pentecostalismo
evangélico e a experiência carismática hoje; a pesquisa de Richard M. Riss, 59 estuda as
raízes históricas dos movimentos reavivamentistas no mundo e o seu desenvolvimento, os
primeiros despertamentos pentecostais e o seu incremento até o século vinte; James
Rudolph Goff, Jr, 60 estuda a origem missionária do Pentecostalismo na perspectiva de um
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Diana Nogueira de Oliveira Lima, “„Trabalho‟, „Mudança de Vida‟ e „Prosperidade‟ entre Fiéis da
Igreja Universal do Reino de Deus”, Religião e Sociedade, (2007):132-155.
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Ibid., “„Prosperidade‟ na Década de 1990: Etnografia do Compromisso de Trabalho entre Deus e o
Fiel da Igreja Universal do Reino de Deus”, Revista de Ciências Sociais, vol. 51, nº 1, (2008): 7-35.
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Charmayne E. Patterson, Give Us This Day Our Daily Bread: The African American Megachurch
and Prosperity Theology (Tese, Doctor of Philosophy, College of Arts and Sciences Georgia State University,
Georgia, GA, 2007).
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Kevin e Dorothy Ranaghan, Católicos pentecostais, 2ª ed. (São Paulo: Imprensa Metodista), 1972.
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Richard M. Riss, A Survey of 20th – Century Revival Movements in North America, 2ª imp.
(Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc), 1995.
60

James Rudolph Goff, Jr., Fields White Unto Harvest: Charles F. Parham and the Missionary
Origins of Pentecostalism (Arkansas, AR: University of Arkansas, for the degree of doctor of philosophy),
1987.
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pentecostal; a tese de Joanne L. Pepper,61

discute o desenvolvimento histórico do

Pentecostalismo, contudo, no nordeste do Brasil, destacando a contribuição das mulheres
no estabelecimento do movimento pentecostal em Belém do Pará.
Pesquisas teológicas, tais como a de Donald W. Dayton, 62 que analisa as raízes
teológicas do Pentecostalismo, discorre sobre as suas raízes metodistas, o reavivamento
americano da perfeição cristã, a ascensão do movimento de cura e o batismo com o Espírito
Santo pentecostal; ensaios como o de Russell P. Spittler, 63 contendo análises históricoteológica do pentecostalismo transdenominacional, através de vários pesquisadores; a
dissertação de John C. Moore,64 trabalho voltado para o neopentecostalismo dentro da
Igreja Católica Norte Americana; a pesquisa de Han Ho Doh,65 análise destinada a
descrever o movimento carismático contemporâneo à luz da perspectiva histórica e
teológica, contudo, na Coréia.
Estudos de caráter bíblicos são encontrados em pesquisas como a de Michael G.
Moriarty,66 que faz uma análise bíblica e histórica do movimento carismático e demonstra
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Joanne L. Pepper, The Historical Development of Pentecostalism in Northeastern Brazil, with
Specific Reference to Working Class Women in Recife (England, UK: University of Warwick, 1991).
62

Donald W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism (Peabody, Massachusetts: Hendrickson
Publishers, s.d.).
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Russell P. Spittler, ed., Perspectives on the New Pentecostalism (Grand Rapids, MI: Baker Book
House Company, 1976).
64

John C. Moore, “A Critical Examination of Neo-Pentecostalism Within the American Roman
Catholic Church” (Dissertação de M. Th., Theological Seminary, Dallas, TX, 1977).
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Han Ho Doh, An Historical and Theological Analysis of the Charismatic Movement in Korea
(Tese, Mid-America Baptist Theological Seminary, Th.D., Tennessee, TN, 1994).
66

Michael G. Moriarty, The New Charismatics: A Concerned Voice Responds to Dangerous Trends
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House), 1992.
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que muitos dos seus ensinos foram colhidos dos primeiros movimentos neopentecostais e
que lhes falta fundamento bíblico; o estudo de John F. MacArthur, Jr.,67 que faz uma
abordagem sobre os temas carismáticos e pentecostais e os analisa biblicamente; o trabalho
de Eric W. Kramer,68 tese doutoral discorrendo sobre os fundamentos históricos da religião
no Brasil até a Igreja Universal do Reino de Deus e as diversas dimensões de sua teologia e
doutrina; a pesquisa de Pul Hawkes, 69 examina as bases bíblicas do Pentecostalismo e sua
influência sobre o Neopentecostalismo, contudo, na África do Sul; a tese de Wilson H.
Endruveit, 70 além do aspecto histórico do desenvolvimento do pentecostalismo no Brasil,
analisa as passagens bíblicas relacionadas às doutrinas pentecostais; o estudo de Ellen G.
White, 71 analisa as características do verdadeiro reavivamento em contraste com o falso, e
em “Mensagens Escolhidas,”72 a autora discorre sobre os verdadeiros e falsos milagres,
sobre manifestações físicas na adoração, emocionalismo, fanatismo, o papel do silêncio e
introspecção na adoração cristã, narra sobre movimentos extremistas no século dezenove, e
antevê o seu ressurgimento no futuro.
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John F. MacArthur, Jr., Os carismáticos: um panorama doutrinário, 2ª ed. (São Paulo, SP: Editora
Fiel da Missão Evangélica Literária, 1988).
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Eric W. Kramer, Possessing Faith: Commodification, Religious Subjectivity, and Collectivity in a
Brazilian Neo-Pentecostal Church.
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Pul Hawkes, A Critical Analysis of the Third and Fourth Wave of Pentecostalism (Dissertação de
M. University of South Africa, South Africa, 2004).
70

Wilson H. Endruveit, A origem e desenvolvimento do pentecostalismo no Brasil (São Paulo, SP:
Departamento Gráfico do Instituto Adventista de Ensino), s.d.
71

Ellen G. White, Reavivamento e seus resultados (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, s.d.),

1CD-Rom.
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Ibid., Mensagens escolhidas, vol. 2 (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, s.d.), 1CD-Rom.
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Estudos sociológicos do neopentecostalismo também são apreciados, tais como a
pesquisa de David Martin, 73 na qual aborda sobre a relação da religião com as mudanças
sociais no mundo contemporâneo na América Latina, e confere um capítulo apenas para
analisar as correntes religiosas brasileiras, desde o catolicismo até o pentecostalismo; o
estudo de David Stoll, 74 analisa questões sócio-políticas no ambiente religioso da América
Latina e oferece o pano de fundo norte-americano para teologias, como a confissão
positiva, os grandes nomes do protestantismo americano, evangélicos na política e as
diversas tendências teológicas das Américas; Ronaldo Sathler Rosa,75 provê estudos
sociológicos da religião no Brasil, o pentecostalismo e a pós-modernidade; Francisco
Cartaxo Rolim, 76 tenta mostrar como o protestantismo preparou o caminho para o
pentecostalismo no pluralismo religioso brasileiro, a marcha dos movimentos operários e o
comportamento do pentecostalismo diante destes, e demonstra que o pentecostalismo não é
algo genérico ou abstrato e transcorrendo na sociedade brasileira, mas está inserido como
um de seus elementos; a pesquisa de Waldo Cezar e Richard Shaull, 77 foi realizada no
Brasil entre os anos de 1995 e 1997, com a finalidade de entender o significado do
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David Martin, Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America (Great Britain:
Blackwell Oxford UK and Cambridge MA, T.J. Press Ltd., Padstow, Cornwall), 1990.
74

David Stoll, Is Latin America Turning Protestant?: The Politics of Evangelical Growth (Berkeley,
Los Angeles, Oxford: University of California Press), 1990.
75

Ronaldo Sathler Rosa, ed., Estratégias religiosas na sociedade brasileira (São Bernardo do
Campo, SP: Universidade Metodista de São Paulo), s.d.
76

Francisco Cartaxo Rolim, Pentecostais no Brasil: uma interpretação sócio-religiosa (Petrópolis,
RJ: Editora Vozes Ltda.), s.d.
77

Waldo Cezar e Richard Shaull, Pentecostalismo e futuro das igrejas cristãs: promessas e desafios
(Petrópolis, RJ: Editora Vozes Ltda.), 1999.
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movimento neopentecostal sobre os convertidos, o seu impacto sobre as igrejas cristãs e à
sociedade brasileira; Paulo César Gaertner Simões 78 estuda o comportamento sincrético
multicultural da tradição religiosa brasileira, a IURD e o sincretismo do sagrado com o
secular; Prandi e DaMatta,79 no seu trabalho, tentam demonstrar que o cristianismo não é
uma religião “pura”, uma vez que se originou do judaísmo e sofreu influência do
helenismo, assim justificam o sincretismo do neopentecostalismo, categorizando-o como “a
expressão mais brasileira do protestantismo”, e procuram evidenciar que foram as pessoas
que mudaram. Ou seja, para eles o neopentecostalismo é o espaço religioso onde o
potencial secularizante do protestantismo se manifestou com maior força; Ronaldo de
Almeida, 80 em sua pesquisa, procura demonstrar que “o pentecostalismo extrapola suas
fronteiras institucionais assim como incorpora mecanismos de funcionamento de religiões
fora do campo cristão, e que não há recentemente nada mais impactante do que a mudança
no final dos anos 70 e nos 80 entre os pentecostais e de forma mais alargada entre os
evangélicos; Leonildo Silveira Campos,81 procura compreender a identidade da IURD
tendo em vista que ela foge aos padrões tradicionais de igreja ou seita, “classificação hoje
78

Paulo César Gaertner Simões, “Tupã, Olorum, Jesus and the Holy Spirit: An Analysis of the
Cultural and Ideological Implications of the Religious Change in Brazil” (Dessertação de M. Arts,
Department of History of the California State University, Long Beach, CA, 1999).
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Reginaldo Prandi e Roberto DaMatta, “Neopentecostalismo e sua Adequação Cultural”,
Protestantismo Tupiniquim, [wb site] (acessado em 23 de julho de 2008), disponível em
www.arteeditorial.com.br/ebook/download/Protestantismo%20cap%206.pdf.
80

Ronaldo de Almeida, “A Expansão Pentecostal: Circulação e Flexibilidade”, Departamento de
Antropologia da Unicamp.
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Leonildo Silveira Campos, “A Igreja Universal do Reino de Deus, um Empreendimento Religioso
Atual e Seus Modos de Expansão (Brasil, África e Europa)”, LUSOTOPIE, [web page] (acessada em 23 de
julho
de
de
2008);
disponível
em
http://books.google.com/books?hl=ptBR&lr=&id=H9wf3FpKBz4C&oi=fnd&pg=PA355&dq=neo-pentecostalismo+brasileiro&ots=Zz0RatAQP&sig=mGJcPXuXCy2LZS1a7aHrkPv0GDo.
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mais precária do que nos dias de sua formulação por Weber,82 Troeltsch, 83 Niebuhr84 e
outros”, e propõe formulações na tentativa de compreender o fenômeno; Airton Luís
Jungblut,85 a sua pesquisa é um análise das fortes divergências entre evangélicos e
neopentecostais; Ricardo Mariano,86 em seu artigo “mostra alguns efeitos da secularização
do Estado brasileiro e da consolidação do pluralismo e do mercado religiosos sobre o
pentecostalismo”, também a “adoção de modelos de gestão de cunho empresarial, a
centralização da gestão administrativa e financeira, a concentração do poder eclesiástico”,
discute “a minimização e o abandono de práticas ascéticas e sectárias, a adaptação dos
serviços mágico-religiosos aos interesses materiais e ideais dos fiéis e virtuais adeptos”.
Sonia Reyes Herrera,87 em sua pesquisa procura demonstrar que, conforme mostram
as análises recentes, a religião tem sido afetada pelo processo de globalização, portanto, o
campo onde ocorre o conflito entre pentecostais e afro-brasileiros “não se desenvolve de
forma autônoma e sim em interdependência com o sistema social mais amplo”; Vagner
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Max Weber (1864-1920), sociólogo alemã de vasta formação acadêmica, pois estudou direito,
história, economia, filosofia e teologia; Max Weber, A ética protestnte e o espírito do capitalismo, 4ª ed., 6ª
rep., trad., Pietro Nassetti (São Paulo, SP: Editora Martin Claret, 2009), 13-17.
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Ernst Troeltsch (1865-1923), teólogo alemão, filósofo da história e estudioso de teoria social. Ver:
R. V. Pierard, “Troeltsch, Ernst”, Enciclopédia histórico-teológica da igreja cristã (EHTIC), ed., Walter A.
Elwell, rep. em 1 vol., trad., Gordon Chown (São Paulo, SP: Edições Vida Nova, 2009), 579-580.
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Helmuth Richard Niebuhr (1894-1962), um dos maiores teólogos liberais do século 19.M. A. Noll,
“Niebuhr, Helmuth Richard”, EHTIC., 20.
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Airton Luís Jungblut, “A „Guerra Santa‟ de Evangélicos Contra o Neopentecostalismo”, Debates
do NER, ano 1, nº 1 (novembro de 1997): 46-52.
86

Ricardo Mariano, “Efeitos da Secularização do Estado, do Pluralismo e do Mercado Religioso
Sobre as Igrejas Pentecostais”, Civitas – Revista de Ciências Sociais, vol. 3, nº 1 (jun. 2003).
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Sonia Reyes Herrera, “Guerra Santa e Globalização”, Debates do NER, ano 1, nº 1 (novembro de
1997): 53-61.
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Gonçalves da Silva, 88 em seu trabalho pretende “analisar as relações de proximidade e
antagonismo” que ocorrem entre “dois campos religiosos, o neopentecostal e o afrobrasileiro, e suas conseqüências na transformação de certo imaginário brasileiro construído
a partir dos valores aí existentes”; Jonathan Menezes,89 estuda o fenômeno religioso
denominado “neopentecostalismo”, a sua configuração denominacional no quadro
brasileiro, a magia comunicacional, o uso de simbologia sincrética, a Teologia da
Prosperidade, e a figura do líder carismático neopentecostal.
Karla Regina Macena P. Patriota,90 estuda os novos contornos da comunicação de
massa no Brasil como resultado do uso da mídia, que tem sido adotada por diversos
segmentos religiosos, dessa forma, “gerando o maior vetor de ajustamento sócio-religioso
da atualidade”; Deis Siqueira,91 estuda a religiosidade atual do povo brasileiro, tendo como
pano de fundo a sua formação e expansão, a busca por uma nova religiosidade anticlerical e
anti-institucional, a religião na esfera pública, mercado e evangelho da prosperidade, mídia,
e neopentecostalismo como fuga das promessas não cumpridas da modernidade.
Contudo, nenhum desses trabalhos estuda ao mesmo tempo, as raízes históricas do
neopentecostalismo, as suas doutrinas fundamentais, as suas técnicas de abordagem
88

Vagner Gonçalves da Silva, “Neopentecostalismo e Religiões Afrobrasileiras: Significados do
Ataque aos Símbolos da Herança Religiosa Africana no Brasil Contemporâneo”, Mana (2007): 207-236.
89

Jonathan Menezes, “Proença, Wander de Lara. Magia, Prosperidade e Messianismo: O „Sagrado
Selvagem‟ nas Representações e Práticas de Leitura do Neopentecostalismo Brasileiro. Curitiba: Aos Quatro
Ventos, 2003”, Revista de História Regional (Verão 2003): 147-156.
90

Karla Regina Macena P. Patriota, “Mídia e Religião: 82 Horas de Missas, Cultos, Pregações e
Exorcismos”, Trabalho apresentado à Sessão de Temas Livres da Intercom, UNIVERSO e da FAPE. e-mail:
kpatriota@hotmail.com.
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Deis Siqueira, “Religiosidade Contemporânea Brasileira: Estilo de Vida e Reflexividade”,
Sociedade e Cultura, vol. 9, nº 1 (janeiro/junho de 2006): 13-26.
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evangelística e o fenômeno de crescimento, particularmente da Igreja Universal, com o fim
de confrontá-los biblicamente sob uma ótica, historicista, fundamentalista e não
dispensacionalista, e ainda oferecer sugestões de abordagem evangelística aos iurdianos.
Metodologia
A presente pesquisa é predominantemente bibliográfica, contando com estudos
realizados por historiadores, teólogos, antropólogos, sociólogos e pesquisadores do
pentecostalismo de uma maneira geral e do neopentecostalismo iurdiano de maneira
específica. Contudo, também se vale de informações adquiridas através de sites, e-mails,
observações pessoais aos cultos e programas neopentecostais via rádio, televisão ou DVDs,
e através de entrevistas pessoais e gravadas pelos diversos meios eletrônicos.
O ponto central do estudo é a análise das raízes históricas e das principais doutrinas
iurdianas, e está dividido em seis capítulo. O primeiro demonstra a relevância do tema e
apresenta uma análise das três ondas do pentecostalismo brasileiro e do ambiente no qual se
desenvolveu o neopentecostalismo da Igreja Universal.
O segundo capítulo é um levantamento dos movimentos reavivamentistas, desde a
era pós-apostólica até os dias atuais. Aborda sobre os antecedentes históricos, o
desenvolvimento e o surgimento do neopentecostalismo que resultou na consolidação da
Igreja Universal do Reino de Deus.
O terceiro capítulo é uma abordagem descritiva das doutrinas distintivas
da IURD. O quarto capítulo é uma respostas bíblicas às doutrinas do neopentecostalismo
iurdiano. O quinto capítulo é uma resposta bíblica às técnicas de abordagem evangelística
da IURD. Também são apresentados os temas que devem ser estudados com esse grupo, e
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como levá-los a tomar decisões seguras ao lado da verdade bíblica. Finalmente, o sexto
capítulo culmina com as conclusões, sugestões e propostas de estudo.
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CAPÍTULO II
ABORDAGEM HISTÓRICA DOS PRINCIPAIS MOVIMENTOS
REAVIVAMENTISTAS DA ERA APOSTÓLICA À IURDIANA
Antecedentes Históricos
Estudos revelam que o Neopentecostalismo brasileiro,92 assim como ocorreu nos
Estados Unidos,93 tem suas raízes no pentecostalismo clássico, do qual fazem parte “a
Congregação Cristã no Brasil, a Igreja Assembléia de Deus e a Missão Evangélica
Pentecostal do Brasil. O termo clássico surgiu em meados de 1970, quando pesquisadores
norte-americanos acrescentaram a designação „classical‟ às denominações pentecostais do
início do século, para distingui-las de outras pentecostais ou carismáticas surgidas”94 na
década de cinquenta. O Neopentecostalismo é um avanço, um desdobramento do
pentecostalismo clássico, motivado por fatores sócio-econômicos95 e tendências
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Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil.
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Sobre uma discussão crítica a respeito do desenvolvimento do Pentecostalismo americano em suas
diversas fases e os seus principais personagens, ver Mechael G. Moriarty, The New Charismatics: A
Concerned Voice Responds to Dangerous New Trends (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Pub lishing
House, 1992).
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27

doutrinárias.96 O próprio pentecostalismo histórico se desenvolveu a partir desses mesmos
fatores,

97

e é um movimento missionário de caráter mundial, possui dinâmica própria,

herdando muitos traços dos movimentos de santidade da Inglaterra e dos Estados Unidos,
particularmente do metodismo. Essa primeira categoria de pentecostais difere dos outros
grupos que o seguiriam, através das suas ênfases. Nela, o principal destaque ocorrido com
as experiências de Parham98 foi a evidência inicial do falar em línguas, o que demonstra
que um crente foi batizado com o Espírito Santo. As visões, as profecias, as curas e o
exorcismo também ocorrem, mas a principal ênfase recai na experiência do batismo com o
Espírito Santo e a evidência inicial do falar em línguas.99
A procura de reavivamento ou a busca de satisfação para os anseios espirituais por
grupos ou indivíduos crentes é notada em vários períodos da história eclesiástica, e
acontece frequentemente, depois de um período de aridez espiritual. “Despertamentos
normalmente emergem tendo como pano de fundo, declínios morais e espirituais muito
sérios, ou durante um período de intensa sequidão espiritual”. 100 Grupos reavivamentistas,
depois da primeira manifestação pentecostal em Atos 2, aparecem com propostas
96

Sobre os desdobramentos do Movimento de Santidade que redundaram no Pentecostalismo norte
americano, ver: Vinson Synan, The Holiness-Pentecostal Movement in the Unites States (Grand Rapids,
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1971); e suas bases teológicas, ver: Donald W.
Dayton, Theological Roots of Pentecostalism; sobre as condições sócio-econômicas, culturais e religiosas que
facilitaram a adesão à doutrina Pentecostal no Brasil, ver: R. Adrew Chesnut, Born Again in Brazil: The
Pentecostal Boom and the Pathogens of Poverty; Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo
pentecostalismo no Brasil; Cezar e Shaull, Pentecostalismo e futuro das igrejas cristãs: promessas e desafios.
97

Ver: Synan e Mariano.
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99
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100
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inovadoras que vão desde o oferecimento de cura física, a recepção de poder sobrenatural,
aptidão de exorcismo, a libertação total dos males que afligem a alma dos fiéis, até a
habilidade de exercer algum dom. A maneira como essas manifestações ocorrem varia de
grupo para grupo, mas em todo caso, a sua autenticidade ou não pode ser verificada pelas
Sagradas Escrituras.
Portanto, todos os fenômenos típicos de movimentos reavivamentistas, tais como
curar, falar em línguas, prostração, exorcizar demônios, estão presentes em um ou outro
movimento, em maior ou menor grau, ao longo da história eclesiástica. No entanto, há uma
expressão totalmente nova que não encontra paradigma ao longo do tempo, a Teologia da
Prosperidade, 101 gerada dentro do Neopentecostalismo, bem como a atribuição de todos os
males humanos à ação direta dos demônios, resultando na exacerbação da prática de
exorcismo, e criando uma nova modalidade de culto na qual os demônios são a figura
central, quando sua fala é revestida de exagerada importância. 102 C. S. Lewis adverte:
“Existem dois erros iguais e opostos que podemos cometer acerca dos demônios. Um deles
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Tal teologia se refere a um aglomerado de idéias formuladas nos Estados Unidos da América que
valorizavam o consumo de bens e serviços como forma de demonstrar que o adepto, ou fiel, convive com
Deus... afirma terem todos os fiéis, por direito, o benefício da prosperidade material e física. Ver: “Igreja
Universal do Reino de Deus e marketing religioso”, UNINOVE, Revistas Gerenciais, vol. 3 (outubro de
2004): 53-62.
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é não acreditar na sua existência. O outro é acreditar e ter por eles um interesse extremo e
nocivo. Para eles, qualquer um dos dois erros está bom.”103
Daí, a relevância de determinar quais os fatores, sejam sociais, econômicos ou
teológicos, que contribuíram para originar esses fenômenos típicos da atualidade, e que têm
na Igreja Universal do Reino de Deus a sua maior expressão.
Enquanto alguns grupos religiosos afirmam que o poder pentecostal estaria à
disposição da Igreja ao longo dos tempos, até o retorno de Cristo, há os que defendem a
idéia de que esse poder foi uma prerrogativa da Igreja Apostólica. 104 Independente da visão
que se tenha sobre o assunto, reavivamentos ocorreram ao longo dos anos, desde a
fundação da Igreja Cristã, em relação aos quais há propriedade nas palavras de Ellen G.
White: “...conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína. Porque
há reavivamentos e conversões falsos, não se segue daí que todos os reavivamentos devam
ser tidos em suspeita.”105
Primórdios
Não haveria necessidade de reavivamentos se não houvesse ocorrido um
esfriamento da fé e mesmo um desvio da doutrina apostólica. Os próprios apóstolos
advertiram aos seus leitores quanto à introdução de falsos ensinos (At 20:30; 1Tm 4:1; 2Ts
2:3), e o Senhor Jesus, do esfriamento do amor (Mt 24:12). Porém, tanto Jesus como os
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apóstolos avisaram quanto aos elementos falsos da religião cristã (Mt 7:15-23; 2Ts 2:7-12;
1Jo 4:1). Tendo em vista que “a igreja primitiva mudou, tornando-se formal e ritualista,”106
e que Jesus “nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro” (1Jo 5:20),
tanto os autênticos quanto os falsos reavivamentos deveriam ser esperados depois da era
apostólica.
Reavivamentos na Era Pós-apostólica
Não se pode negar que desde o seu início a Igreja Cristã foi uma comunidade
carismática, o que se depreende do relato de Lucas: “Tendo Jesus convocado os doze, deulhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas” (Lc 9:1). O
Senhor deu aos discípulos ordens claras sobre o que deveriam realizar enquanto saíam a
pregar: “Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios; de graça
recebestes, de graça daí” (Mt 10:8). A igreja era poderosa porque havia sido revestida pelo
poder do Espírito Santo (Jo 20:22; At 2:1-4; 4:31).
Contudo, o Espírito havia sido dado sob certas condições, entre as quais se inclui a
obediência a Deus acima das demandas dos homens (At 5:29). O Espírito Santo foi
derramado sobre aqueles que obedeciam a Deus: “Ora, nós somos testemunhas destes fatos,
e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem” (At 5:32). Tendo
em vista que estava previsto a introdução de homens que teriam “forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder” (2Tm 3:5), todo movimento reavivamentista deveria ser
provado pelos claros ensinos das Sagradas Escrituras.
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A atitude da Igreja Cristã e dos vários grupos dentro do cristianismo variou ao longo
dos séculos em relação aos dons espirituais:107 entre os que os aceitam incondicionalmente,
os que os aceitam com reservas e os que não os aceitam de forma alguma depois da era
apostólica108. Seja qual for a atitude manifestada pelos diversos seguimentos cristãos
através da História, o fato é que reavivamentos ocorreram e ainda ocorrem, e precisam ser
testados, a fim de que a sua veracidade seja corroborada pela Bíblia. E, tendo em vista a
grande quantidade de manifestações documentadas, esta pesquisa se limitará a relatar
aquelas que servirão para corroborar com o seu objetivo que é demonstrar as diversas
ocorrências do fenômeno em diferentes pontos da História Cristã.
Vestígios de fervor nos dias de João
Com a sucessão do imperador Domiciano, que havia condenado o apóstolo João ao
exílio na ilha de Patmos, pelo imperador Nerva, o discípulo retornou a Éfeso, onde
“continuou habitando até os dias de Trajano.”109 Durante os anos que sucederam à soltura
do discípulo amado, vestígios do fervor apostólico foram documentados naquela época,
conforme relato de Eusébio de Cesaréia, que além de frisar um caso de arrependimento e de
fervorosas orações,110 conta que o apóstolo “ia também, quando chamado, às regiões
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vizinhas dos gentios: a algumas para nomear bispos, a algumas para instituir igrejas
inteiramente novas, a outras para nomear para o ministério alguns daqueles que eram
destacados pelo Santo Espírito.”111
A ação do Espírito Santo em destacar, ou separar para alguma atividade espiritual os
que iam se engajando nas fileiras do evangelho, demonstra que nos dias do apóstolo João, o
fervor pentecostal ainda existia na igreja e a verdadeira karismata ou dons do Espírito
permaneceram entre os crentes durante as atividades do discípulo.
Os dons do Espírito, ou karismata, foram dados aos apóstolos “visando a um fim
proveitoso” (1Co 12:7), ou seja, a pregação do evangelho por aqueles que pela ação do
Espírito se tornariam testemunhas de Cristo (At 1:8). O objetivo da karismata é o serviço e
a missão, tendo em vista que “karismata são dadas para o serviço, não para a auto
gratificação.”112 Este princípio enunciado por George Rice, traz à lume a batalha do grande
conflito. Mesmo durante o período apostólico, houve a tentativa de usar os dons para fins
egoístas, pois Simão, o Mago desejou comprá-los do apóstolo Pedro, a fim de usá-los
conforme os seus desejos carnais (At 8:19).
Esses dons representam poder e autoridade concedidos pelo Espírito a pessoas que
se tornaram dignas da confiança divina. Por essa razão, a contrafação dos dons verdadeiros
foi e é tão abundante no transcorrer da história eclesiástica. Poder e autoridade, quando
usados por líderes desqualificados, fanáticos ou avarentos, causam grande prejuízo à causa
divina. Por exemplo, o dom de línguas, “o dom original no dia de Pentecostes consistia de
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linguagens humanas perfeitamente pronunciadas. A pronúncia de sons que não podem ser
identificados com qualquer linguagem humana, não é uma perversão do genuíno, mas uma
contrafação deste.”113 As manifestações extáticas significam o suprimento de poder e
autoridade aos que não possuem a verdadeira karismata, poder e autoridade não supridos
pelo Espírito, mas por uma fonte alheia a Este.
Manifestações extáticas no Montanismo
Já no segundo século, na província romana da Frígia, na Ásia Menor, um grupo
pequeno de cristãos reivindicou a posse dos dons espirituais. Recém convertidos do
paganismo para a fé cristã, Montano reclamava o dom de profecia. Ele contava com o
auxílio de duas mulheres, Priscila e Maximila, que também reivindicavam o dom, muito
embora, identificassem o seu movimento com “a nova profecia,” os seus oponentes os
intitulavam de “heresia frígia.” Montanismo, como ficou conhecido no quarto século, foi “o
primeiro movimento neopentecostal da igreja.” 114 A reivindicação de Montano pelo dom
profético, no entanto, foi feita em 172,115 ou seja, não muito depois da era apostólica, e não
apenas isso, mas nas palavras de Tomás de Aquino:
Como Agostinho disse (Contra Faust. Xix, 31), Montano e Priscila pretenderam que a
promessa de nosso Senhor de dar o Espírito Santo foi cumprida, não nos apóstolos, mas neles
mesmos. Da mesma forma, os maniqueus afirmavam que foi cumprida em Mani, que
acreditavam ser o Paracleto. Daí, nenhum desses acima aceitaram o livro de Atos dos
Apóstolos, onde é claramente demonstrado que a promessa referida foi cumprida nos
116
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Reavivamentos na Europa do segundo século até o século xv
Mas, as manifestações reavivamentistas não ficaram circunscritas à Ásia, a Europa
proveria muitas ocorrências ao longo dos diversos períodos da História, pois quando o
montanismo ainda estava se desenvolvendo na Frígia, a cidade de Lion na Gália (atual
França), depois de 178 a. D. foi cenário de reavivamento, pois, de acordo com o
depoimento de Irineu, os demônios eram exorcizados e muitas pessoas curadas pela
imposição de mãos, além de haver a manifestação do dom de profecia, e os mortos serem
ressuscitados.117
Não muito tempo depois, duas biografias nos informam que o fenômeno de
reavivamento também foi notado no período monástico do quarto e quinto séculos: “A Vida
de Antônio”, escrita por Atanásio, e “A Vida de São Martin”, de autoria de Sulpitius
Severus. Naquele período o monasticismo foi uma tentativa de fugir do comprometimento
com o paganismo da cultura romana infiltrada na adoração cristã.118 O sétimo século
também testemunhou a ocorrência de milagres, tendo em vista que em 601 a. D., Gregório
o Grande, então bispo de Roma, escreveu a Agustinho de Cantuária exortando-lhe para que
não se ufanasse diante dos grandes milagres acontecidos durante os seus esforços
missionários na Bretanha. 119
Embora o cristianismo tenha avançado penetrando o chamado mundo bárbaro,
levando civilidade, e principalmente, salvação para todos os hemisférios conhecidos, levou
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também com ele, não apenas a tradição cristã, mas os seus milagres. De acordo com
Stephen Neill, o Venerável Beda que viveu entre os anos de 673 e 735, cuja importância
repousa no fato de ter sido “um dos grandes historiadores deste período da Alta Idade
Média”, foi também um “homem culto, sábio, gentil e erudito.”120 Habitou no mosteiro de
Jarrow em Northumbria na Inglaterra, “nas suas páginas encontramos narrações de
maravilhas e milagres.”121
Porém os milagres não se encerram no oitavo século, na época de Beda, pois, nos
despertamentos ocorridos entre os anos 1220 e 1231 AD, destacam-se três figuras:
Domingos (1170-1221),122 fundador da Ordem Dominicana; Francisco de Assis (11821226),123 fundador da Ordem Franciscana e Antônio de Pádua (1195-1231), membro da
Ordem Franciscana, dedicado à pregação, cujos tópicos favoritos eram o arrependimento e
o contentamento. Era possuidor de uma voz clara e maneiras convincentes, além de
detentor de poderes proféticos e de milagres. Em 1231, nas séries de pregações da
Quaresma em Pádua, falou para um público de 30.000 pessoas de uma só vez, o que gerou
confissões e restituições de tal extensão que o número de clérigos foi insuficiente para
atender às necessidades do povo, de acordo com a historiadora Mary E. Rogers. 124
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Ocorreu reavivamento em Florença, na Itália entre os anos de 1494 e 1498, sob o
ministério de Girolano Savonarola (1452-1498). Por causa desse reavivamento em 1496,
os florentinos queimaram cosméticos, perucas, livros pornográficos e cartas para jogos de
azar em uma grande fogueira. Há indícios de que Savonarola era detentor do dom profético.
Pleiteou a causa dos pobres e oprimidos diante dos líderes da cidade. 125 Advertiu quanto ao
juízo que viria sobre a cidade, depois do qual Florença seria introduzida em uma era
dourada. Essa profecia teria se cumprido quando Carlos VIII, rei de Florença, invadiu a
Itália, e os líderes da família Médici fugiram de lá. 126 Depois de haver denunciado a
corrupção da corte do papa Alexandre VI, Savonarola foi excomungado, julgado por
heresia e executado.127
Reavivamentos no Período da Reforma
A Reforma Protestante marcou um período considerável de reavivamento, tendo em
vista o seu caráter emancipatório em relação à Igreja Católica que não dava suficiente
espaço à busca pessoal de experiência com Deus, e a ênfase dada ao estudo das Sagradas
Escrituras. De 1517 a 1590, doutrinas relevantes da fé cristã que haviam sido obscurecidas
durante a Idade Média foram redescobertas.
Houve um amplo reavivamento por toda a Europa durante o período da Reforma Protestante.
Enquanto Martinho Lutero e Felipe Melancton estavam entre os importantes líderes da
Alemanha, Ulrico Zwinglo logo se tornava preeminente na reforma Suíça, Jacques Lefévre
tornou-se conhecido como líder nos círculos franceses, e William Tyndale entre os
britânicos.128
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A Reforma Protestante como um todo pode ser caracterizada como um notório
despertamento religioso, tendo em vista a procura do conhecimento bíblico a partir de
então,129 e o surgimento das denominações evangélicas130 que transformariam para sempre
a configuração religiosa daí por diante.
Manifestações místicas no período da Reforma
Mas, na Reforma também puderam ser vistas as manifestações místicas, mesmo
entre personagens importantes, assim como em outros períodos. Um bom exemplo desse
fato é encontrado em Andreas Bodenstein Carlstadt, que estudou Teologia e Lei Canônica
em Roma, foi para Wittemberg em 1504, e consolidou uma grande reputação depois de
várias graduações acadêmicas devido à sua erudição.
Tornou-se professor de Teologia e arque-diácono em 1513, mas já em 1512, ficou
íntimo de Lutero. Em 1515, depois de um período em Roma, achou que as opiniões de
Lutero estavam subvertendo o escolasticismo na Universidade, e opôs-se a ele
veementemente. No entanto, após dedicar-se a um programa intenso de estudos das
Escrituras, passou a ser um dos mais fervorosos aderentes de Lutero.131
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Contudo, “ao escapar do escolasticismo, parece ter ido ao extremo oposto do
misticismo...Em 1523 ele cedeu ao fanatismo contra a erudição acadêmica, insistindo que
graus acadêmicos eram pecaminosos, e que o espírito [sic] era suficiente para a iluminação
dos fiéis... Ainda em 1523 ele renunciou às suas honras e graus acadêmicos, e intitulando a
si mesmo de um novo leigo, foi para o campo.”132
É bem familiar entre Pentecostais e Neopentecostais dos dias atuais também uma
tendência de supervalorizar a experiência interior do espírito em detrimento de um claro
“assim diz o Senhor” das Sagradas Escrituras, além de depreciar os estudos teológicos e
considerá-los desnecessários. 133
Embora Carlstadt tenha dado várias contribuições para o avanço do Protestantismo,
acabou pondo em risco o processo de Reforma e ofuscou o seu próprio brilho, devido ao
fanatismo. 134 Em muitos aspectos, estava além de seu próprio tempo, pois era um estudioso
profundo da Bíblia, razão pela qual defendia verdades que só seriam abraçadas no futuro,135
e já advogava a observância do sábado.136 “Cada amante da verdade deve lamentar-se que
Carlstadt nem sempre usou o bom juízo ao fazer as suas reformas precipitadas,137 o que
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possibilita acreditar que os fatos poderiam ter tomado outro rumo se ele não tivesse pendido
para o misticismo.
Reavivamentos na Era Puritana
Depois da Reforma ocorreram vários despertamentos locais, particularmente na
Escócia e na Irlanda. Sob o ministério de John Welch, genro do reformador escocês John
Knox, ocorreu um notável reavivamento em Ayr, Escócia, entre os anos 1590 e 1606. Um
ponto saliente nesse despertamento foi a entrega pessoal de Welch. “Desde o começo de
seu ministério até a época de sua morte, considerava o seu tempo pobremente utilizado se
não estivesse em oração sete ou oito horas.”138
Aumento de ocorrências de reavivamento em toda a Europa
Outros reavivamentos, tais como o de 1596 na Escócia, sob Robert Bruce, o de 1625
que durou cinco anos sob David Dickson, o ocorrido em 1626 em Six-mile-water, TemplePatrick e outras localidades no norte da Irlanda, sob Josias Welch, filho de John Welch,
Norbert Bair e outros, um ano depois. Outros despertamentos sob Robert Bruce de Kinnaird
aconteceram em Edimburgh e Inverness. Um notável reavivamento que marcou o século
dezessete ocorreu em 21 de junho de 1630 sob John Livingstone em Kirk de Shotts na
Escócia139:
Houve uma aparência de Deus tão convincente e o derramamento do Espírito de uma forma
tão extraordinária acompanhando as ordenanças, especialmente a do sermão de segunda-feira,
21 de junho, que posso garantir com base sólida, perto de quinhentas pessoas naquela ocasião
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tiveram uma discernível mudança operada sobre elas, muitas das quais se tornaram cristãos
140
avivados depois disso.

Como se pode observar pelas inúmeras ocorrências, esse período foi marcado por
avivamentos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Há relatos de reavivamento na
Escócia entre os anos de 1650 e 1651 e em Londres em 1665,141 e na América do Norte, o
avô de Jonathan Edwars, Solomon Stoddard relatou sobre reavivamentos em Northampton,
Massachusetts em 1679, 1683, 1696, 1712 e 1718.142
Fatores associados contribuíram para esses despertamentos, entre os quais, o
enfraquecimento do poder papal e a consequente busca de conhecimento bíblico. A
proliferação de grupos cristãos não católicos já consolidados então, como é o caso dos
morávios143 e dos anabatistas.144 No caso dos Estados Unidos, fator preponderante foi a
maior liberdade de expressão religiosa conquistada no novo mundo, depois da chegada do
140
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navio Mayflower em 1620, 145 trazendo os primeiros peregrinos da Europa. Por essa razão,
os consequentes reavivamentos nas colônias americanas ocorreram de tal maneira que,
também sob o ministério de Danforth houve despertamentos entre 1704 e 1705 em Tauton,
Massachusetts.146 Também ocorreram reavivamentos em New Jersey nos anos de 1720 sob
o ministério de Theodore Frelinghuysen, 147 e de 1730 até 1733 sob John William
Tennent148 em Freehold.149
O Grande ou Primeiro Reavivamento
O primeiro, ou grande reavivamento ocorrido na América do Norte foi marcado por
manifestações autênticas de fervor evangelístico e de transformações radicais de vidas
humanas. Também salientou a atuação de homens que ficariam conhecidos pelo seu
idealismo e cristianismo prático. Esse reavivamento foi precursor de muitos outros que
ocorreriam em diversas partes dos Estados Unidos, pois foi marcado pelos pregadores
itinerantes.
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Protagonistas do primeiro grande avivamento
Os reavivamentos mais conhecidos da História recente do Cristianismo foram
aqueles que ocorreram sob o primeiro e o segundo grande reavivamentos. O primeiro
começou em 1734 na América sob o ministério de Jonathan Edwards em Northampton,
Massachusetts. Este reavivamento foi marcado por pregadores itinerantes como George
Whitefield e John Wesley, cujo ministério centralizado na Inglaterra foi caracterizado pelo
grande derramamento do Espírito e que ficou conhecido como “Despertamento
Evangélico”.150 Um dos pontos altos do reavivamento aconteceu em 18 de fevereiro de
1742 em Cambuslang, Escócia sob o ministério de William MacCulloc e George
Whitefield.151 O Grande Despertamento chegou a Indiana na América do Norte entre 1745
e 1746 sob o ministério de David Brainerd. 152
Esses despertamentos continuaram a ocorrer nos dois continentes durante aqueles
anos e houve despertamentos na Inglaterra de 1761 a 1763 e na Nova Inglaterra entre 1763
e 1764.153 Contudo, os maiores reavivamentos do período ficaram entre 1739 e 1743, e
1761 a 1764, com um intervalo de aproximadamente 20 anos entre eles.
reavivamento levantou-se entre os metodistas da Virgínia em 1775 e 1776.154
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O Segundo Grande Reavivamento
Ainda que o Segundo Grande Reavivamento tenha sido marcado por um autêntico
fervor missionário, pela ocorrência de conversões e manifestações legítimas de entusiasmo
cristão, como ocorreu no período anterior, em que grandes personalidades estiveram
envolvidas, o surgimento do Pentecostalismo do século dezenove com as suas
manifestações extáticas, está relacionado ao Segundo Grande Reavivamento através do
Movimento de Santidade.155 A maneira como ocorreu tal transição, é objeto de estudo dessa
seção.
Protagonistas do segundo grande avivamento
O Movimento de Santidade, “começou sob o ministério de Charles Simeon na Igreja
de Holy Trinity em Cambridge, Inglaterra...”156 Contudo, o precursor do Pentecostalismo é
o reavivamento ocorrido nos Estados Unidos. “O prelúdio do segundo despertamento foi
em 1787 no Colégio de Hampden – Sydney, na Virgínea, sob o seu presidente, John Blair
Smith”.
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naquele ano entre os metodistas, sob Francis Asbury. 159 Durante a década de 1790, em
vários locais da Nova Inglaterra.160 “Contudo, foi no ano de 1800 que um dos maiores
reavivamentos de todos os tempos começou na fronteira americana.”161 E continuou “por
quase duas gerações depois de 1800.”162 Esse movimento “varreu os Estados Unidos desde
cerca de 1800 até 1830.”163
De acordo com John Mark Terry, um dos resultados164 do Segundo Grande
Reavivamento foi o desenvolvimento de uma forte tendência emocional nos cultos de
“Embora os presbiterianos tenham começado as reuniões campais, logo

adoração.

abandonaram o método. Muitos ministros presbiterianos desconfiaram da natureza
emocional do serviço de adoração das campais e lamentavam a pouca atenção dada à
doutrina correta.”165 Tendo em vista que os presbiterianos são cristãos bíblicos, a troca da
experiência bíblica pela experiência sensorial não satisfazia aos seus anseios, e por essa
razão se lastimaram. Contudo, os batistas e metodistas continuaram as campais, ainda que
os presbiterianos as tenham abandonado. A partir daí, outra inovação foi introduzida no
movimento.
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O uso de pregadores leigos e sem instrução capacitaram aos batistas e metodistas a manterem
as suas igrejas crescendo impetuosamente ao longo da fronteira. Em torno de 1850, nos doze
estados do sul, havia 5298 igrejas batistas, 6061 igrejas metodistas, 1647 igrejas
presbiterianas, e apenas 408 igrejas episcopais. 166

A longa tradição das igrejas protestantes clássicas era o uso de mão de obra
especializada no evangelismo, ou seja, apenas os sacerdotes ou pastores lidavam com a
salvação, um formato herdado da Igreja Católica, assim como muitas outras práticas, entre
elas, o serviço religioso aos domingos e o batismo infantil, que continuou a ser praticado
em algumas igrejas protestantes.
Portanto, o uso de pregadores leigos caracterizou importante rompimento com uma
tradição que impedia o desenvolvimento do evangelismo, contudo, este somente pode ser
bem sucedido com a mudança de ênfase teológica do calvinismo 167 para o arminianismo.168
Por essa razão, o outro resultado do Segundo Grande Reavivamento, foi o predomínio da
teologia arminiana sobre a Calvinista, tendo em vista que a doutrina calvinista não deixava
espaço para o proselitismo de massa, pois Calvino ensinava a soberania dos decretos
divinos, segundo a qual, Deus predestinou os que serão salvos e os separou daqueles que
nada podem fazer para saírem da sua condição miserável de perdidos.
A teologia arminiana, pelo contrário, ensinava que cabe ao pecador fazer a sua
escolha. Isto é, se continuará no caminho da morte, ou se aceitará o oferecimento da graça
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feito por intermédio dos pregadores que chegam até ele em nome de Deus. Esta teologia é
estimulante para os evangelistas e encorajadora para os pecadores:
Os pregadores das campais enfatizavam a livre vontade humana para escolher a salvação.
A doutrina arminiana também afetou o evangelismo. O despertamento caracterizou o
evangelismo individual e minimizou o valor dos credos doutrinários e a educação
teológica.169

Se existe alguma virtude nos credos doutrinários, essa está no fato de que eles
enfatizam verdades conquistadas e que não devem ser esquecidas. Contudo, o prejuízo que
causam pode ser maior do que o suposto ganho que oferecem, ou seja, os credos
doutrinários fecham a porta do crescimento impedindo que a nova luz da verdade ocupe o
lugar de erros acariciados. Pois, “a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai
brilhando mais e mais até ser dia perfeito” (Pv 4:18). Os longos anos de tradição podem
obscurecer a percepção de verdades importantes da Palavra. Por isso, é importante estar
aberto à sua compreensão, uma vez que “temos, assim, tanto mais confirmada a palavra
profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração” (2Pe 1:19).
Não obstante, a depreciação da educação teológica desencadeia outro prejuízo, a
falta de vivência com o texto bíblico e do devido amadurecimento para se posicionar em
questões que exijam habilidade na manipulação de ferramentas hermenêuticas para se
formular uma exegese clara, principalmente de porções mais complexas da Bíblia.
Contudo, essas duas inovações, a minimização do valor dos credos doutrinários e da
educação teológica, constituíram importantes fatores na formação doutrinária do
pentecostalismo do século dezenove.
169
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Reavivamentos do Século XIX
Os evangelistas itinerantes levavam o reavivamento das campais de fronteira para as
cidades, revestindo-o de nova roupagem e fazendo adaptações aceitáveis às pessoas
cosmopolitas.170 Um dos principais pregadores do período foi Charles G. Finney (17921875).
O pregador itinerante Charles G. Finney
Nascido na Nova Inglaterra e criado em Henderson, Nova York, perto do Lago
Ontário. Finney marcou a sua era como evangelista e foi a “ponte entre o período do
segundo Grande Despertamento e a era moderna.”171
Nos seus anos posteriores, Finney deixou a Igreja Presbiteriana e tornou-se pastor da Igreja
Congregacional em Oberlin. Devotava muito de seu tempo ao ensino no colégio e à pregação
na igreja. Ele e Asa Mahan desenvolveram uma doutrina de perfeccionismo cristão, e as suas
pregações nos anos seguintes focalizavam-se principalmente neste tema. 172

Finney foi cristão devotado que procurava a graça de Deus através da oração.
Frequentava a Igreja Presbiteriana, participava do coro, mas começou a estudar a Bíblia e
discutir as suas descobertas com o pastor local, George Gale. Certa ocasião, preocupado
com a questão da salvação, entrou em uma floresta para orar, onde permaneceu por um dia
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inteiro, e mesmo depois de chegar em casa continuou orando. À noite experimentou a graça
e o perdão divinos.173
Relata que o Espírito Santo desceu sobre ele de uma maneira que parecia atravessar
o seu corpo e alma, e a impressão que teve, foi de uma onda elétrica lhe atravessando. “De
fato, parecia vir em ondas e ondas de amor líquido, pois não posso expressá-lo de nenhuma
outra maneira.”174 Embora fosse presbiteriano, a sua pregação diferia dos seus irmãos,
porque enfatizava a predestinação e os confundia, por causa de sua ênfase no
perfeccionismo. 175
As Primeiras Manifestações Extáticas
Muito embora os primeiros pentecostais fossem voltados para uma postura ascética,
e nominalmente reconheciam a autoridade das Sagradas Escrituras, a sua vivência religiosa
era baseada em experiência sensorial em detrimento de exaustivas buscas de autenticidade
na Palavra de Deus em relação ao que experimentavam. Tendo em vista que as experiências
extáticas se manifestaram de forma mais acentuada e ganharam maior notoriedade com o
fenômeno da rua Asuza, Los Angeles em 1906, elas identificam a origem do
pentecostalismo norte americano a partir dessa data:
O reavivamento da Rua Azusa normalmente é considerado como o começo do movimento
pentecostal moderno. Embora muitas pessoas tenham falado em línguas nos Estados Unidos
nos anos precedentes a 1906, essa assembléia trouxe a crença à atenção do mundo e serviu
como catalisador para a formação de inúmeras denominações pentecostais. Direta ou
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indiretamente, todos os grupos pentecostais em existência podem traçar a sua linhagem a
176
partir da missão em Azusa.

Desdobramentos que conduziram ao fenômeno de 1906
Evidentemente, o neopentecostalismo, uma vertente importante do pentecostalismo
clássico, deve ser analisado e estudado a partir de suas bases, a fim de se encontrar fatores
que levaram ao desencadeamento dessa corrente religiosa. Da mesma forma, os
desdobramentos que conduziram ao fenômeno de Azusa em 1906 precisam ser verificados.
Entre esses desdobramentos, incluem-se focos de êxtase religioso observados em
outros lugares, incluindo o fenômeno da glossolalia que se manifestou na igreja
Presbiteriana em Regent‟s Square, Londres em 1831 nos cultos sob a direção de Edward
Irving.177
Ainda em Londres, “em 1875 quando Dwight L. Moody pregou no encontro da
Associação Cristã de Moços no Victoria Hall. Depois de falar para um pequeno grupo de
homens num culto vespertino, Moody deixou o grupo „incendiando‟ com jovens „falando
em línguas‟ e „profetizando‟.”178 A manifestação de línguas também ocorreu no
reavivamento do País de Gales em 1904 e nos Estados Unidos sob Charles Fox Parham do
Kansas,
o primeiro que destacou a „glossolalia‟ como a única evidência de alguém ter recebido o
batismo com o Espírito Santo, e que ensinou que isso deveria ser uma parte da adoração
cristã „normal‟ ao invés de um curioso subproduto do entusiasmo religioso. Foi o seu ensino
que lançou os fundamentos doutrinais e experimentais do movimento pentecostal moderno.
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Foram as idéias de Parham pregadas pelos seus seguidores que produziram o reavivamento
179
de 1906 na Rua Azusa e com ele, o movimento pentecostal mundial.

No início dos anos de 1800, uma reunião sacramental de quatro dias aconteceu em
junho em Red River, Kentucky. Nesse encontro estavam presentes o pastor presbiteriano
James McGready e dois assistentes, William Hodges e John Bankin, além de William e
John MacGee, quando McGready falou para quinhentas pessoas.
Durante os primeiros dois dias dessas reuniões, a congregação foi levada às lágrimas em
várias ocasiões. No terceiro dia, um domingo, o sermão de William Hodges levou uma
mulher a chorar em voz alta, e não muito tempo depois, outras estavam caindo ao chão e
clamando, „o que farei para ser salva?‟ A reunião oficial terminou e os três ministros foram
embora, mas ninguém na congregação saiu. Os irmãos McGee haviam permanecido atrás.
Sem avisar, William McGee baixou até o chão, e John estava tremendo. Ele fez um apelo
final ao povo para „deixar o Senhor Onipotente reinar em seu coração e submeterem-se a
Ele.‟ Uma mulher clamou por misericórdia e John foi para o seu lado. Várias pessoas
disseram-lhe, „você conhece essas pessoas. Os presbiterianos são bem a favor da ordem e não
suportarão essa confusão. Volte e fique quieto.‟ Como um metodista que talvez não desejasse
ofender, retirou-se e quase caiu sob o poder de Deus. Contudo, retornou e „perdendo o medo
do homem‟, foi para o local „gritando e exortando com todo o êxtase e energia possível.‟ O
180
chão foi bruscamente „coberto por pessoas prostradas.‟

Essas

manifestações extáticas aconteceram antes

mesmo

da

experiência

reavivamentista de 1906 na Rua Azusa, demonstrando que esses focos de cultos extáticos
estavam preparando o caminho para uma explosão muito maior que aconteceria
posteriormente em Los Angeles. Contudo, segundo documentado, por toda a parte nos
Estados Unidos as manifestações dos cultos extáticos se faziam presente, com pessoas
falando línguas estranhas, caindo, chorando, gritando.
Riss ressalta que na parte sul dos Estados Unidos, o reavivamento se espalhou do
Kentucky ao Tennessee, pela Carolina do Norte e do Sul, Virgínea Ocidental e Georgia. Na
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Universidade da Georgia em 1800-1801, por exemplo, “eles desfaleciam e se prostravam
por horas nas palhas preparadas para os „tocados pelo Senhor‟, (...) ou gritavam e falavam
em línguas estranhas.”181
O Movimento de Santidade
O Movimento de Santidade é o elo entre os reavivamentos do século XVIII e XIX e
o Pentecostalismo,182 e tem as suas raízes no metodismo, cuja ênfase na santidade começou
em Aldersgate na própria experiência de Wesley em 1738. 183 Contudo, “Wesley não estava
primariamente interessado na redescoberta dos dons perdidos do Espírito do Cristianismo
apostólico ou patrístico, porém, muito mais, nas normas de comportamento e na
conduta.”184
O Conceito de Santidade em John Wesley
Buscou um reavivamento na sua própria experiência pessoal depois do contato com
os morávios185 por ocasião de uma grande tempestade em alto mar que ameaçou a vida de
todos a bordo.186 Os morávios demonstraram uma tenacidade tal que despertou em Wesley
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o desejo de conhecê-los. 187 Depois de ter entrado em contato com o Conde Zinzendorf e
apreciar a convivência do grupo, Wesley pode salientar o que considerava louvável e
reprovável nos morávios. Notou que eles não se interessavam pela Teologia Sistemática e
pelos estudos clássicos,188 uma postura comum aos movimentos pentecostais e
neopentecostais, e particularmente da IURD nos dias atuais. “Para ser consagrado bispo,
maior título na graduação, não há idade mínima nem máxima, nem necessidade de
escolaridade ou seminário”,189 na Igreja Universal do Reino de Deus.
A apreciação de Wesley pelos morávios tornou-se decepção em face do misticismo
do grupo, o que o levou a separar-se deles. 190 Michael Henderson descreve em quadro
sinóptico o que Wesley aprovava e o que reprovava nos morávios. 191 Para Wesley, o poder
transformador de Cristo na vida do cristão era sumamente relevante, pois a Sua presença
transforma o caráter e torna o cristão coerente em tudo o que faz. Por isso, considerava a
religião baseada em estímulos sensoriais como reprovável.
O conceito de santidade em John Fletcher
Foi John Fletcher, designado sucessor de Wesley, que “empurrou o metodismo de
um padrão

Cristocêntrico 192

187

Ibid., 52.

188

Ibid., 51.

189

Tavolaro e Lemos, 108.

190

Henderson, 62-63.

191

Ibid., 64. Ver: Anexo A.

192

de pensamento e o

aproximou de

um modelo

Cristocentrismo, “ato – intencional ou não – de situar Cristo como tema central e dominante da
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Pneumatocêntrico.193 Quando esse esquema foi usado mais tarde por mentes menos
sutis,”194 houve a tendência de separar a recepção do Espírito dos primeiros estágios da
vida cristã, como o arrependimento, abandono do pecado e o batismo, tornando a recepção
do Espírito subsequente a esses fatos.
Fletcher percebeu que a chave para chegar a esse posicionamento, foi a sua doutrina
das dispensações. Wesley refletia o pensamento protestante clássico que divide a História
em dois períodos. “Assim, Wesley pode falar do „concerto das obras‟ e o „concerto da
graça‟, como a „dispensação judaica‟ e a „dispensação cristã‟. O Espírito Santo,
evidentemente, desempenhou um papel importante, assim como o Pentecostes, mas como
agente de Cristo e subsidiário a Ele.” 195
Fletcher dividia a História em três dispensações, cada qual identificada com uma
pessoa da Trindade. “A primeira dessas é a „dispensação do Pai‟ que focaliza adiante à
„manifestação externa do Filho‟. A „dispensação do Filho‟ foi aberta por João Batista e
focaliza adiante à „promessa do Pai‟, ou à efusão do Espírito no Pentecostes. A terceira
dispensação, a do Espírito, focaliza adiante, ao retorno de Cristo.”196
Essa formulação de Fletcher se refletiria na escatologia do pentecostalismo clássico,
que enfatizaria a efusão do Espírito como preparo para o retorno de Cristo. Contudo, os
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neopentecostais, embora conservem a necessidade do Espírito para obtenção de poder, não
realçam o retorno de Cristo, mas a vida abundante.197
Tendo em vista que Wesley enfatizava a transformação do caráter pela ação de
Cristo, operando a conversão do velho homem em nova criatura à semelhança divina, o
livro de Atos não aparece nas suas formulações exegéticas,198 mas Fletcher cita o livro de
Atos dos Apóstolos mais do que a qualquer outro,199 além de enfatizar o „poder‟ ali
presente,200 ainda que fosse “controlado pelo pensamento wesleiano.”201
A perfeição cristã e a cruzada de santidade
Segundo Donald Dayton, nessas mudanças se encontram as raízes históricas da
Teologia Pentecostal, que não se desenvolveu naquele período devido, “em parte, por causa
da resistência de Wesley e à força controladora de seus motivos naquele contexto.”202 A
América do Norte proveria o pano de fundo ideal para essa transformação.
Tendo em vista que o movimento de santidade foi levado aos Estados Unidos
impulsionado pelo fervor que varreu a Inglaterra através do metodismo, este se agigantou
na América de tal maneira que “por volta de 1840 os metodistas superavam em número aos
batistas à taxa de dez para seis e por um percentual similar à membresia combinada de
197
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presbiterianos, congregacionais, episcopais, luteranos e igrejas reformadas.” 203 Contudo,
ele se transformou e se adaptou, fornecendo o pano de fundo para o pentecostalismo.
Os fatores que facilitaram esse crescimento foram, a “incorporação de leigos e
novos conversos,”204 a proliferação do arminianismo 205 e os motivos perfeccionistas206 que
acabaram influenciando a outras denominações. 207 Outro fator importante, foi a aceitação
por parte de Charles Grandison Finney, o grande reavivalista calvinista, dos pontos de vista
wesleiano da santificação.208
Na década de 1830 uma “onda” enfatizando a perfeição cristã produziu a “cruzada
da santidade”.209 Um dos instrumentos que incrementaram essa cruzada foi a publicação do
livro de Timothy Merrit, destacado ministro da Nova Inglaterra, intitulado, The Christian‟s
Manual: a Treatise on Christian Perfection, with Directions for Obtaining that State. Esse
manual foi publicado em 1825 pela Igreja Metodista Episcopal. Mais tarde em 1839 foi
lançado o livro: The Guide to Christian Perfection, destinado a tornar-se órgão dominante
do reavivamento de santidade.210
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Outro elemento que deu ímpeto à “cruzada da santidade” foi a experiência de
“santidade” vivida em Nova York pela esposa de um médico preeminente, Phoebe Palmer e
sua irmã Sarah Lankford. Phoebe tornou-se a maior figura do momento e líder das reuniões
de quinta-feira para a promoção da santidade.211As reuniões ocorriam na residência dos
Palmers e perdurou por sessenta anos. 212 “Encontros de muitas palavras, não diferentes dos
cultos carismáticos domésticos de nossos dias, foram amplamente imitados e geraram
próximo ao fim do século, uma vasta rede de reuniões de santidade.”213
A influência de Phoebe Palmer
Contudo, diferente do que ocorrera no reavivamento iniciado por John Wesley,
Phoebe Palmer 214 introduziu uma teologia que abriu caminho para o pentecostalismo. Ela
exerceu um papel importante na formação do vocabulário pentecostal, e acentuou o batismo
do Espírito Santo como sinônimo de inteira santificação. 215 Mas “esse culto se distanciou
do movimento de Santidade e da teologia de Wesley.”216 Enquanto Wesley afirmava “que a
segunda bênção é uma experiência gradual”,
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processo de três passos” 218 depois que o crente depõe a sua vida sobre o altar.219 A ênfase
deixou de estar sobre uma vida inteira de consagração, para focalizar-se num ato
instantâneo de poder. Essa foi uma das razões pelas quais, no Pentecostalismo que se
desenvolveu a partir de Parham, “o sinal tangível da recepção do batismo do Espírito foi
identificado como sendo o dom de línguas”. 220
Porém, apesar de continuar sendo importante como “sinal tangível da recepção do
batismo do Espírito” na teologia neopentecostal do século 21, outros fatores são
considerados igualmente relevantes, como a teologia da prosperidade, o que demonstra a
sucessiva transformação de ênfase doutrinária desde o movimento de santidade até o
pentecostalismo atual.
Responsáveis pela propagação do movimento de santidade
Os responsáveis pela propagação do movimento de santidade foram Horace
Bushnell nos anos de 1840, que havia sido influenciado pelos escritos do
congregacionalista Thomas Upham. O presbiteriano W. E. Boardman publicou o trabalho
His Higher Christian Life no calor do reavivamento de 1858 que abriu caminho para outras
denominações devido, talvez, à sua nova terminologia. O batista A. B. Earle levou a
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experiência para a sua igreja depois de sua santificação em 1859. O médico Charles Cullis
levou esses mesmos temas para a Igreja Episcopal. 221
Os ideais do movimento se espalharam através do reavivamento de 1857 e 1858 e
resultou na sua desintegração e na geração de uma variedade de expressões,222 dentre as
quais sairia Charles Parham para dar o impulso decisivo como predecessor do reavivamento
de Azusa Street. Portanto, os acontecimentos anteriores à virada do século dezenove para o
século vinte foram precursores do fenômeno de Los Angeles em 1906. 223
Desenvolvimento
Os primórdios do Neopentecostalismo passam pelo Pentecostalismo clássico. As
condições sócio-econômicas tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil no período do seu
surgimento é fator preponderante no estudo do tema. Pois, o surgimento, desenvolvimento
e

amadurecimento

do

pentecostalismo

clássico,

bem

como,

mais

tarde

do

neopentecostalismo, não foram dependentes apenas de fatores religiosos, razão pela qual
devem ser estudados e avaliados para melhor compreensão do seu comportamento.
O Pentecostalismo Norte-Americano
O surgimento do pentecostalismo, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, não
se reduz a uma simples procura de santidade, porém, fatores associados corroboraram para
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o seu aparecimento. A origem do Movimento Pentecostal Clássico nos Estados Unidos está
ligada a condições sócio-econômicas dos seus aderentes.
Condições sócio-econômicas
Os imigrantes europeus do século dezenove deixavam sua nação motivados pelo
sonho americano, que incluía qualidade de vida muito superior ao que experimentavam em
seus países de origem, mas a realidade dos fatos era outra. Uma vez instalados na nova
pátria, percebiam que não eram os prédios suntuosos, ruas pavimentadas e grandes salários
que os aguardavam, mas um país em construção que lhes oferecia muito trabalho árduo em
troca de baixos salários, solidão e pobreza. Em meio a esse contexto procuravam refúgio na
nova religião, o pentecostalismo.224 Conforme explica Paulo D. Siepierski:
No início do século a cidade de Chicago, que em 1833 era apenas um vilarejo com dezessete
casas, já era a quinta maior cidade do mundo, recebendo anualmente milhares de imigrantes
europeus. Muitos ali permaneciam, enquanto outros continuavam em direção ao oeste. O
pentecostalismo encontrou um ambiente muito propício para sua expansão em Chicago,
tendo em vista que esse reavivamento foi a expressão de um movimento fortemente milenista
provocado pelas condições sociais altamente desfavoráveis enfrentadas pelas classes
trabalhadoras espoliadas nos Estados Unidos. 225

Para os imigrantes frustrados com as expectativas de um novo mundo, restava
apenas a esperança de uma nova religião com suas promessas de emancipação do
sofrimento e realização plena dos anseios espirituais. Contudo, além dos imigrantes
estrangeiros, também procuravam respostas para seus anseios na religião incipiente os
brancos pobres e os negros.
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Muito embora o movimento de santidade tenha atraído a outras classes de pessoas, o
pentecostalismo iniciante teve grande adesão entre os negros, “nos próprios anos do
período mais racista da América, de 1890 a 1920.”226 Por isso, no caso da América do
Norte, conforme afirma o pesquisador Vinson Synan, é com propriedade, um movimento
inter-racial desenvolvido entre pobres tanto brancos quanto negros, no qual as diferenças
raciais não prevaleceram, o que somente aconteceu depois que os vários movimentos se
transformaram em denominações formais. 227 No entanto, foi mesmo entre as classes
desfavorecidas que o pentecostalismo encontrou maior adesão durante os seus anos
formativos.
Charles Parham e o Pioneirismo Pentecostal. Ainda que fatores sócio-econômicos
tenham favorecido o surgimento do pentecostalismo norte-americano, contudo, as
condições espirituais do cristianismo evangélico, caracterizam a principal razão de seu
desenvolvimento. Por volta de 1900 nos Estados Unidos, o movimento de santidade estava
bem propagado, e fazia parte dele o professor Charles Parham que começou o seu
ministério em Linwood como pastor substituto na Igreja Metodista Episcopal. No
metodismo, recebeu a sua herança teológica de total santificação como a segunda operação
da graça.228
Perto do final do século 19, abraçou elementos mais radicais do movimento de
santidade e após um período de estudos aceitou a doutrina da cura pela fé como parte da
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“expiação”.229 Também participou de serviços religiosos com adeptos de Irwin batizados
com fogo, mas rejeitou a emoção extremada, contudo, não a “„terceira experiência‟ de um
„batismo com o Espírito Santo e com fogo‟”.230 Depois de 1895, deixou a Igreja Metodista
Episcopal e adotou uma filosofia anti denominacional pelo resto de sua vida.231
Em 1898 sentiu-se impulsionado a começar um trabalho de “cura divina no lar” em
Topeka para reunir os doentes e orar pela sua cura. Assim, “o „Lar de Cura Bethel‟ foi
iniciado naquele ano”.232 Dois anos mais tarde, estabeleceu uma escola nas proximidades
de Topeka e a intitulou „Escola de Bethel‟”. 233 A escola começou a funcionar em outubro
de 1900 em uma casa grande que o povo local apelidou de „Stone‟s Folly‟234. Nessa casa se
reuniam quarenta estudantes pertencentes ao movimento de santidade, contudo, ela só
esteve em atividade naquele ano.235
Parham havia bebido em várias fontes teológicas antes de abrir a escola de Topeka.
Em Chicago, entrou em contato com Alexandre Dowie; em Nyack, Nova York, com A. B.
Simpson e em Shiloh no Maine, com a igreja de Sandifer, “Holy Ghost and Us”.236

229

Ibid.

230

Ibid.

231

Ibid.

232

Ibid.

233

Ibid.

234

Um apelido que retrata a falta de bom senso pela incapacidade dos construtores em finalizar, com
grande estilo, o que haviam idealizado.
235

Synan, The Holiness-Pentecostal Movement in the Unites States, 100.

236

Em Português, “O Espírito Santo e Nós”. Ibid., 100-101.

62

“Retornando a Topeka, sentiu que havia ainda alguma coisa além da experiência de
santificação que seria necessária „para fazer face aos desafios do novo século‟.” 237
Por volta de dezembro de 1900, Parham solicitou aos alunos que estudassem as
principais doutrinas do movimento de santidade, entre as quais a santificação e a cura
divina. Chegaram à consideração de Atos 2 que narra os eventos maravilhosos e o dom de
línguas do dia de Pentecostes.
Nesse ponto, teve que sair para as suas prédicas por um período de três dias, porém
deixou os alunos com a incumbência de estudar a Bíblia a fim de encontrar a evidência da
recepção do batismo com o Espírito Santo. Depois de seu retorno, todos responderam
unanimemente que a evidência era “falar em outras línguas”, baseando suas conclusões na
ocorrência do dom no livro de Atos.238
Tendo essa conclusão como base, Parham e seus alunos realizaram uma vigília em
31 de dezembro de 1900. Foi então que uma estudante, Agnes Ozman solicitou que Parham
impusesse as mãos sobre a sua cabeça e orasse por ela para que fosse batizada com o
Espírito Santo e falasse em línguas como evidência do batismo. Isso ocorreu depois da
meia noite, já no novo século.239
A senhorita Ozman começou a “falar em idioma Chinês” enquanto um “halo parecia
circundar a sua cabeça e face”. Em seguida a essa experiência, Ozman foi incapaz de falar em
Inglês por três dias e quando tentava se comunicar pela escrita, invariavelmente escrevia em
caracteres chineses. Esse evento é comumente considerado como o começo do moderno
movimento pentecostal na América.240
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Contudo, não há registro indicando a necessidade do dom de línguas na ocasião e no
local, uma vez que estavam em solo pátrio sem a presença de estrangeiros necessitando
ouvir a respeito da salvação em de Cristo. Pois nas ocorrências do dom em Atos,
estrangeiros estavam sempre envolvidos (Atos 2:7-12; 10:1, 22, 28-29, 34-35), ou judeus
piedosos precisavam do dom a fim de se comunicarem adequadamente no solo estrangeiro
onde viviam; o caso de Cornélio (Atos 10; 19:1-2, 17).
Depois da vigília realizada na passagem do ano, os outros estudantes, incentivados
por essa primeira manifestação, buscaram e receberam a mesma experiência que Ozman. E,
em janeiro, Parham e os seus estudantes foram visitar Galena, no Kansas para realizarem
reuniões, nas quais manifestações consideráveis ocorreram segundo relata Vinson Synan:
Uma notável reivindicação feita durante esses encontros foi que os estudantes, todos
americanos, falaram em vinte e um idiomas conhecidos, incluindo Francês, Alemão, Sueco,
Boêmio, Chinês, Japonês, Húngaro, Búlgaro, Russo, Italiano, Espanhol e Norueguês. Em
conversa com o correspondente do jornal Kansas City Times, Parham acentuou que os
estudantes nunca haviam aprendido essas línguas e que nativos de países envolvidos haviam
lhes ouvido falar e verificaram a sua autenticidade. 241

O próprio Parham mais tarde viveu a experiência e pregava sobre ela em todos os
cultos.242 No entanto, o seu entusiasmo era pelo dom de falar em uma língua estrangeira,
porém, não aprendida, mas pela simples atuação do Espírito Santo. Posição que difere
substancialmente do pentecostalismo que se desenvolveria a partir de 1906 em Los
Angeles, conforme explica Siepierski:
Entretanto, para Parham o fenômeno de “falar em línguas” era xenoglassia, isto é, falar em
língua estrangeira sem prévio conhecimento da mesma, e não glossolalia, ou seja, falar em
língua desconhecida. Na verdade, essa distinção foi uma das razões do rompimento de
Parham com seu mais famoso discípulo, o pregador negro William Joseph Seymour, líder do
241
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reavivamento pentecostal iniciado em 1906 em Los Angeles e conhecido como Azusa Street
243
Revival.

Levando a sério as suas convicções sobre a xenoglassia, Parham começou a ensinar
que não seria mais necessário compelir os missionários a estudarem idiomas estrangeiros, a
fim de pregarem nos campos para onde fossem comissionados, bastava apenas que
recebessem o batismo com o Espírito Santo e poderiam pregar em qualquer parte do mundo
usando o vernáculo local. 244 Mas isso não se verificou na prática, pois, mais tarde, na
missão de Azusa em Los Angeles alguns missionários foram enviados a terras estrangeiras
com essa convicção, mas os registros mostram que não foram bem sucedidos em falar no
idioma nativo.
O primeiro homem branco a receber a experiência em Azusa foi A. G. Garr, pastor da missão
de santidade em Los Angeles. Depois de seu “batismo”, Garr e sua esposa foram para Índia
onde esperavam pregar aos nativos em seus próprios idiomas. Contudo, quando isso foi
tentado, terminou em fracasso. Depois de seu fiasco na Índia, os Garrs viajaram para Hong
Kong onde estabeleceram uma missão e aprenderam o Chinês de uma maneira mais
convencional. Essa foi uma notável tentativa de levar avante o ensino de Parham concernente
ao uso de línguas pelos missionários, e terminou em fracasso. 245

O mesmo aconteceu no Brasil com os dois missionários suecos enviados dos
Estados Unidos para Belém do Pará, Daniel Berg e Gunnar Vingren. Não conseguiram falar
nem uma palavra em Português quando chegaram no Brasil. 246 Tendo em vista que uma das
principais doutrinas pentecostais, em torno da qual se apoiava todo o esforço missionário,
era o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em outras línguas, uma
243
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reavaliação do fenômeno, conforme ocorreu entre os primeiros pentecostais deveria ter sido
feita com forte base bíblica para assegurar a autenticidade da experiência. Afinal de contas,
Parham acreditava que o verdadeiro dom de línguas capacitaria os missionários a pregarem
o evangelho no idioma autóctone das terras visitadas.
Em 1901, Parham fechou a sua escola em Topeka e começou a viajar para espalhar
as suas idéias, e o fez por quatro anos. Em 1905, a pedido de amigos, mudou a sua sede
para Houston no Texas, e em pouco tempo abriu outra escola bíblica, a fim de propagar as
suas convicções. Essa escola ficou conhecida como “Escola de Treinamento Bíblico”, na
qual estavam matriculados vinte e cinco alunos.
William J. Seymour e o Movimento Pentecostal. A escola funcionou poucos
meses, mas foi através dela que William J. Seymour recebeu orientações teológicas.247
Seymour nasceu na Luisiana, mas logo no início da sua vida mudou-se para o Texas e
tornou-se pastor em Houston. Entrou em contato com o movimento de santidade e aceitou o
conceito de santificação como a “segunda bênção”.248 Descrito como “um homem baixo,
parrudo e sem um olho... era em 1905, um negro sulista atingido pela pobreza com pouco
ou nenhum conhecimento de história religiosa. Tendo ouvido sobre a nova escola de
Parham, decidiu melhorar o seu treinamento religioso, se fosse possível.”249
A cultura racista do sul impedia que Seymour frequentasse a escola de Parham, mas
devido ao seu grande interesse em buscar conhecimento, foi-lhe permitido frequentar as
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classes durante o dia. Ali aprendeu a nova teologia pentecostal, e conforme agora entendia
Parham, que o movimento de santidade estava errado em afirmar que a “santificação era
também o batismo com o Espírito Santo. Mas, ao contrário, ele é uma „terceira experiência‟
separada no tempo e em natureza da „segunda bênção‟. A santificação limpa e purifica o
crente, enquanto o batismo com o Espírito Santo traz grande poder para o serviço.”250
Essas idéias representam a evolução das pressuposições de John Fletcher, passando
por Phoebe Palmer até Charles Parham e que, finalmente, conduziram ao interesse e ênfase
indiscriminados no poder de cura, de exorcizar e demais fenômenos sobrenaturais que
encontrariam um lugar de destaque no pentecostalismo e neopentecostalismo que se
seguiriam até chegar aos padrões atuais.
Aprendeu também que a única evidência de que alguém recebeu o “batismo” com o
Espírito

Santo

é o falar

em outras línguas.

“Tudo

isso,

Seymour

aceitou

inquestionavelmente e indiscriminadamente.”251 Um estudo detido sobre os dons teria
demonstrado que “a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro,
segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; a outro, no mesmo Espírito, a fé; e
a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; a outro, operações de milagres; a outro,
profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro,
capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,
distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente” (1Co 12:8). Ou seja, nem
todos os cristãos receberão o dom da palavra de sabedoria, e nem todos, o dom de cura ou
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operações de milagres, ou o dom de línguas, mas o Espírito distribui os Seus dons
conforme Lhe apraz.
Enquanto na escola de Parham em Houston, Seymour não falou em línguas,
contudo, durante a sua permanência na casa de Richard Asbury na rua Bonnie Brae, 312, o
fenômeno ocorreu com ele em um dos cultos que realizava na sala da casa, onde fazia as
suas pregações,252 e por “vários dias os cultos de oração continuaram no lar dos Asbury até
a noite de 9 de abril de 1906 quando Seymour e sete outros caíram ao chão em um êxtase
religioso falando em outras línguas. Quando isso ocorreu, a filha dos Asbury fugiu pela
porta da cozinha horrorizada pelo que viu.”253
O fenômeno chamou a atenção das pessoas, e muitas se encaminhavam àquela casa,
a fim de presenciar o fato. Por isso, com o crescimento da audiência, inclusive de brancos e
negros juntos, tornou-se inviável continuar os trabalhos em uma residência, e Seymour
procurou um lugar maior para promover o seu reavivamento. Encontrou o edifício de uma
Igreja Metodista abandonada na rua Azusa, 312. 254 Ali, o reavivamento durou três anos, e
as cenas que podiam ser vistas por um visitante durante esse período são descritas pelo
historiador Vinson Synan:
Homens e mulheres gritariam, chorariam, dançariam, cairiam em transe, falariam e cantariam
em línguas e interpretariam a mensagem em Inglês. De uma forma realmente Quaker,
qualquer um que se sentisse “movido pelo Espírito” pregaria ou cantaria. Não haveria
nenhum coro devidamente vestido, nem hinários, nem ordem do culto, mas abundância de
entusiasmo religioso. Em meio a tudo isso, estaria o “pastor” Seymour atrás do púlpito que
raramente pregaria, e durante muito tempo manteria a cabeça coberta por uma caixa de sapato
vazia... Outras vezes ele “pregaria” lançando desafios a qualquer um que não aceitasse seus
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pontos de vista ou para encorajar, enquanto no púlpito feito de prancha de madeira, aos que
buscassem a experiência para que “soltassem a língua”. A outros, ele exclamaria: Sejam
vigorosos! Procurem a salvação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo, ou a cura
divina.255

Espiritualistas no culto de Azusa. Membros de sociedades secretas e espíritas
estavam presentes. Além do caráter bizarro dos cultos, a presença de membros de
sociedades secretas e de espiritualistas, também foi documentada. E muitos membros do
movimento de santidade acharam os cultos bem extremos, mesmo para eles, 256 e puderam
testemunhar a presença de religiosos não cristãos no culto de Azusa.
Muitas das igrejas e missões mais radicais da santidade fechavam suas portas e vinham em
masse para Azusa Street quando os seus cultos se tornaram muito conhecidos. Logo, tais
demonstrações físicas como “espasmos” e “incitação ao diabo” 257 estavam em evidência na
missão. Em breve, espiritualistas e médiuns de numerosas sociedades ocultas de Los Angeles
começaram a frequentar e contribuir para os cultos com a sua mediunidade e transes. 258

O próprio Seymour ficou perturbado com a situação, de maneira que escreveu para
Parham, a fim de pedir conselhos sobre como lidar com “os espíritos”. Solicitou que viesse
a Los Angeles para “assumir a supervisão do reavivamento”.259 Ele ainda foi notificado que
“todas as acrobacias comuns às velhas reuniões campais entre as pessoas de cor” estavam
sendo exibidas nos cultos.260 “Ainda mais perturbador para ele foi o relato de que „pessoas
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brancas‟ [estavam] imitando [à] tolice, o negroísmo grosseiro do sul, e atribuindo-o ao
Espírito Santo”.261
Parham chegou a Los Angeles em outubro de 1906 e ficou chocado pelo aspecto
dos cultos nos quais as pessoas caíam e rolavam pelo chão. Tentou corrigir os
“extremismos e o fanatismo” que encarava como tendo ultrapassado “os limites do senso
comum e da razão”.262 Pregou duas ou três vezes, mas foi rechaçado como persona non
grata por alguns dos seguidores de Seymour. Finalmente, por haver denunciado o que lhe
parecia uma tomada de controle por parte dos “hipnotizadores” e “espiritualistas”, foi
embora desgostoso pela “introdução de tagarelice, pela fala confusa e rápida, e pelo falar
cuspindo, não expressando de forma alguma qualquer idioma”. 263
Depois desse fato, Parham e Seymour romperam as relações definitivamente. Mas o
professor Parham continuou as suas denúncias do “poder espiritual prostituído”, dos
“desmaios e espasmos terríveis”, dos participantes “rolando pelo chão e dos
hipnotizadores”.264 A justificativa de Seymour para não atender aos apelos de seu antigo
professor, e que pode ter sido apenas um pretexto, foram os relatos e as acusações de que
Parham praticava o homossexualismo, embora ele sempre tenha negado.265
A presença do espiritismo em culto cristão é algo discrepante, pois a doutrina
espírita vai de encontro aos princípios fundamentais do cristianismo (Dt 18:10-13; Is 8:19261
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20; At 4:12; Jo 1:29; Rm 12; 1Jo 1:7-9; Ap 21:8). Basta recorrer a publicações espíritas e
confrontar as suas declarações com a Bíblia para se atestar esse fato: “Jésus [sic], o homem,
foi um psíquico poderoso, porém, sòmente [sic] um homem tal qual o leitor e eu somos.”266
Sir Arthur Conan Doyle, numa de suas conferências em Londres, assim falou: “O
Espiritismo percorrerá o Mundo e fará dêle [sic] um lugar melhor para viver. Quando êle
[sic] governar o mundo banirá o sangue de Cristo.”267
O Espiritismo é uma religião, mas uma religião livre das absurdas formas supersticiosas que
desfiguram o sistema conhecido como cristianismo. Algumas destas doutrinas são meramente
bobagens, porém algumas delas, tal como a teoria da expiação pelo sangue, são
absolutamente viciosas e conduzem a ímpio viver. Enquanto nós aceitamos alegremente
muitas coisas belas ensinadas por Cristo, não podemos chamar-nos a nós mesmos Cristãos,
porque isto significaria que nós cremos que Seu sangue realmente nos limpa do pecado, e nós
negamos isto. A teoria ortodoxa, juntamente com a doutrina da justificação do pecado pela fé
268
apenas, são doutrinas que inevitàvelmente [sic] encorajam o pecado e a conduta imoral.

Não obstante, o espiritismo pretende ser cristão, e até mesmo, ser o Espírito da
Verdade, ou seja, o Espírito Santo que Jesus prometeu. Allan Kardec o classifica como “a
terceira revelação da lei de Deus”. Para ele a primeira revelação foi o Velho Testamento,
personificada por Moisés; a segunda foi o Novo Testamento, personificada em Jesus Cristo;
e a terceira revelação não se personificou em ninguém em particular, porque é ensinada
pelos espíritos, ou seja, ela é na visão de Kardec, o espiritismo. 269 Doyle em sua digressão
266
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sobre o Cristianismo, cita o retorno do Espírito e a possibilidade de fraternidade, abrigada
pelo espiritismo, entre cristãos, maometanos, hindus e parses, sob a ética de Cristo, ainda
que dissociada de Seu nome:
O campo do Espiritismo é imensamente vasto e nêle [sic] cada variedade de cristão, como de
maometano, de hindu ou de parsi [sic] pode viver em fraternidade. Mas o simples retorno do
Espírito270 e da comunicação não é suficiente... Necessitamos também código de moral. E se
considerarmos a Cristo como um mestre benevolente ou como um divino embaixador, Seu
ensino ético atual, de uma forma ou de outra, mesmo quando não conjugado com o seu nome,
é uma coisa essencial ao soerguimento da humanidade. Mas deve ser sempre controlado pela
271
razão e aplicado conforme o espírito e não conforme a letra.

Para Conan Doyle, “Apollyon272 era, realmente, o Espírito de Verdade”.273 Para ele,
o mesmo espírito que atuou em Irving, engendrou “uma outra [sic] manifestação psíquica
naqueles dias que levou mais diretamente à revelação de Hydesville,274 o desabrochar de
fenômenos espíritas nas comunidades dos „shakers‟, nos Estados unidos”. 275 Afirma que,
ainda que as pessoas envolvidas com esses fenômenos vivessem na Inglaterra, não
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escaparam de perseguições, por isso, foram para os Estados Unidos, e em 1837 havia
sessenta desses grupos.276
Refere-se a pessoas que receberam os “Espíritos dos Índios” ocupando toda “a casa
e em poucos minutos por toda a parte ouvia-se o seu „Whoop! Whoop!‟ Os gritos de
„Whoop!‟, aliás emanavam dos órgãos vocais dos próprios „shakers‟. Mas, quando sob o
controle dos índios, conversavam na língua dêstes [sic], dançavam as suas danças e em tudo
mostravam que estavam realmente tomados por Espíritos de Peles Vermelhas.”277
Esses fatos demonstram a existência de semelhanças, e até certo ponto, de uma
ligação do fenômeno de línguas pentecostais modernas e as manifestações espíritas, e que o
fenômeno da glossolalia por si só não é indicativo de que esteja ocorrendo um autêntico
dom de línguas bíblico, tendo em vista que os espíritas supra mencionados puderam falar a
língua dos Peles Vermelhas. Indicam também, nas entrelinhas, similaridade com o
cristianismo evangélico, que, perseguido pela igreja dominante na Europa, levou para os
Estados Unidos os cristãos holandeses e ingleses a partir de 1620, em busca de liberdade.
Também impulsionados por perseguições na Europa, os espíritas ingleses foram para os
Estados Unidos em 1837.
É possível que um movimento comece a se desenvolver cometendo erros de
interpretação de declarações bíblicas, como ocorreu aos discípulos que ignoraram as
palavras proféticas de Jesus predizendo a Sua morte de cruz (Mt 16:21; 17:23; 20:19; Lc
9:22; 18:33) e depois se lamentaram: “Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de
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redimir a Israel; mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas
sucederam” (Lc 24:21). Contudo, os erros de interpretação devem ser abandonados à
medida que o estudo das Escrituras esclareça os fatos (Pv 4:18; Jo 8:32; 1Pe 1:19). No
entanto, não é admissível que um movimento incipiente se envolva em práticas condenadas
pela doutrina bíblica e contrarie a Palavra de Deus, tais como o espiritualismo, cujo
fundamento doutrinário é a comunicação com os mortos (Êx 22:18; Lv 19:31; 20:27; Dt
18:9-13; Jó 14:20-21; Sl 146:4; Ec 9:5-6; Is 8:19; Jr 27:9-10; Ml 3:5; 2Cr 11:14-15; Gl
5:20-23; 2Pe 5:8; 1Jo 4:1; Ap 12:9, 12; 16:14).
O fator desencadeador dessa mistura de cristianismo com cultos extáticos que
facilitam a penetração de “espiritualistas e médiuns”, “sociedades ocultas” e “transes”278
místicos, demonstra a vulnerabilidade não somente de pentecostais, mas de carismáticos
como um todo. Quanto a este último grupo, afirma Daniel Plenc, “essa substituição do
objetivo testemunho bíblico pelo testemunho subjetivo da experiência humana é uma
fraqueza reconhecida do movimento carismático.”279
A Expansão Pentecostal Depois de Azusa. Contudo, o Movimento Pentecostal
eclodiu em várias partes dos Estados Unidos, e dentre aqueles que espalharam a mensagem
a partir de Azusa Street, constam a senhora Rachel Sizelove no Missouri, Samuel Saell no
Arizona, Glenn A. Cook em Indiana, D. W. Kerr em Ohio, Marie Burgess em Nova York,
C. H. Mason no Tennessee, G. B. Cashwell na Carolina do Norte, e R. E. McAlister em
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Ottawa, no Canada.280 Este último, tio-avô do missionário Robert McAlister,281 que
fundaria no Brasil a Igreja de Nova Vida, e daria os primeiros treinamentos a dois jovens
que se tornariam importantes líderes do neopentecostalismo brasileiro, Edir Macedo e R. R.
Soares.
Um pastor metodista norueguês que fazia turismo nos Estados Unidos entre 1906 e
1907 chamado T. B. Barratt, enquanto em Nova York, ouviu falar do movimento em Los
Angeles e entrou em contato com Syemour. Recebeu a experiência pentecostal em
novembro de 1906. Dentro em breve, batistas e metodistas noruegueses estavam não apenas
falando em línguas, mas também exibindo “riso santo” e a “dança santa”. 282 Essa forma de
manifestação se tornaria comum no neopentecostalismo americano, mas também ocorreria
no Brasil. 283
Azusa Street, conforme descrita acima foi o berço do pentecostalismo que chegaria
ao Brasil, depois de passar por Chicago. Primeiro em São Paulo, através do Italiano
Valdense, Luigi Francescon em 1910, depois, em Belém do Pará, por dois missionários
suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingren em 1911.
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O Pentecostalismo Brasileiro
Entre os anos de 1860 e 1910, a Amazônia era a maior fornecedora de borracha para
o mercado mundial, 284 pois, a vulcanização, invenção de Charles Goodyear, despertou o
apetite do mundo pela Hevea brasiliensis. 285 Trabalhadores atingidos pela seca do nordeste
rumavam para a Amazônia, a fim de trabalhar como seringueiros, o que lhes constituía a
solução econômica, embora ganhassem bem pouco. Conforme relata Siepierski, esse foi
também o período em que Chicago se tornou o centro industrial dos Estados Unidos, e o
tipo “Pará” era considerado o padrão mundial de qualidade dessa matéria-prima.286
Condições sócio-econômicas
Contudo, o contrabandista inglês, Henry Alexander Wickham levou sementes da
seringueira para a Malásia. 287 O plantio e a produção eficientes em terras estrangeiras
fizeram os preços da borracha amazonense despencar. 288 No início da década de 1910, com
a baixa dos preços da borracha devido à oferta mais atraente do mercado asiático, os
nordestinos que, mesmo sem treinamento e adaptação para viverem na região amazônica,
haviam se aventurado a trabalhar nos seringais, tiveram que retornar desiludidos.
Associada ao desemprego estava a febre amarela grassando a vida de muitos, o
vício da cachaça (que normalmente atingia ao provedor da casa trazendo as suas
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consequências para toda a família), a fome e a pobreza, bem como a apatia da religião
dominante, o catolicismo, que levaram as vítimas dessa situação a procurar refúgio na nova
religião que prometia cura, esperança e salvação.289 Ou seja, “não tendo encontrado a
salvação na borracha, encontraram-na na mensagem pentecostal.” 290
Foi este cenário que o Pentecostalismo norte-americano encontrou quando chegou
ao Brasil, particularmente em Belém do Pará em 1911. E foram os trabalhadores
desiludidos no fim do ciclo da borracha que aderiram à nova fé, 291 bem como a população
carente de cuidados médicos:
Um dos termos mais comuns no léxico sobre doença dos pentecostais belenenses é o verbo
desenganar. Quando um médico desengana um paciente, ele o informa que seu caso é sem
esperança ou terminal. Nas clínicas ou hospitais da saúde pública em Belém e em todo país,
muitos médicos diagnosticam ao paciente a doença incurável antes de levar adiante os
exames necessários.292

Ainda de acordo com o historiador Andrew Chesnut foram a doença, 293 o
alcoolismo e a falta de combate a este por parte das religiões já estabelecidas, ou seja, do
catolicismo, que não restringia o uso do álcool e da umbanda que, inclusive fazia uso da
bebida alcoólica no seu serviço religioso, os responsáveis pela procura, por parte dessa
população, do pentecostalismo, que diferente dessas outras, incentivava o abandono do
vício:
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Os dois principais competidores do pentecostalismo, o catolicismo e a umbanda, quando
muito, proveem pouco auxílio espiritual para o alcoólico. O antropólogo paranaense Heraldo
Maues explica como a fusão do sagrado e o profano durante festa católica resulta em
procissão carnavalesca. “O Catolicismo não tem restrições. Isso permite a folia do povo que
celebra a Santo Antônio, carregando o seu santo e bebendo cachaça, gritando, „viva o santo‟
294
enquanto executando um tipo de dança que simula atos sexuais (Maues 147).”

As condições da população quando o pentecostalismo chegou ao Brasil, é um
conglomerado de pobreza, doença e desassistência por parte das autoridades. Por essa
razão, o estímulo de uma religião, não simplesmente ritualista, mas que se caracterizasse
como um fator de mudança nas condições socioeconômicas seria bem vindo. E são esses
mesmos fatores que também configuraram o cenário nacional no início do
neopentecostalismo brasileiro. Porém agora, com uma substancial diferença, a introdução
da Teologia da Prosperidade. Se no pentecostalismo, o fiel almejava apenas mudar de vida,
saindo da sua condição miserável, no neopentecostalismo, ele almeja desfrutar tudo o que o
dinheiro pode dar. Chesnut, baseado em entrevistas a pentecostais afirma:
No contexto do declínio real de salários e altos níveis de subempregos e desempregos, o
evangelho da prosperidade das igrejas pentecostais pós-modernas, particularmente a IURD
reverbera pelas favelas do Brasil. Em resposta à minha pergunta sobre o porquê as igrejas
pentecostais são tão bem sucedidas entre os pobres de Belém, meus informantes citaram a
295
procura pelos “recursos” financeiros e materiais como razão primária.

Essa disparidade sócio-econômica facilita o trânsito das pessoas menos favorecidas
pelos movimentos pentecostais. E no início da década de 1980, além do conhecido poder
pentecostal, o exorcismo, a oferta de uma vida economicamente satisfatória associada à

294

Ibid., 58.

295

Ibid., 16-17, 45.

78

cura divina, fez com que “esse método alternativo de cura pela fé tivesse tal sucesso na
IURD que muitas igrejas pentecostais brasileiras o incorporassem em suas liturgias.” 296
Quem tem fome ou doença está mais propenso a buscar a operação de milagres,
razão pela qual, muitos procuravam a companhia de Jesus (Mt 15:30-31; Mc 3:8, 10; Lc
6:19; Jo 6:2, 14, 22-26; 12:17-18). Contudo, não há nada de errado em recorrer ao auxílio
da religião motivado pela pobreza e a fome, desde que isso não seja feito de forma
indiscriminada e sem qualquer critério.
Consolidação
As Igrejas da Primeira Onda
Diretamente ligado ao pentecostalismo brasileiro, foi o movimento dirigido por
Durham, pois, “o reverendo William H. Durham de Chicago viajou a Los Angeles e então
retornou para a sua „missão da Avenida Norte‟, a fim de fundar o Movimento Pentecostal
no meio-oeste. Da igreja de Durham, líderes das futuras Assembléias de Deus do Canadá
receberam a mensagem pentecostal.” 297
Da América do Norte para o Brasil
Após algumas divergências doutrinárias entre este pastor batista e Seymour,
surgiram “novas correntes pentecostais. Dois convertidos, os suecos Daniel Berg e Gunnar
Vingren, através de uma revelação em sonho recebida pelo primeiro, são chamados a
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pregar o batismo do Espírito Santo no Pará.”298 Outro discípulo de Durham que veio como
missionário do pentecostalismo ao Brasil, foi o italiano Luigi Francescon, que após haver
pregado sobre o batismo com o Espírito Santo em uma Igreja Presbiteriana do Brás em São
Paulo, em 1910, foi expulso, e junto com simpatizantes, fundou a Igreja Congregação
Cristã no Brasil. 299
Os três missionários vieram ao Brasil motivados pela xenoglassia de Parham.300
Contudo, nenhum deles falou, através do dom de línguas, o idioma português,301 como era
de se esperar, pois acreditavam estar experimentando o autêntico dom concedido pelo
Espírito Santo.302 Assim como ocorreu aos discípulos quando revestidos do dom de línguas
no dia de Pentecostes:
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, porventura, galileus
todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua
materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia,
Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de
Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como
os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? (Atos 2:7-11)

Adolfo Uldin, um pintor de South Bend, Indiana, era empregado da Oliver Chilled
Plow Works, uma fábrica que exportava produtos agrícolas, e membro da Primeira Igreja
Batista Sueca. A direção da denominação lacrou as portas do templo para impedir as
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reuniões pentecostais. Então, o grupo que havia aderido ao pentecostalismo começou a
reunir-se na casa de Uldin. 303 Foi durante a visita a este, que os amigos Berg e Vingren
foram notificados por uma “revelação” que deveriam ir para o Pará. 304
Luigi Francescon, um italiano que emigrou da Itália para Chicago nos Estados
Unidos, abandonou o catolicismo e tornou-se presbiteriano. Contudo, “após assistir a
reuniões na igreja de W. H. Durham, recebe o „dom de línguas,‟ em 25 de agosto de
1907.”305 Da mesma forma como ocorreu com os suecos Berg e Vingren, o italiano
Francescon também recebeu uma profecia em South Blend.
Motivado por aquela profecia, foi à Argentina, e em seguida chegou ao Brasil, onde
se relacionou com a colônia italiana e passou a frequentar a Igreja Presbiteriana do Braz em
São Paulo. Com os desentendimentos doutrinários, vários membros deixaram a Igreja
Presbiteriana e com eles se agregaram também, membros da Igreja Batista, da Metodista e
até da Igreja Católica. E foi com esse grupo que fundou a Congregação Cristã no Brasil. 306
Congregação Cristã no Brasil
Portanto, como aconteceria depois com a Assembléia de Deus, a Congregação
Cristã no Brasil teve seu início através de um cisma provocado pelo seu fundador na Igreja
Presbiteriana do Brás em São Paulo.307 O seu desenvolvimento ocorreu principalmente
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entre os imigrantes italianos e os seus descendentes, e a “sua expansão geográfica segue a
trilha do café que havia empregado largamente a mão de obra imigrante e que havia
facilitado a penetração do presbiterianismo no... interior de São Paulo, do sul de Minas
Gerais e do oeste do Paraná.” 308
Mais uma vez, as condições sócio-econômicas abrem caminho para a penetração do
pentecostalismo. A princípio permaneceu entre os italianos por vinte anos 309 e “apesar de
pretender manter-se irremovível em seu tradicionalismo, a Congregação Cristã vem
sofrendo pequenas alterações na área de usos e costumes e em sua composição social”. 310
Ainda que não faça proselitismo até hoje, devido à doutrina da predestinação de
orientação calvinista, no que difere de todas as demais igrejas pentecostais, de teologia
arminiana.311 Enquanto a Assembléia de Deus foi influenciada pelos suecos até a década de
1940, mas a partir da década de 1950, foram os brasileiros e norteamericanos que ditaram
as mudanças na denominação.312
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Assembléia de Deus
Ao chegar a Belém do Pará, Berg e Vingren assentaram-se na principal praça da
cidade de onde puderam ver “leprosos, doentes de febre amarela ou de peste bubônica.”313
Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana de Belém, comandante de navios da
Companhia Porto of Pará, fez contato em Inglês com os dois missionários que se
hospedaram no hotel da rua João Alfredo.314
Durante a estada no hotel, entraram casualmente em contato com um jornal, cujo
diretor Justo Nelson era conhecido de Vingren nos Estados Unidos. Depois foram
conduzidos até o pastor batista Erik Nelson, também sueco.315 Contudo, embora morassem
no porão da Igreja Batista de Belém por uma quantia de aproximadamente dois dólares por
noite316 e a ela estivessem se afiliado, a sua mensagem do batismo com o Espírito Santo
contrariava a doutrina batista que vê o derramamento do Espírito Santo em Atos como um
evento histórico que não deve ser repetido.317
O pastor Nelson lhes permitia participar nos cultos e até dirigir reuniões de oração
nas quais participavam de dez a quinze membros da igreja batista, até que um dos membros
da sua igreja, Celina Albuquerque, foi batizada com o Espírito e falou em línguas em maio
de 1911. Este fato, acompanhado de fenômenos como a cura pela fé, precipitou uma cadeia
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de eventos culminando no cisma que daria origem à primeira igreja pentecostal do Brasil, a
Assembléia de Deus. 318
Conclusão
O pentecostalismo dessas duas igrejas foi o que predominou no Brasil até a década
de cinquenta, e a ênfase doutrinária de ambas era o batismo com o Espírito Santo e o falar
em línguas.319 Abraçaram uma postura ascética na música, no vestuário e no estilo de vida.
Contudo, a Assembléia de Deus é mais “flexível e disposta a acompanhar certas mudanças
que estão se processando no movimento pentecostal... Seu recente e deliberado ingresso na
política partidária e na TV, em busca de poder, visibilidade pública e respeitabilidade
social... sinaliza de modo irrefutável sua tendência à acomodação social, à
dessectarização.”320
As Igrejas da Segunda Onda
Em 1953 estabeleceu-se no Brasil uma nova modalidade de pentecostalismo, trazida
por dois jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, ambos ex-atores de filmes de
faroeste convertidos ao pentecostalismo, Harold Williams e Raymond Boatright, um
pentecostalismo aberto ao mundo.
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Da América do Norte para o Brasil
Os dois missionários lançaram uma campanha evangelística não denominacional
em São Paulo, através da Cruzada Nacional de Evangelização, e para isso, se utilizaram
dos recursos seculares disponíveis na época. Difundiram suas mensagens por meio de
“tendas de reavivamento” conforme modelo norte-americano. Valeram-se de música ao
estilo popular “rockabilly” que atraiu ampla cobertura da imprensa, do inicial apoio de
muitos líderes pentecostais e foram bem sucedidos em sua campanha evangelística,
acompanhada de sessões de cura coletiva. 321 Mas, não sem encontrar oposição da liderança
pentecostal já estabelecida.322
Igreja do Evangelho Quadrangular
Embora crendo no batismo com o Espírito Santo e no dom de línguas, a ênfase
doutrinária agora era a “cura divina”. 323 Essa foi uma das mudanças na face do
pentecostalismo que se desenvolveria a partir da chegada da IEQ ao Brasil. Outra faceta foi
a criação de novas denominações cada vez menos ascéticas e mais flexíveis. 324
Na década de cinquenta, verificaram-se duas correntes a partir da IEQ: Uma,
representada pela “Igreja Brasil para Cristo”, totalmente aberta. Outra, ainda mais fechada,
o caso da “Deus é Amor”325. A maneira como essas igrejas se relacionariam com o mundo
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político e social, a postura dos seus obreiros, o sistema de arrecadação de dízimos e ofertas,
a forma dos seus serviços cúlticos, o estilo de música adotado por elas, o método de
abordagem evangelística e as técnicas de crescimento, bem como a sua teologia, exerceriam
influência na formação daquelas que se tornariam as igrejas neopentecostais da atualidade,
incluindo a Igreja Universal do Reino de Deus.
Igreja Brasil para Cristo
O primeiro brasileiro a fundar uma igreja pentecostal de expressão foi o
pernambucano Manoel de Mello, um pregador leigo que deixou a Assembléia de Deus e
uniu-se à Cruzada Nacional de Evangelização, a partir da qual ascendeu à preeminência
nacional. 326
Multidões enumerando perto de cem mil não eram incomuns. Em tempos mais recentes, as
aglomerações às vezes somavam mais de duzentos mil... Essas campanhas atraíam a muitos,
mas especialmente, as humildes classes trabalhadoras de São Paulo e dos distritos
circunvizinhos.327

Os espectadores apertavam-se nas reuniões da tenda em São Paulo para ouvir o
evangelho e experimentar as curas miraculosas realizadas pelo evangelista inspirado. A
enorme popularidade de Mello transcendeu a “cruzada amorfa” e o levou a fundar a sua
própria igreja em 1955.328
Mello estabeleceu uma inovação que faria parte da rotina das igrejas no futuro.
Enquanto a Cruzada Nacional de Evangelização operava curas fora do ambiente da igreja
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utilizando as tendas de reavivamento, a Igreja Brasil para Cristo transportou as atividades
“das tendas para os estádios, teatros, auditórios e ginásios alugados.”329 Ele se utilizou
amplamente do rádio, e introduziu o “gospel hymn” em português, ou seja, o hino sertanejo
que se tornou um sucesso de audiência nas transmissões matutinas de rádio, e que agradou
muito ao público nordestino de São Paulo.330 Hoje, a denominação neopentecostal que tem
na transmissão de rádio a sua grande aliada como veículo de atração do público, é a Igreja
Universal do Reino de Deus.331
Outra inovação de Manoel de Mello foi a introdução de evangélicos pentecostais na
política partidária, muito embora os protestantes históricos estejam engajados na política
desde a década de trinta, “mas sua atuação era marginal e discreta”.332 Sua influência sobre
centena de milhares de pessoas tornou-lhe naturalmente um líder de expressão, e “o pedido
do pregador sertanejo para construir um templo monumental em São Paulo levou o
Pentecostalismo à arena política brasileira pela primeira vez.333 O então deputado Adhemar
de Barros aproximou-se de Mello, a fim de conquistar o apoio da igreja Brasil para Cristo
na sua campanha para prefeito de São Paulo. Como retribuição, a igreja ganhou uma
propriedade dentro da cidade, “onde construiu um tabernáculo de alumínio”. 334 Mello
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mobilizou a igreja para apoiar a candidatura de Adhemar de Barros propagando pela rádio o
presente oferecido à igreja. Os ouvintes radiofônicos chegavam a cinco milhões, e eram
solicitados para que orassem nas vigílias e nos cultos pelo auxílio do Espírito Santo na
eleição de Barros.335
As orações pela campanha de Barros não foram respondidas, e intensa pressão da Igreja
Católica levou o sagaz político a trair a Igreja Brasil para Cristo. A equipe de demolição,
enviada sem aviso prévio, arremessou os seus instrumentos de destruição no templo recém
construído, desmantelando-o em poucas horas.336

Porém, Mello não se deixou abater, estava no auge de sua influência em 1962, e
“mobilizou o seu rebanho para eleger ao seu assistente, Levy Tavares, deputado federal.
Outro pastor da igreja Brasil para Cristo foi eleito deputado estadual em 1966. 337 Dessa
forma, entrou em evidência o espírito populista pentecostal que se tornaria paradigma para
igrejas com grande expressão política, como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus.
Segundo Freston, alguns fatores contribuíram para a entrada da Igreja Brasil para
Cristo na política partidária, tendo em vista que os pentecostais eram desencorajados ao
engajamento político por serem mais voltados para as atividades espirituais.338 Em primeiro
lugar, a Brasil para Cristo foi “a primeira grande igreja fundada por cidadão brasileiro”.
Em segundo lugar, por isso, “não tinha o peso de uma tradição apolítica” como acontecia às
demais denominações. Em terceiro lugar, possuía “concentração de eleitores em um
Estado”, que, politicamente era “o mais aberto do país”, São Paulo. Em quarto lugar, “a
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diferença fundamental foi a liderança personalista de Mello.” 339 A incursão política de
Mello não foi seguida por outros grupos pentecostais por quase vinte e cinco anos. Talvez,
segundo Freston, devido ao regime militar. 340 Entretanto, esses mesmos fatores
responsáveis pelo engajamento de Mello na política partidária, também são encontrados no
líder da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo.
Igreja Deus é Amor
A terceira maior igreja da segunda onda do pentecostalismo brasileiro, a Deus é
Amor, fundada em 1962 por David Miranda que deixou a Igreja Brasil para Cristo para
fundar a sua própria denominação pentecostal, conservou elementos do pentecostalismo
clássico, tal como a ética ascética que exigia dos membros um exagerado rigor no vestir e
nas relações entre os sexos,341 mas, ao mesmo tempo, trouxe inovações que serviriam de
base para o neopentecostalismo desenvolvido a partir do final da década de setenta. 342
Vários elementos são antecipações da IURD: as obreiras uniformizadas, os exorcismos na
frente, as entrevistas com os demônios, o grito de “queima” para fazer o demônio sair de sua
morada... Mas é uma versão amadora, pobre e culturalmente ultrapassada. A IPDA antecipa a
Universal no combate frontal à Umbanda e na recuperação de elementos católicos como a
prática de benzer e ungir objetos. Outra inovação são as correntes, equivalentes às novenas: a
pessoa vai na igreja em jejum por sete sábados (ou terças, etc.) em favor de uma determinada
intenção (vencer um vício, conseguir emprego). 343
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David Miranda, muito embora evitasse a televisão por considerá-la perniciosa, fez
uso abundante do rádio como ainda não havia sido feito por nenhum outro evangelista
pentecostal. No final dos anos oitenta, o programa diário: “Voz da Libertação” era
transmitido por mais de quinhentas estações de rádio, das quais pelo menos cinco eram de
sua propriedade.344
Dentro dos muros do templo, inovações litúrgicas pavimentaram o caminho para o
pentecostalismo pós-moderno que emergiria uma década e meio mais tarde. Embora o
pentecostalismo clássico brasileiro exibisse certas crenças e práticas sincréticas, a DEA
elevou o sincretismo a novas alturas. Tomando emprestado do catolicismo romano e das
religiões afro-brasileiras Candomblé e Umbanda, a Deus é Amor restaurou a taumaturgia
eliminada há séculos pelos reformadores protestantes. O exorcismo tornou-se a principal
atração nos cultos da DEA. Os pastores não apenas expulsavam os demônios de seus
hóspedes humanos, mas também invocavam os “maus espíritos” da Umbanda, tal como
345
Tranca Rua, a fim de serem coletivamente exorcizados pela congregação frenética.

Outra inovação foi o visual dos templos da Deus é Amor de David Miranda, que
evidencia o rompimento com a austeridade apresentada nas casas de adoração do
pentecostalismo clássico.346 A partir de então, até mesmo uma antiga funerária serviria
como casa de culto durante os passos iniciais na fundação das novas igrejas pentecostais,
como ocorreu com a IURD.
As Igrejas da Terceira Onda
Muito embora, as igrejas de terceira onda tenham aumentado em número dia-a-dia,
e entre essas constem os nomes da Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Cristã
Apostólica Renascer em Cristo, Cristo Vive, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra,
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Comunidade da Graça, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo e a Igreja Mundial do Poder
de Deus, não é necessário para os objetivos desta pesquisa, analisá-las individual e
detidamente, porém somente àquela que está diretamente ligada de alguma maneira, à
formação e desenvolvimento da Igreja Universal do Reino de Deus.
Da América do Norte para o Brasil
Por isso, de fundamental importância na formação da IURD, figura a Igreja de Nova
Vida, e o seu líder, o missionário canadense Robert MacAlister. Convidado pelo pastor
Lester Summral para realizar uma campanha no Brasil, aceitou o desafio e efetivou uma
cruzada evangelística em 1958. 347 “Pregou na Assembléia de Deus e nas campanhas de cura
divina em tendas de lona da Cruzada Nacional de Evangelização.”348 Ele constitui o
elemento de transição do pentecostalismo de segunda onda para o de terceira onda
inaugurado em 1977 por Edir Macedo.
Igreja de Nova Vida
MacAlister nasceu em 13 de agosto de 1931 em Ontario no Canadá, e filho do
pastor Walter E. Macalister, superintendente das Assembléias de Pentecostais do
Canadá,349 o que faz dele um líder pentecostal familiarizado com as transições do
movimento.
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Em 1959 fixou residência no Brasil e utilizou o rádio como um dos primeiros
contatos evangelísticos com o púbico,350 uma estratégia que seria usada pela IURD anos
mais tarde.351 O programa, “Voz da Nova Vida” foi ao ar em primeiro de agosto de 1960,
às 6 horas e trinta minutos, pela rádio Copacabana. “Através deste programa, o missionário
Roberto fundou a primeira de muitas igrejas evangélicas renovadas no Brasil: A Cruzada de
Nova Vida.”352
Embora acreditasse na manifestação do dom de línguas entre os modernos
pentecostais, “o Bispo Roberto MacAlister teve que fazer um curso intensivo de língua
portuguesa... para fazer a locução do programa de 15 minutos.”353 Continuou avançando no
uso do rádio, e para alcançar todo o Brasil, em 1963, transferiu o programa para a rádio
Mayrink Veiga, mas utilizava também a rádio Guanabara, até que em 1967 comprou a rádio
relógio.354
A ênfase de MacAlister nas suas transmissões era: “a cura das enfermidades.” Para
defender ou justificar a sua pregação pelo rádio, publicou o seu primeiro livro, “Perguntas e
Respostas Sobre a Cura Divina”.355 Contudo, publicou mais de quarenta livros e
panfletos,356 dentre os quais se encontram: “„As Dimensões da Fé Cristã‟, „Os Alicerces da
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Fé‟, „As Alianças da Fé‟, „A Experiência Pentecostal‟, „Medo‟, „Crentes Endemonhiados:
A Nova Heresia‟... Em março de 1964 foi inaugurada a primeira Igreja de Nova Vida, em
Bom sucesso, Rio de Janeiro.”

357

E logo em seguida foi inaugurada a Escola Ministerial

que preparava e ordenava pastores.358
A base do ministério de Robert MacAlister era: “Jesus salva, cura, liberta e batiza
com o Espírito Santo”.359 O legado teológico de MacAlister encontrado nos seus livros
enfatizando a fé ecoa nos escritos e na pregação do líder da Igreja Universal, Edir Macedo.
E, diferente das denominações pentecostais surgidas nos anos cinquenta e sessenta, “a Nova
Vida desde o princípio angariou boa parte de seus fiéis nas classes média e média baixa.” 360
Segundo o sociólogo Ricardo Mariano, a Igreja de Nova Vida exerceu um papel
fundamental na formação do quadro de liderança tanto da Igreja Universal do Reino de
Deus quanto da Igreja Internacional da Graça de Deus. “De suas fileiras saíram Edir
Macedo, R. R. Soares e Miguel Ângelo.”361 Na Nova Vida são encontradas ainda “de forma
embrionária as principais características do neopentecostalismo: intenso combate ao Diabo,
valorização da prosperidade material mediante a contribuição financeira, ausência do
legalismo em matéria comportamental.”362
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Como a análise detida da História não deixa dúvidas, a evolução do pentecostalismo
clássico para o neopentecostalismo foi marcada por um processo dinâmico em que fatores
sócio-econômicos e até políticos colaboraram para a sua solidificação muito mais do que
uma leitura atenta das doutrinas bíblicas para embasá-lo teologicamente.
Igreja Universal do Reino de Deus
Em relação à origem da Igreja Universal, não há informações desencontradas quanto
ao lugar e data de sua formação, pois os pesquisadores possuem dados coletados através de
entrevistas com líderes e membros da igreja, fragmentos de reportagens contendo narrativas
de seus afiliados, bem como entrevistas com pessoal da liderança, e reportagens diversas.
Muito embora, haja entre os pesquisadores diferenças em detalhes que produzem
conjectura, e isso porque “a Igreja Universal mantém um discreto silêncio sobre a fundação
de sua organização, apresentando o mito familiar de seu modesto começo ex-nihilo em uma
antiga funerária alugada na Abolição, Rio de Janeiro.”363 Mas, embora a liderança prefira
associar a sua origem a um milagre, tendo em vista o que ela se tornou em poucos anos, a
formação da Igreja Universal não foge à regra em relação às outras igrejas pentecostais, ou
seja, ela também tem origem cismática. 364
Via de regra, o pentecostalismo se desenvolveu melhor entre os pobres, porém,
MacAlister, pioneiro da Nova Vida, e que exerceu um papel fundamental na nova liderança
neopentecostal, procurou levá-lo para um público ainda não alcançado, a classe média. 365
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Macedo discordou da ênfase de Macalister e “farto do elitismo desta igreja e sem apoio
para suas atividades evangelísticas, consideradas agressivas”, 366 rompeu com ele e a sua
igreja em 1975. 367 Segundo Erik Kramer, o processo de rompimento começou em 1974,368
até que em 1977, Macedo, juntamente com o seu cunhado Romildo R. Soares, Roberto
Augusto Lopes e os irmãos Samuel e Fidélis Coutinho,369 fundaram a sua própria igreja, a
Cruzada do Caminho Eterno.370 O nome dessa igreja pode indicar o anseio de torná-la tão
atrativa quanto os novos movimentos surgidos após a Cruzada Nacional de Evangelização
da década de 1950.
Pouco antes de fundarem a Cruzada do Caminho Eterno, Macedo e Soares foram
consagrados pastores “na Casa da Bênção pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes.” 371
O neopentecostalismo, com raras exceções, não se preocupa com a formação acadêmica
dos seus militantes. “Seguindo a tradição leiga do pentecostalismo, os pastores da Universal
não possuem formação em seminários ou faculdades de teologia.” 372 No pentecostalismo se
enfatiza mais a experiência do que um „assim diz o Senhor‟. “Há uma tendência muito
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grande a interpretar a Bíblia à luz de insights, vislumbres (como Hagin373) e experiência
pessoal.”374 MacArthur Jr. afirma que o carismático tenta encaixar a Bíblia na sua
experiência, mas quando não consegue, a ignora. 375 Relata que “um crente carismático
escreveu na capa interna de sua Bíblia: „Não me importa o que a Bíblia diz. Eu tive uma
experiência.‟”376
A ênfase na experiência deprecia os estudos sistemáticos da Bíblia e abre as portas
para desvios doutrinários. Mesmo que um líder carismático não deprecie a Bíblia
abertamente, e até mesmo confesse a sua inspiração, ele deixará de lado importantes
princípios se esses lhe contrariarem as convicções baseadas na sua experiência sensorial ou
idéias cultivadas. “A interpretação neopentecostal de seções específicas da Bíblia,
freqüentemente, reflete uma leitura de interpretação privada e individualista.” 377
De acordo com Mariano, Macedo e Soares foram consagrados pastores quando
“ainda não haviam exercido cargos eclesiásticos”, 378 o que não é normal, pois até mesmo os
discípulos de Cristo tiveram que ser treinados (Mt 10; Mc 6:7-13, 30-32; Lc 9:1-11)
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durante três anos e meio, ouvindo e vendo o que Ele realizava (Mt 5-7; 8:16-17; 13:1-52;
Mc 4:33-34; Lc 6:17-49; 10:23-24) e foram submetidos a exames (Lc 10:1, 17, 20; Jo 6:6669), antes de assumirem a prerrogativa de pastores no cumprimento da missão (Mt 28:1820; Mc 16:15-18; Lc 24:44-49; Jo 21:15-17; At 1:8).
Na formação de pastores, homens que terão que lidar com um significativo número
de pessoas, normalmente sensíveis a questões espirituais, o preparo técnico é de vital
importância, evidentemente não destituído do caráter devocional que demanda o preparo de
ministros do evangelho.
Mas, Eric Kramer afirma que em 1981, Macedo conseguiu “um bacharelado em
teologia de um seminário obscuro”,379 e que tanto ele quanto seu cunhado Soares “não
possuíam outra educação teológica formal além de estudo bíblico e treinamento dentro da
Igreja de Nova Vida.”380 A despeito da formação teológica da qual Macedo é atualmente
detentor, os fiéis de sua igreja têm pouco conhecimento bíblico, segundo Israel de Araújo,
devido ao fato de a própria igreja não estimular a busca por esse conhecimento, nem fornecer,
durante os sermões e pregações, mensagens que sejam biblicamente relevantes. Tal
superficialidade, de acordo com os críticos da IURD, poderia estar ligada à natureza material
que fundamenta as suas ocupações principais.381

O despreparo teológico abre as portas para a entrada de graves erros doutrinários,
por isso, o Senhor Jesus despendeu tempo na formação dos discípulos. De acordo com
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Bruce, o relacionamento dos discípulos com Jesus envolveu três estágios: No primeiro, eles
eram apenas crentes nele como o Cristo, mas o seu companheirismo acontecia somente “em
ocasiões convenientes e particularmente festivas. No segundo estágio, a comunhão deles
com Cristo assumiu uma “assistência ininterrupta” e abandono das atividades seculares. E,
no terceiro estágio, compreendeu a separação dos doze “da massa de seus seguidores e
formaram um grupo seleto”.382
Depois da consagração ao pastorado na Casa da Bênção, devido à “experiência com
números e dinheiro na Loterj”, Edir Macedo assumiu a tesouraria da Cruzada do Caminho
Eterno. 383 Contudo, a sociedade durou apenas dois anos, quando desentendimentos levaram
Macedo, Soares e Roberto Lopes a se separarem dos irmãos Coutinho, e em 9 de julho de
1977 fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. 384
A princípio, o líder da Universal era Romildo Soares, contudo, segundo Mariano,
“sua liderança... logo começou a ser atropelada pelo estilo autoritário e centralizador de
Macedo, bem como por seu carisma, dinamismo e pragmatismo.” 385 No final da década de
setenta, o presbitério votou a saída de Romildo Soares da liderança e a ascensão de Macedo
que já vinha se destacando entre os pastores. Em 1980, depois de “compensado
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financeiramente”,386 Soares deixou a Universal e fundou a Igreja Internacional da Graça de
Deus, seguindo um formato parecido com o daquela.
Três anos depois da fundação da Universal, Macedo foi consagrado bispo pelo
pastor Roberto Lopes, e a IURD adotou, assim como a Nova Vida, o sistema de governo
eclesiástico episcopal, que favorece a concentração de poderes nas mãos do líder
dirigente.387
O líder da Igreja Universal. A carreira eclesiástica de Macedo revela a influência
que cada estágio religioso exerceu sobre o outro, pois elementos do espiritismo, do
catolicismo e do pentecostalismo são encontrados na Universal. Toda nova etapa de sua
carreira religiosa é indelevelmente marcada por traços da anterior, ou seja, ele não rompe
totalmente com os dogmas precedentes, mas os adapta e utiliza de forma diferenciada,
aplicando-os em um novo contexto.
Macedo confessa ter sido “uma pessoa triste, deprimida, angustiada”, e que em meio
a essa crise, buscou a Igreja Católica, mas só encontrou “um Cristo morto”. Era perseguido
pelo medo do “inferno como destino após a morte” durante a juventude. Nesta época, sua
irmã Elcy, “passava madrugadas acordada, sem ar, sufocada, com crises de bronquite
asmática”, por causa disso, “a mãe, carregou a filha para igrejas católicas e até para centros
espíritas.” O próprio Macedo afirma ter sido tratado por um “médico espírita chamado
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Santos Neto.” Ou seja, buscou satisfação para os seus anseios no espiritismo, o que pode
ser explicado pela inclinação sincretista de sua familiar. 388
Importantes elementos do catolicismo popular e do espiritismo 389 incorporados à
prática religiosa da IURD evidenciam a tendência sincretista de Macedo que se solidificou
ainda mais pelo contato com o pentecostalismo que aconteceu através de sua irmã, curada
de bronquite asmática na Igreja de Nova Vida.
O fato ocorreu em 1963 quando estava com dezoito anos de idade em uma reunião
pública na sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro.390 Na Nova Vida,
entrou em contato com o sistema episcopal, 391 pois “ela foi a primeira igreja na história do
pentecostalismo brasileiro a adotar uma organização episcopal.” 392
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E, diferente das igrejas pentecostais tradicionais, a Nova Vida admitia no seu quadro
de pregadores apenas pastores e bispos.393 Esse modelo foi adotado por Macedo, tendo em
vista que na Universal, o púlpito não é entregue aos leigos, mas apenas aos bispos e
pastores.394
Também foi na Igreja de Nova Vida que Edir Macedo entrou em contato com a
“Teologia da Prosperidade”, posta em prática numa época de transição político-econômica,
quando a capital do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, e a mensagem de
MacAlister apelava, principalmente para a classe média e média baixa que sofreram
sensivelmente os efeitos da mudança. 395 Além disso, na igreja de MacAlister, adquiriu um
modelo de liderança conveniente para concentrar o poder nas mãos da hierarquia, padrão
legado também a Soares, Renato Suhett e Miguel Ângelo. 396
Depois de deixar a Nova Vida, Macedo se uniu à Casa da Bênção, onde recebeu o
título de pastor397 e entrou em contato com um pentecostalismo autóctone 398 que praticava
livremente curas e exorcismo.399 Após deixar a Casa da Bênção, fundou a Igreja da Bênção

393

Ibid. Ver também: Francisco Cartaxo Rolim, Pentecostais no Brasil: uma interpretação sócioreligiosa (Petrópolis, RJ: Editora Vozes Ltda., s.d.), 54.
394

Sobre as particularidades das atividades pastorais da Universal, ver Mariano, Neopentecostais:
sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, 60-64.
395

Kramer, 47.

396

Ibid., 48.

397

Ibid., 49.

398

A Casa da Bênção é uma igreja pentecostal surgida no Brasil e não implantada por missionários
estrangeiros.
399

“História da Casa da Bênção”, [web page] (acessada em 12 de julho de 2009); disponível em
http://www.catedraldabencao.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27.

101

num salão alugado que funcionava antes como funerária. 400 A escolha do nome indica a
influência401 exercida por aquela igreja na trajetória de Macedo.
Havendo rompido com os irmãos Coutinho, Macedo, Soares e Roberto Augusto
uniram-se a Carlos Rodrigues para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus em nove de
julho de 1977.402 É possível que o nome, “Universal” não indique a pretensão
expansionista403 da sua liderança naquele momento incipiente, mas depois de entrar em
contato com algumas igrejas pentecostais, Macedo quebrou o paradigma de repetir o nome
de alguma denominação conhecida.
Na ocasião, era uma prática comum entre os pentecostais brasileiros dar nome às
suas novas denominações conforme os títulos prevalecentes do momento.404 Mas, Macedo
cria um nome que será repetido em outras igrejas. Kramer, baseado numa análise de
evangélicos feita no Rio de Janeiro (ISER 1996), demonstra que o aparecimento da palavra
“Universal” nos títulos das igrejas evangélicas recém formadas seguia a publicidade
nacional inicial da IURD. Ele dá como exemplo: a “Igreja Universal da Graça de Deus”
(1992, Rio de Janeiro), a “Assembléia Universal de Deus” (1991, Rio de Janeiro), a

400

Tavolaro e Lemos, 109-112.

401

Kramer, 50.

402

Ibid.

403

Ainda que, segundo apuração realizada pelo autor desta pesquisa no dia 24/02/2010 na Catedral
da Fé em Del Castilho no Rio de Janeiro, desde o início da IURD, Macedo sonhava em torná-la uma igreja de
projeção internacional, proprietária de uma rede de Rádio e TV, de acordo com antigos líderes que
conviveram com Edir Macedo.
404

Kramer, 50.

102

“Batista Universal” (1989, Rio de Janeiro).405 Nesses títulos, percebe-se a admiração de
novos grupos pentecostais pela Igreja Universal do Reino de Deus. E muito embora, ela
seja combatida por outros segmentos evangélicos, a tendência atual no meio pentecostal é
assumir posturas cada vez mais semelhantes às igrejas neopentecostais.
Na ocasião em que a Universal adotou o sistema episcopal, durante os festejos pelo
seu terceiro aniversário, em julho de 1980, “o pastor Roberto Lopes dirigiu o culto de
consagração de Macedo ao bispado.”406 O próprio Lopes também experimentou o convívio
do catolicismo e do espiritismo umbandista. 407 Não admira que a Igreja Universal adote um
culto sincrético em que aparecem elementos do catolicismo popular e da umbanda.
Esse fato é bem reconhecido pelos estudiosos do tema. 408 Mesmo Macedo
reconhece esse sincretismo: “Em muitas das nossas reuniões, efetivamente, vemos um
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quadro assombroso; uma verdadeira amostra do inferno. Se alguém chegar à igreja no
momento em que as pessoas estão sendo libertas, poderá até pensar que está em um centro
de macumba, e parece mesmo”. 409
Em 1986, com o ingresso de Roberto Lopes na política partidária por sugestão do
próprio Macedo, e com a eleição daquele a “deputado federal constituinte com a maior
votação do PTB/RJ”,410 a Universal já dava mostras de notável crescimento,411 e Macedo
despontava como líder do movimento neopentecostal brasileiro de maior projeção no Brasil
e no exterior. Entre os anos de 1977 e 1983, e “na época da aquisição da Rede Record de
Televisão em 1989”, a grande massa dos líderes mais expressivos foi estabelecida. “Mais
tarde, esses homens se tornariam influentes bispos, políticos, para a igreja e diretores do
império de comunicação da IURD.”412 Esse período pode ser demarcado como o início da
“meteórica expansão”413 da Igreja Universal do Reino de Deus, que deve muito do seu
sucesso ao empenho de Macedo, que “entre uma cisão e outra, (...) pregou de casa em casa,
nas ruas, em praça pública e cinemas alugados.”414
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Uma Igreja Reavivamentista do Momento. Macedo enxerga a Igreja Universal
como um movimento reavivamentista. Em sua biografia autorizada e baseada em
sucessivas entrevistas,415 os autores Douglas Tavolaro e Christina Lemos citam o sociólogo
Paul Freston e corroboram com a sua classificação da IURD como “uma tentativa de
reforma protestante latino-americana, ou seja, de elaborar um protestantismo parecido com
as tradições religiosas do continente.416
No seu livro, O Espírito Santo, 417 ele cita Lutero dando incremento ao “autêntico
cristianismo no mundo”,418 critica as seitas cristãs e a ortodoxia, 419 e à religião
emocional. 420 Muito embora os cultos da Universal apelem visivelmente aos sentimentos
dos participantes através do estilo de música, da forma como é executada pelos pastores, e
através de apelos que tocam a sensibilidade do sofredor.
Em visita do autor desta pesquisa ao templo da Igreja Universal do Reino de Deus,
foi observado que o pastor ao entrar no templo através de uma sala contígua, já o fez
cantando uma música muito emotiva, enquanto realizava pequenas e rápidas pausas para
cumprimentar a congregação. Essa música foi seguida por mais duas que também tinham
como tema a “libertação”. Fez logo depois uma oração, enquanto andava de um lado para o
outro da igreja, e durante a qual solicitava, pela entonação da voz, que as pessoas
415
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completassem as suas frases: “Para vencer os males do desemprego, da angústia dos
problemas familiares, você precisa da ação do Espírito...”, e os fiéis completavam: “Santo”.
E em seguida, solicitou que fossem à frente, e em outra oração, impunha as mãos sobre os
fiéis, a fim de expurgar os seus males. A oração parecia algo mecânico, frequentemente
repetido, e sem contrição, embora proferida em tom bem alto.421
Macedo também condena a “Teologia moderna cultivada dentro das catedrais de
cristal”422 que relegam a operação dos milagres apenas ao período apostólico, e demonstra
ser um autêntico pentecostal que acredita na manifestação de línguas extáticas.423 Reforça a
necessidade do “revestimento sobrenatural do Alto... de um revestimento de poder.”424
A sua argumentação induz implicitamente ao leitor acreditar que a IURD seja uma
reforma dos movimentos evangélicos e pentecostais. Depois de discorrer sobre o batismo
com o Espírito Santo, Macedo apela: “Milhares de pessoas que se renderam ao Senhor
Jesus e passaram por esta experiência hoje dão testemunho em nossas igrejas das ricas
bênçãos recebidas.”425
Portanto, a despeito de todas as inovações encontradas no culto iurdiano que a
difere de outras igrejas do estilo pentecostal ou carismático, a Igreja Universal continua
421
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sendo mais um segmento pentecostal propondo soluções miraculosas para as diferentes
mazelas da vida de seus adeptos. E Macedo se comporta como líder de uma típica igreja
que oferece vida renovada para os seus adeptos.
Características de Um Verdadeiro Reavivamento
Pelo que se depreende da História Sagrada, tanto os falsos quanto os verdadeiros
reavivamentos movimentaram os crentes, e fenômenos sobrenaturais aconteceram em
ambos. Contudo, como avaliar a autenticidade de um reavivamento, de maneira que o
sobrenatural não seja o único elemento a atrair a atenção de quem deseja viver uma
experiência bíblica? Um dos aspectos mais importantes de um autêntico reavivamento é a
capacidade de mobilizar a comunidade cristã para o evangelismo, isto é, o cumprimento da
ordem de Cristo em Mateus 28:19-20, com o fim de consumar a missão (Mt 24:14). Daí, a
propriedade do arrazoado de Hernandes Lopes, quando afirma que:
reavivamento que não inflama o coração dos crentes a pregar o evangelho de Jesus não é
bíblico. Reavivamento que não empurra a igreja para fora dos muros, para fora das quatro
paredes, não é um mover de Deus. Reavivamento que leva a igreja apenas ao aspecto
contemplativo e subjetivista não é reavivamento do Espírito de Deus. O fogo que vem do céu
inflama a igreja e a igreja, então, põe fogo no mundo.426

Outro aspecto relevante presenciado num autêntico reavivamento é a piedade
prática. Paulo, escrevendo a Timóteo oferece vários conselhos e estabelece conceitos
concernentes: à piedade pessoal, “exercita-te, pessoalmente, na piedade” (1Tm 4:7); ao
alcance do seu exercício, “a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida
que agora é e da que há de ser” (1Tm 4:8); à sua aplicação na vida doméstica, “mas, se
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alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com
a própria casa e a recompensar a seus progenitores; pois isto é aceitável diante de Deus
(1Tm 5:4); e ao seu exercício como um alvo a ser perseguido, “Tu, porém, ó homem de
Deus... segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão” (1Tm 6:11).
Paulo demonstra que a piedade está associada à verdade e à sã doutrina: “Paulo,
servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o
pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus
que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos” (Tt 1:1-2); que a sua distorção
indica carência da verdade, “(...) homens cuja mente é pervertida e privados da verdade,
supondo que a piedade é fonte de lucro” (1Tm 6:5). O apóstolo Paulo nestes textos, assim
como Pedro em sua epístola, ainda deixa claro que piedade não é fonte de lucro, mas vem
acompanhada de outras virtudes cristãs: “Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas;
antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão” (1Tm 6:11); “por
isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude; com a
virtude, o conhecimento; com o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio próprio,
a perseverança; com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade; com a
fraternidade, o amor” (1Pe 1:5-7).
E Pedro, dirigindo-se especialmente aos que deveriam viver antes da consumação
de todas as coisas, exorta: “Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor, no qual os céus
passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados; também a terra e
as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim

108

desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade” (2Pe 3:1011).
No entanto, até mesmo uma virtude essencial ao desenvolvimento do caráter cristão
pode ser levada aos extremos e perder o seu objetivo. Foi o que ocorreu logo depois da
Guerra dos Trinta Anos427 com o Pietismo, um movimento que surgiu dentro da Igreja
Luterana na Alemanha que ensinava uma forma de vida cristã orientada pela Bíblia, mas
com base na experiência. Realçava a fé e a santidade como elementos mais importantes do
que as estruturas formais da teologia de onde emana a doutrina e a ordem eclesiástica. 428
Philipp Jakob Spener, que viveu entre os anos de 1635 e 1705, considerado o pai do
Pietismo, embora tenha combatido com rigor a substituição da fé calorosa pela doutrina
sem vida, formal e fria do cristianismo de sua época, ao depreciar, contudo, o conhecimento
em favor da experiência, “saiu do extremo da ortodoxia sem piedade para o outro extremo
da piedade sem ortodoxia. Se o primeiro gera cristianismo frio, o segundo desemboca num
cristianismo místico.”429
O mesmo ocorreu também com os Quacres, definidos como a composição de um
grupo confessional, denominados oficialmente de „Sociedade Religiosa de Amigos. Esse
movimento teve como fundador o sapateiro inglês George Fox que viveu entre os anos de
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1624 e 1691, cujo objetivo era a reação contra a rigidez e o formalismo da Igreja oficial. “O
povo os apelidou de quakers (aportuguesado, quacres), palavra inglesa que significa
tremedores,

por

causa

das

experiências

extáticas

(“transes”)

que

aconteciam

frequentemente em suas reuniões.”430
Mas não se pode olvidar a contribuição que os pietistas deram à evangelização
mundial, pois este influenciou o movimento morávio de Zinzendorf, que era afilhado de
Spener. “Os morávios levaram a ênfase da piedade a todo o mundo, numa grande cruzada
de missões mundiais”. 431 Não obstante, “esses dois movimentos mais tarde desaguaram no
experiencialismo da teologia liberal de Schleimacher e no misticismo dos movimentos póspentecostais iniciados em 1906 nos Estados Unidos.”432 Schleimacher, que viveu entre os
anos de 1768 e 1834, e foi influente teólogo protestante alemão, ensinava que “a intuição e
os sentimentos são a base da religião (independente da doutrina).” 433 Considerava o
cristianismo a mais elevada das religiões, mas como definia a religião como sentimento de
dependência absoluta, e “como esse sentimento pode assumir diversas formas religiosas
individuais e culturais”, para ele o cristianismo “pode não ser a única religião
verdadeira.”434
Portanto, embora a piedade seja um dos fatores que indicam a ocorrência de um
verdadeiro reavivamento, se houver distorção de sua aplicação prática, também haverá
430
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comprometimento da autenticidade desse despertamento religioso, desencadeando erros na
conduta pela apropriação de vivência doutrinal não sustentada pela Bíblia.
Há ainda outros aspectos relevantes que caracterizam um verdadeiro reavivamento,
de acordo com Charles Finney: “intenso desejo de viver em obediência a Deus”,435 espírito
de oração,436 a conversão de pecadores a Cristo,437 a confissão mútua de pecados cometidos
uns contra os outros,438 quando se faz sacrifício necessário para manter a chama do
reavivamento acesa, mesmo que a expensas de sentimentos, negócios e do próprio
tempo.439 Finney afirma que “um reavivamento consiste de duas partes: a que concerne a
Igreja e a que concerne aos que não estão salvos.”440 E que o preparo para o reavivamento
compreende o autoexame, o olhar para dentro de si mesmo considerando as ações do
passado para reconhecer o seu verdadeiro caráter.441 Em outras palavras, uma vida
realmente transformada pelo evangelho é o maior testemunho de que um movimento
reavivamentista é autêntico.
Jonathan Edwards também deu a sua contribuição para auxiliar na compreensão da
verdadeira obra do Espírito Santo, indicando alguns aspectos que a caracterizam, baseado
no estudo da primeira epístola de João capítulo quatro: “quando a operação é tal que
435
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engrandece a estima das pessoas... por Jesus”,442 e “se o espírito que opera agir contra os
interesses do reino de Satanás”, pois este “não convenceria a consciência dos homens para
o pecado”.443
Se o espírito que opera estiver “gerando nos homens uma profunda consideração
pelas Sagradas Escrituras, firmando-os ainda mais na verdade e divindade da Palavra do
Senhor”.444 E ele continua afirmando que “outra regra para discernirmos os espíritos pode
ser inferida a partir das formas de tratamento dadas aos espíritos inimigos nas últimas
palavras de I João 4:6: „... o espírito da verdade e o espírito do erro‟”445. E, finalmente, “se
o espírito que está em ação em meio a um povo opera como espírito de amor a Deus e ao
homem, temos aí um sinal seguro de que este é o Espírito de Deus”446.
Em um grupo de pessoas reunidas em comunidade cristã que segue as diretrizes
bíblicas de conduta evangélica, como vistas na vida dos apóstolos e profetas e
particularmente exemplificada em Jesus Cristo, a influência do Espírito Santo será notada,
mas não através de demonstrações bizarras, porém conforme indicada em Gálatas 5:22-23:
“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.” Sobre essa
influência do Espírito, Jonathan Edwards comenta:
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A influência do Espírito de Deus é manifestada com maior abundância se o coração das
pessoas é desviado do mundo, libertado dos objetos de suas ambições e arrancado de suas
ocupações mundanas pela percepção da excelência das coisas divinas e por se apegar às
alegrias espirituais do outro mundo, as quais estão prometidas no evangelho. 447

As palavras de Edwards encontram apoio em Ellen G. White que afirma ter ocorrido
verdadeiro reavivamento “onde quer que a Palavra de Deus tenha sido fielmente pregada,
seguiram-se resultados que atestaram de sua origem divina. O Espírito de Deus
acompanhou a mensagem de Seus servos, e a Palavra era proclamada com poder. Os
pecadores sentiam despertar-lhes a consciência.448 Ela concorda com Finney quanto ao
autoexame caracterizado pelo reavivamento verdadeiro, quando diz que “os reavivamentos
resultaram em profundo exame de coração e humildade.”449
Ao contrário da busca por satisfação dos anseios pessoais, prosperidade material,
bem estar e conformidade com a vida secular, segundo Ellen G. White, tocando os
autênticos reavivamentos, afirma que “os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos
nas pessoas que não fugiam da renúncia e do sacrifício, mas que se regozijavam de que
fossem consideradas dignas de sofrer dificuldade e provação por amor de Cristo.”450
Contudo, a autora também faz referência aos reavivamentos espúrios que
caracterizaram a sua época,

451

e assim como outros autores do passado, como é o caso de

Edwards e Finney, pode testemunhar tanto os verdadeiros quanto os falsos reavivamentos, e
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ainda projetar o olhar para o futuro e vislumbrar novas ocorrências do fenômeno que
descreve em nítidas palavras:
Em muitos dos reavivamentos ocorridos durante o último meio século, têm estado a operar,
em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais
extensos no futuro. Há um reavivamento apenas emotivo, mistura do verdadeiro com o falso,
muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da Palavra
de Deus não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens
negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que
servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos
estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E, pela regra que o próprio Cristo
deu – “por seus frutos os conhecereis” (Mat. 7:16) - é evidente que esses movimentos não são
452
obra do Espírito de Deus.

Portanto, um movimento reavivamentista legítimo deve levar os seus adeptos a uma
experiência bíblica autêntica, conforme vivida pelos apóstolos, e tendo Jesus Cristo como a
sua maior expressão. As mais profundas esperanças e expectativas desse movimento devem
ser a consumação da obra salvadora de Cristo que culminará com o Seu retorno, e não
enfatizar os objetos das ambições e ocupações seculares que, frequentemente desvirtuam a
percepção da excelência das coisas divinas.
O Mais Proeminente Reavivamento desde o Pentecostes
O movimento do advento é com frequência olvidado por historiadores cristãos ao
abordarem sobre os grandes despertamentos da história eclesiástica, ou referido com
desdém, sendo reduzido na sua importância. Contudo, diferente dos outros reavivamentos,
a sua maior força motivadora foram as profecias, conforme comenta Froom, “a profecia...
foi o coração pulsante do movimento milerita”. 453

452

453
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Le Roy E. Froom, Prophetic Faith of our Fathers: The Historical Development of Prophetic
Interpretation, vol. 4 (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1982), 452.
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Mas, especificamente a de Daniel 8:14, “Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e
o santuário será purificado.” Uma profecia de tempo que despertou vários exegetas,
estudiosos da escatologia bíblica.454 Dentre esses expositores, muitos não faziam parte do
movimento milerita.455
A grande expectativa desses estudiosos era a segunda vinda de Jesus, uma esperança
que remonta aos dias de Lutero e dos apóstolos de Cristo.456 Dentre os grandes
pesquisadores das profecias se encontravam, Manuel de Lacunza, um jesuíta nascido no
Chile e que estudou a Bíblia por 20 anos antes de escrever o livro “La venida del Mesías em
gloria y magestad”,457 Jose Wolff que viajou extensivamente através da Ásia, pregando
sobre a volta de Cristo em torno de 1847, François Gaussen, que a partir de 1837
apresentou uma série de palestras sobre profecias indicando a volta de Jesus para breve,
baseando as suas conclusões nas profecias de Daniel e Apocalipse. 458
A bendita esperança da volta de Jesus suscitou vários advogados da profecia das
2300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, mesmo antes de eclodir o movimento milerita. Eram
cerca de setenta e cinco expositores espalhados por diversos países do mundo.459 O
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movimento do advento foi o que mais se aproximou do Pentecostes de Atos 2, por algumas
razões.
Em primeiro lugar, por que a mesma profecia que indica os eventos do primeiro
advento de Cristo, também anuncia a hora em que deveria começar o juízo pré-advento ou
investigativo (Dn 8:14; 9:20-27; Mt 3:13-17; At 10:38; Mt 27:45-50; At 7:59-8:1; Ap 14:612).460
Aplicando o princípio dia-ano de interpretação profética 461 às 2300 tardes e manhãs,
que deveriam ter como ponto de partida à “saída da ordem para restaurar e para edificar
Jerusalém” (Dn 9:25), basta averiguar quando foi expedido esse decreto para certificar-se
do restante do cômputo. Tendo em vista que o decreto foi promulgado por Artaxerxes
Longímano em 457 a. C.,462 as outras partes da profecia são entendidas com precisão
matemática. 463
A profecia das 70 semanas de Daniel 9:25-27 está dividida em 4 partes: 7 semanas =
49 anos; 62 semanas = 434 anos; 1ª metade da última semana = 3 anos e meio; 2ª metade da
última semana = 3 anos e meio, perfazendo 7 anos. Total do cômputo, 490 anos.
460

Para um estudo detalhado desta profecia, abordado por uma testemunha ocular dos
acontecimentos da época, ver: Ellen G. White, O grande conflito, 43ª ed. (Tatuí, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 2009), 317-460.
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Dessa forma, depois da promulgação do decreto de Artaxerxes em 457 a. C.,
Jerusalém levou 49 anos para ser reconstruída, terminando em 408 A. C. Somada a essa
data, 62 semanas ou 434 anos, levam até o ano 27 a. D., quando Jesus foi ungido pelo
Espírito em Seu batismo. 464
Três anos e meio depois, Jesus foi morto (Dn 9:26-27; Mt 27:50) em 31 a. D., mas
continuou a Sua aliança com o antigo povo eleito através dos apóstolos por mais três anos e
meio, perfazendo o total de 7 anos, e chegando ao ano 34 a. D. Com a perseguição à Igreja
Cristã e o apedrejamento de Estêvão, nessa mesma data Israel perdeu a eleição como povo
teocrático.465
De 457 a. C. até 34 d. C. transcorreram 490 anos ou 70 semanas proféticas
determinadas466 para o povo hebreu (Dn 9:24). Esses 490 anos, sendo subtraídos do período
total da profecia, isto é, 2300 anos, deixam como restante 1810 anos. Somados ao ano 34,
conduzem a 1844 a. D., período assinalado por Deus para a ocorrência do grande
reavivamento do movimento pré-advento, quando deveriam ser pregadas as três mensagens
angélicas de Apocalipse 14:6-12.
Em segundo lugar, por que as características dos fatos ocorridos com o
cumprimento da profecia são análogas: Primeiro – o anúncio da primeira vinda foi feito por
464
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um precursor de Cristo, João Batista (Lc 3:1-4; At 1:23-25) que foi instrumento divino para
engendrar um reavivamento entre o povo de Deus (Lc 3:5-16).
Segundo – aqueles que deveriam estar atentos às profecias e receber as novas com
alegria, foram os perseguidores de João e mais tarde da Igreja, que foi expulsa de Jerusalém
e dispersa (At 8:1). Terceiro – a recusa de aceitar o Messias causou a perda da eleição do
antigo povo teocrático.467
Muitos expositores estudaram a profecia de Daniel 8:14, mas a sua maior
repercussão foi através da pregação de Guilherme Miller, um fazendeiro simples que foi
levado ao estudo das Sagradas Escrituras e que não tinha a menor intenção de fundar um
movimento novo ou abrir nova denominação. Mas, foi levado pelas circunstâncias a
divulgar as suas descobertas.468
1 – A essência da pregação de Miller era Apocalipse 14:7, “Temei a Deus e dai-lhe
glória, pois é chegada a hora do seu juízo”, uma mensagem precursora como a de João
Batista. Dessa maneira entendeu Ellen G. White: “Assim como João Batista anunciou o
primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a Sua vinda, Guilherme Miller e os
que com ele se ajuntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus.”469
2– Os que divulgaram as boas novas da segunda vinda de Cristo foram perseguidos
e expulsos de suas igrejas por aqueles que também deveriam estar atentos às profecias e
467

Uma análise sobre a perda da eleição de Israel como povo escolhido é provida em: Hans k.
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acolher as novas com alegria. No entanto, foram os instrumentos para perseguir os
adventistas mileritas,470 a tal ponto que a própria vida de Miller foi ameaçada, segundo
Ellen G. White, testemunha ocular.471
3 – Assim como a recusa de aceitar o Messias causou a perda da eleição do antigo
povo escolhido, da mesma forma, por não amarem a vinda de Jesus “Ele desviou Seu rosto
das igrejas”472 que se recusaram a proclamar a chegada da hora do juízo e ainda
perseguiram aqueles que o fizeram.
O movimento do segundo advento foi abarcante, pois quando os Estados Unidos
tinham uma população de aproximadamente 17 milhões de habitantes, 473 “antes do grande
desapontamento de 22 de outubro de 1844, oito milhões de exemplares de literatura
adventista chegaram ao povo e espalharam a mensagem.” 474
O grupo que compunha os leais adventistas, somava entre 50 e 100 mil pessoas.
Dentre esses, cerca de 500 pregadores e 1500 conferencistas proclamando a urgente
mensagem a todas as pessoas em todos os lugares. 475 Dick registra que em janeiro de 1844,
Guilherme Miller declarou ter pregado cerca de 4500 sermões no lapso de 12 anos, a pelo
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menos 500.000 pessoas.476 E Maxwell relata que “perto do fim da sua vida Miller calculou
que havia pregado em não menos que 500 cidades desde Massachusetts até Michigan, de
Montreal a Maryland, em muitas delas por várias vezes, e que havia pessoalmente
contribuído para a conversão de mais de 6 mil almas.”477
Conforme explica Froom, o movimento pode ser dividido em duas fases: 478 a inicial
ou de 1843, de natureza interdenominacional479 e a segunda, a de 1844 na qual o
reavivamento alcançou o seu clímax. Ainda que inseparavelmente ligadas, essas fases
foram distintas. A primeira fase incluiu o humilde sermão inaugural de Miller sobre o
advento, proferido no segundo domingo de agosto de 1843.
Essa primeira fase compreendeu treze anos, na qual Miller assumiu a liderança, e
diversos pastores e grupos evangélicos se agregaram ao movimento. A expectativa era que
Jesus voltasse em 1843. A segunda fase, conforme descreve Froom, foi curta, intensa e
climática. Mas, tendo em vista a idade de Miller e o seu estado de saúde, já não assumiu a
liderança como antes.
Essa segunda fase ficou conhecida como “movimento do sétimo mês”, tendo em
vista que o ano de 1843 havia passado e os cálculos proféticos foram revistos, associando o
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ápice da profecia com o Dia da Expiação ou Yom Kipur,480 que no calendário judaico
acontecia no décimo dia do sétimo mês judaico, chamadoTishri. Os mileritas descobriram
baseados no calendário judaico, que naquele ano o dia dez de Tishri cairia em 22 de
outubro de 1844.
Froom descreve o movimento na fase do sétimo mês, que dourou um pouco mais de
três meses, como “o mais conspícuo desenvolvimento religioso da época”, balançando o
continente, desde Quebec no Canadá até Nova Orleans nos Estados Unidos, através de
homens e mulheres unidos num só propósito.481
O movimento não foi fruto da imaginação doentia de meia dúzia de pessoas,482 nem
um rebuliço em torno de uma data, mas a pregação da primeira mensagem angélica de
Apocalipse 14:6-7. Consistia num evangelismo comprometido em preparar as pessoas para
a segunda vinda do Senhor. O saldo deixado pelo movimento é significativo, pois a igreja
Metodista recebeu em torno de 40 mil novos membros, e a batista, 45 mil, 483 sem incluir as
outras.
O grande erro dos adventistas mileritas foi acreditar que a Terra era o santuário a ser
purificado com fogo, uma crença em voga nos dias de Miller.484 Logo depois do
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desapontamento, através de muito estudo e oração, os adventistas descobriram que o
santuário referido em Daniel 8:14 é o celestial (Hb 8:1-5; 9:1-5, 11-12, 21-28; 10:10).485
Descobriram também que o despontamento havia sido previsto pela profecia (Hc
2:3). Apocalipse 10:9-10 faz referência à alegria indizível da expectativa e à amarga
decepção por ela não ter se cumprido conforme esperavam os adventistas. E ainda esclarece
que “é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis”
(Ap 10:11).
Portanto, a decepção fazia parte dos planos de Deus. 486 A razão para isso foi a Sua
intenção de realizar um peneiramento, tendo em vista que as igrejas estavam
corrompidas,487 interessadas em acumular riquezas,488 os pastores evangélicos não
desejavam a volta de Jesus489 e os professos cristãos não amavam a segunda vinda. 490
Froom relata que clérigos, professores e teólogos se juntavam aos céticos, deístas e
infiéis para desdenhar dos adventistas mileritas, e a sua motivação consistia em “estarem
enamorados da atraente filosofia do melhoramento do mundo que se estenderia por
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milhares de anos... anos gloriosos que, então, estabeleceriam o reino de Deus pelo esforço
humano e o aumento do poder divino.” 491
Ellen G. White, que viveu naquele período, descreve o estado das igrejas: “haviam
tirado de Jesus as suas afeições, colocando-as no mundo; estavam a buscar honras
mundanas, em vez daquela honra que vem de cima; apoderavam-se das riquezas mundanas,
em vez de acumular seu tesouro no Céu”.492
Mas, os adventistas mileritas, assim como os adventistas do sétimo dia depois deles,
resistiram bem toda perseguição, pois eram homens de fibra 493 e constituíam um grupo de
pessoas de variadas qualificações.494 Porém, as marcas distintivas do movimento foram o
arrependimento e abandono do pecado,495 jejuns, vigílias e orações quase constantes496 e
um profundo senso de solenidade. 497
Com justiça afirmou Froom que o movimento milerita foi, talvez, o mais
proeminente fenômeno religioso da história do cristianismo americano.498 Portanto, o
grande movimento do advento, foi motivado pela maior profecia de tempo contida na
Bíblia, e o engano que causou a decepção, não ocorreu em relação ao cômputo.
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Mas, proveu a oportunidade pretendida por Deus para selecionar aqueles que
deveriam constituir o povo comissionado, a fim de pregar as mensagens de restauração das
verdades bíblicas durante o período de juízo pré-advento, antes da consumação de todas as
coisas e da segunda vinda de Jesus.
Se os evangélicos daquela geração houvessem aceitado o apelo da profecia e se
agregado aos que atenderam ao chamado divino, a geração seguinte não teria se imiscuído
nos erros da religião extática do moderno movimento pentecostal, e possivelmente, o
segundo advento já tivesse ocorrido. Diametralmente oposto a isso, vê-se hoje o mesmo
espírito que caracterizou as igrejas daqueles dias, amor às riquezas e comprometimento
com o mundo.
Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Neopentecostais Brasileiras
O desenvolvimento das doutrinas neopentecostais brasileiras não aconteceu de
forma isolada. A sua raiz tem origem na América do Norte, muito embora, no Brasil, as
doutrinas neopentecostais paulatinamente foram adquirindo um formato peculiar à estrutura
religiosa do povo brasileiro. Contudo, a prática do exorcismo, da cura divina, da teologia do
domínio, da teologia da prosperidade, conforme o molde pentecostal atual, foi sendo
sedimentada na América do Norte e exportada para diversas partes do globo, inclusive, para
o Brasil.
Raízes Norte-Americanas
É temerário atribuir a origem teológica do pentecostalismo e depois do
neopentecostalismo a fatores isolados. Em relação ao primeiro, a sua raiz está ligada a
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muitos movimentos, cada qual contribuindo com a sua parcela particular desde longa data
na historiografia religiosa: “O puritanismo, o pietismo alemão, George Fox e os Quaquers,
John Wesley e os primeiros metodistas, os irmãos de Plymouth e William Booth e o
Exército da Salvação, todos influenciaram o pentecostalismo em alguma medida.” 499
Ainda, como fatores religiosos, segundo Donald W. Dayton, a propensão oriunda da
doutrina romana e anglo-católica da confirmação onde há uma tendência de separar a
recepção do Espírito do batismo com água, o ensino puritano sobre o Espírito Santo, a
teologia pietista que rompeu com a dialética luterana simul Justus et peccator500 enquanto
enfatizava que pela graça de Cristo se pode vencer o pecado e o mundo. Além disso, o
pietismo desempenhou um papel crucial na ascensão da doutrina de cura. 501
Porém, essas não são as únicas correntes responsáveis por fatores que levariam à
explosão pentecostal. Ele também é resultado de elementos preponderantes fora do
ambiente religioso, mas que de alguma maneira motivaram transformações no panorama da
religiosidade popular, tais como as citadas por Michael G. Moriarty, no qual ele é resultado
também de “catástrofes nacionais ou cósmicas, ou devido ao profundo vazio espiritual que
passou a existir conforme o mundo se tornava progressivamente secularizado.” 502
Não obstante, um dos fatores de maior peso no desenvolvimento doutrinal do
pentecostalismo, foi a desatenção aos princípios exegéticos bíblicos conforme aplicados por
499
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cristãos reconhecidamente sérios e pelos campeões da Era da Reforma. “Os reformadores 503
apelaram para o ensino somente das Escrituras (Sola Scriptura) contra séculos de tradição
da igreja, e consequentemente, praticaram uma forma de teologia bíblica.” 504 Por exemplo,
Lutero confrontou os ensinos e práticas da igreja com o conteúdo das Escrituras. “Em geral,
ele rejeitou a alegoria e deu ênfase ao sentido gramatical e literal e abordou a diversidade
da Bíblia tomando a „justificação pela fé‟ como conceito hermenêutico chave.” 505
Calvino também via nas Sagradas Escrituras a suprema autoridade em matéria de fé,
na sua obra monumental, Institutas da Religião Cristã e nos seus comentários bíblicos,
“procurou basear a fé da igreja na Bíblia de modo mais abrangente e sistemático do que
Lutero, e tentou fazer justiça ao amplo material bíblico. Embora a suprema revelação seja
encontrada no NT, Cristo é revelado também no AT.”506 Calvino também valorizava a
participação da fé no processo interpretativo das Sagradas Escrituras, bem como o papel do
Espírito Santo, sem, contudo, subestimar a importância da busca da verdade no texto
bíblico. Para ele, “a fé é essencial para a interpretação das Escrituras, e sua verdade é
comunicada aos crentes pelo testemunho interno do Espírito Santo‟”. 507
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Outro bom exemplo é a maneira como John Wesley interpretava a obra da graça e o
papel do Espírito Santo. Ele “nunca ensinou que a segunda obra da graça é sinônima do
batismo com o Espírito Santo. Wesley usou a expressão „batismo do Espírito Santo‟ bem
poucas vezes e sempre em referência à conversão ou à „graça justificadora.‟” 508
Foi Charles Finney, o pai do reavivamento moderno, o primeiro a equacionar a
segunda obra da graça com o batismo do Espírito Santo. De acordo com Moriarty, o
protegido de Finney, Asa Maham e outros líderes do movimento de santidade, tais como
Phoebe Palmer, “cristalizaram a doutrina reivindicando que o batismo do Espírito Santo é
uma segunda obra definida da graça erradicando a natureza pecaminosa.” 509
Essa doutrina, algumas vezes com pequenas variações, iria constituir uma das
principais ênfases teológicas do pentecostalismo iniciado em 1906 e que seguiria até
encontrar o neopentecostalismo do século vinte e um, mantendo os seus proponentes
agarrados à convicção de constituírem um segmento revitalizado da fé cristã. Segundo
Moriarty, o pentecostalismo é restauracionista em orientação, tem a tendência de exaltar as
manifestações espirituais, e é centralizado na personalidade, mas tem a tendência de
produzir pregadores teologicamente fracos. Os primeiros pentecostais, segundo ele,
acreditavam que a explosão pentecostal traria unidade, mas exatamente o contrário disso
aconteceu.510 O que a história do pentecostalismo demonstra é a formação de novas
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correntes surgindo constantemente a partir de cisões de um tronco e gerando uma ou
diversas ramificações. Mas os pilares básicos do pentecostalismo sempre seguiam adiante
nos novos ramos que iam surgindo, incluindo as manifestações extáticas e a ocorrência de
curas.
O Reavivamento de Libertação Neopentecostal
Um fenômeno que agitou o meio cristão evangélico na América do Norte com a
emergência do pentecostalismo foi a doutrina e o ministério da cura. Ainda que tenham
ocorrido desde a metade do século dezenove, foram os evangelistas independentes que
trouxeram a nova ênfase e atraíram a atenção popular. Eles desempenharam um papel
importante na transformação do pentecostalismo em um movimento de valorização de
líderes personalistas. Também foram importantes na associação do conceito de salvação
com “a saúde e a cura como parte essencial da libertação do crente.”511
O auge desse período foram os anos entre 1947 e 1958, e entre os principais
protagonistas do movimento, encontram-se A. J. Gordon, um respeitado batista de Boston e
A. B. Simpson, um presbiteriano que estabeleceu a Aliança Missionária Cristã, contudo, o
pai do reavivamento de cura na América foi o controvertido John Alexander Dowie. 512
Dowie nasceu em Edimburgo na Escócia em 1847, mas foi criado na Austrália,
onde entrou para o ministério aos vinte e sete anos de idade. Em 1882 abraçou a doutrina da
cura divina, mudou-se para Melbourne, estabeleceu uma igreja e fundou a Associação
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Internacional da Cura Divina. Logo depois, em 1888, emigrou para a América do Norte, e
estabeleceu a sua base de operações em Evanston, Illinois. 513 Embora tenha começado o
ministério com uma pequena congregação, devido às atividades de cura divina, atraiu a
atenção do grande público, o que lhe deu a possibilidade de formar a Igreja Católica Cristã
em 1896. Quatro anos depois, em 1900, comprou 6.000 acres de terras ao norte de Chicago,
onde planejou a construção da cidade de Sião, paraíso dos justos, e “dentro de dois anos
mais de 10 mil pessoas se mudaram para a nova cidade de Deus.” 514 Ele foi muito
influenciado pelo pastor presbiteriano escocês, Edward Irving, fundador da Igreja
Apostólica Católica.515
Por sua vez, Irving acreditava que deveria ministrar como sacerdote e profeta, que
as igrejas haviam perdido o seu dinamismo espiritual por terem abandonado os ofícios de
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e que a restauração desses ministérios
engendraria nova força e impulso à igreja. 516 A partir de 1832, muitos irvinitas começaram
a experimentar a carismata, isto é, o exercício dos dons espirituais, e mesmo outras igrejas
na Grã-Bretanha, também passaram a praticar a cura, os dons proféticos e o falar em
línguas. Irving foi repelido pelo presbitério londrino e desligado do púlpito em 26 de abril
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de 1832.517 Este fato demonstra que as igrejas clássicas ainda não toleravam as
manifestações extáticas, como aconteceria anos depois.
Não se sabe exatamente até que ponto Dowie foi influenciado por Irving, mas ele
acreditava ter sido enviado para uma missão de restauração. E esse espírito restauracionista,
bem como a asserção de possuir o dom profético e a incumbência de uma missão especial,
tornou-se comum durante o século 19 e avançou pelo século 20, como verificado no
capítulo dois testa pesquisa. O certo é que Dowie “foi o primeiro homem a atrair a atenção
nacional para a cura divina na América do século vinte.” 518 E encontrou seguidores em F.
F. Bosworth e seu irmão B. B. Bosworth que enchiam auditórios onde milhares de pessoas
eram atraídas para as suas campanhas de cura durante os anos de 1920.519 Ambos foram
treinados na cidade de Sião, de onde também saíram John G. Lake, que dedicou a sua
pregação à África do Sul, Dr. Phineas Yoakum, Raymond T. Richey, mas a lista não pára
por aí, há ainda muitos outros, entre os quais, um dos biógrafos de Dowie, e reconhecido
líder de reavivamentos de cura, Gordon Lindsay.
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Pregadores Independentes
O período que seguiu a Dowie foi marcado pelos chamados pregadores
independentes, que espalharam a doutrina do batismo com o Espírito Santo no cristianismo
de então, porém, além das fronteiras pentecostais. Eram denominados neopentecostais
porque, em primeiro lugar, seus ministérios não estavam sob o controle denominacional,
depois, por colocarem grande ênfase em sinais, maravilhas, cura e até ressurreição de
mortos, também por receberem pouco ou nenhum apoio financeiro das denominações
pentecostais, e por serem repreendidos por elas com frequência devido ao estigma de
“extremistas independentes”.521
Tanto as denominações pentecostais quanto os pregadores independentes
continuaram a crescer através dos anos de 1930, atingindo o seu pico na metade da década
de 1940, quando o sucesso desses pregadores levantou uma nova ênfase baseada no
miraculoso. As doutrinas peculiares ao pentecostalismo continuaram sendo pregadas, mas o
foco passou a ser o milagre, “o momento hipnótico”, as ocasiões em que o Espírito atuava
curando os doentes e até ressuscitando os mortos.522
O estilo desses pregadores se manifestava de acordo com as suas habilidades que
variavam desde o teatral e o acrobático até os sotaques caipiras do evangelista Billy
Sunday. Os que alcançavam a preeminência exerciam uma notável influência sobre os
espectadores, pois as sua aptidões iam desde a autoconfiança até o melodramático. As suas
atuações eram marcadas por longas orações, por bater palmas, por gritar ao dirigir-se a
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algum coxo solicitando que andasse, por ordenar aos cegos que enxergassem, e ainda
“curvando-se dramaticamente em meio aos gritos de „louvado seja o Senhor‟ e „aleluia.‟” 523
Mesmo as denominações pentecostais reprovavam o exagero e o sensacionalismo desses
pregadores, o que não evitou que “esses ensinos e práticas não bíblicos entrassem em suas
igrejas e influenciassem o seu povo.”524
Um desses pregadores, A. A. Allen, que reivindicava ressuscitar pessoas, foi preso
por dirigir embriagado, durante o período em que estava conduzindo um programa de
reavivamento em Knoxville, no Tennesse, fato que forçou a sua retirada das atividades
públicas no outono de 1955.525 Tendo em vista a declaração e a pergunta de Jesus, “pelos
seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos
abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos
maus” (Mt 7:16-17), não é necessário muito esforço para deduzir a natureza dos supostos
milagres de ressurreição.
A despeito dos artifícios, das fraudes e da postura independente, o reavivamento
conduzido por esses pregadores era encarado como legítima manifestação do Espírito
Santo, como se os religiosos da época estivessem obcecados por manifestações
sobrenaturais, sem se importar com a procedência de tais fenômenos. Entre aqueles que
mantiveram acesa a chama desse reavivamento, encontram-se William Branham, Oral
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Roberts e Gordon Lindsay, considerados pilares do movimento reavivamentista de então.526
Eles constituem uma parcela significativa daqueles que fomentaram a estrutura doutrinal
que serviu de base para o neopentecostalismo do século 21.
William Branham, um batista convertido ao pentecostalismo, realizava milagres
onde quer que pregasse. Oral Roberts, que iniciou o seu ministério em 1947, era criativo e
levou a cruzada de cura para a TV, 527 uma inovação que se tornaria comum nos
movimentos carismáticos e neopentecostais. Gordon Lindsay, no entanto, deu um toque de
organização ao movimento, pois empreendeu “sistema e unidade ao reavivamento de
libertação.”528 Dessa forma, Harrell classifica Braham como o pioneiro do reavivamento,
Oral Roberts como o seu aristocrata, e Lindsay como o seu organizador e publicitário. 529
O sonho de Lindsay e Roberts era levar o batismo do Espírito Santo, bem como a
mensagem de cura para as denominações históricas, o que havia sido facilitado pela
montagem de uma estrutura para isso. Dentro dessa estrutura de divulgação estava a revista
de Lindsay, The Voice of Healing,530 que foi um importante veículo para levar a sua
mensagem de renovação às igrejas de primeira linha. 531 Esses esforços foram
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recompensados com a criação da ADHONEP, 532 entidade na qual o batismo com o Espírito
Santo e a “mensagem de libertação recebeu a sua primeira expressão organizada.”533
A Era do Carismatismo
Consequentemente, as agitações pentecostais não permaneceriam à margem das
principais denominações cristãs, pois o momento era propício para o entrosamento histórico
entre as duas correntes. Milhares de cristãos das denominações clássicas já haviam recebido
a experiência pentecostal, contudo, secretamente, enquanto permaneciam calados em suas
igrejas de origem. Mas, em três de abril de 1960, teve início o movimento carismático,
quando o “pai Dennis Bennett da Paróquia Episcopal de São Marcos em Van Nuys,
Califórnia, anunciou à sua congregação que havia recebido a plenitude e o poder do
Espírito Santo acompanhado pelo falar em línguas estranhas.” 534
Esse fato demonstra que paulatinamente os evangélicos das denominações históricas
foram aceitando as doutrinas pentecostais, e mesmo os membros da Igreja Católica
aderiram à voga. Em 1966, a experiência pentecostal entrou também no catolicismo
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romano.535 Oito anos depois, em 1974, mais de 30 mil católicos pentecostais se reuniram
em Notre Dame, a fim de celebrar os oito anos de existência do movimento. 536
A princípio a explosão pentecostal nas igrejas históricas foi denominada
neopentecostalismo, mas a objeção de muitos levou à preferência pelo título, Renovação
Carismática, cuja essência é a experiência com Jesus, o poder, a adoração, a oração, os
dons assinalados, as novas revelações e a valorização das Escrituras. Muito embora usem
métodos subjetivos para interpretá-las e alegorizem passagens bíblicas, alegando que para
se conhecer verdades profundas da Bíblia, o Espírito Santo deve revelá-las diretamente ao
crente. Ainda como essência dos seus ensinos, enfatizam a atividade demoníaca, o que deu
nova dimensão à libertação e ao exorcismo, e, finalmente, ao evangelismo. 537
Filhos do Movimento Carismático
Não é possível compreender bem o neopentecostalismo que se desenvolveu no
Brasil, sem notar as forças que o impulsionara, primeiramente na América do Norte, pois
ele é resultado desse conglomerado de mudanças no panorama histórico, do surgimento de
novas correntes doutrinárias e inovações teológicas. Assim, os grandes despertamentos da
América do Norte, independentemente de sua fidelidade bíblica ou não, podem ser
divididos em: 1) o Primeiro Grande Avivamento, que se iniciou no século 18; 2) o Segundo
Grande Avivamento, que desabrochou na aurora do século 19, e, juntamente com o
535
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primeiro, trouxe no seu rastro alguns movimentos, dentre os quais o de santidade é o mais
relevante; 3) o Movimento Pentecostal, com toda a sua abrangência; 4) o Movimento
Carismático, um desenvolvimento do pentecostalismo adaptado às exigências de cristãos
pós-modernos.
O neopentecostalismo brasileiro nasceu como resultado da expansão missionária
dos avivamentos norte-americanos da década de 1950, mas continuou a receber a influência
de seus desenvolvimentos posteriores, inclusive do movimento carismático. Daí a
importância de analisar os seus desdobramentos, a fim de verificar as várias facetas
teológicas, que em maior ou menor grau, influenciaram ao pentecostalismo brasileiro.
Os manifestos filhos de Deus
Os Manifestos filhos de Deus constituem o mais militante dos grupos carismáticos
surgidos nos anos de 1950. Sob a liderança de John Robert Stevens, continuou a prosperar
durante as décadas de 1960 e 1970. Stevens foi fortemente influenciado por William
Braham, o que o levou a práticas nada apreciáveis pela comunidade cristã da época. Por
isso, devido às suas aberrações teológicas e práticas bizarras, logo foi desarticulado, e já em
1949, a IEQ revogou a sua ordenação, e em abril de 1951, as Assembléias de Deus
requereram a sua dissociação de suas igrejas. 538
Os ensinos e práticas de Stevens incluíam, a comparação de uma suposta visão
recebida em 1954 com a visão do apóstolo Paulo durante a sua conversão, uma pretensa
maneira de se aquilatar no mesmo patamar do apóstolo. Depois, juntamente com a sua
liderança, contribuiu para popularizar a idéia de modernos apóstolos e anciãos ungidos que
538
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recebem visões constantes de Deus. Também pregava que as organizações eclesiásticas
cristãs de seu tempo haviam se tornado pagãs, enquanto, ao mesmo tempo, as igrejas do seu
movimento eram marcadas por uma estrutura rigidamente autoritária, além de manipular as
Escrituras e espiritualizar a volta de Jesus.
Afirmava que Jesus e a Sua igreja se tornariam em uma essência única, o que faria
dos fiéis “pequenos cristos”. Além disso, pregava a deidade do crente, pois, acreditava que
Deus desenvolve nele um processo, através do qual ele vai adquirindo uma filiação que o
conduzirá à deidade. Deus tornou-se carne em Cristo, o que significa que os que Nele
creem se tornarão deuses.539
Moriarty afirma que “muitos seguidores levaram as suas idéias para outras igrejas
que são similares em orientação, embora nem tão extremadas. A dissipação dos manifestos
filhos não resultou em uma abolição dos seus ensinos, mas apenas na transferência deles.
Os seus devotos silenciosamente penetraram várias igrejas carismáticas ao redor do mundo,
e os seus ensinos encontraram solo fértil, pronto para a germinação.” 540
Cada uma das novas idéias, mesmo que diluídas nas antigas doutrinas de
movimentos consolidados, foram dando forma a uma nova mentalidade religiosa a partir do
movimento carismático e dos seus ramos, que conjugados com fatores sociais iriam
redundar nos movimentos pós-modernos, como ocorre com o neopentecostalismo.
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O movimento de Jesus
O movimento de Jesus, também conhecido como Jesus Freak, se originou entre os
hippies da década de 1960 que se converteram ao cristianismo, sem contudo abandonar a
sua maneira peculiar de ser. Essa última palavra freak, se refere à fantasia, ou à “pessoa que
adota estilo de vida não convencional. Viciado em drogas.”541
O movimento teve o seu começo em 1967 542 num momento de transição social em
que o mundo passava por grandes transformações depois dos turbulentos anos da Segunda
Grande Guerra Mundial. Alguns o consideraram como o Quarto Grande Despertamento
evangélico ocorrido nos Estados Unidos no final da década de 1960 e início da de 1970,
devido a sua abrangência e influência sobre a sociedade da época. Ainda que a idéia de ser
o quarto grande despertamento não tenha sido aceita de maneira geral, ou mesmo as
mudanças no panorama religioso, comparadas aos três primeiros. Contudo, foi classificado
como um despertamento religioso cristão por alguns eruditos, especialmente o historiador
econômico Robert Forge.543
Ainda assim, a Wikipédia classifica os grandes despertamentos da seguinte forma: o
primeiro ocorreu entre os anos de 1730 e 1755. O segundo, tomou lugar nos anos de 1790 e
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1840, sendo esses dois primeiros de opinião geral. O terceiro, do ano 1850 até 1900, e o
quarto, dos anos sessenta até os anos oitenta.544
Mesmo que nem todos os estudiosos cristãos aceitem o fenômeno como
reavivamento religioso, não se pode negar as transformações ocorridas no panorama
religioso decorrente desse fenômeno e que teriam um efeito duradouro, realizando uma
espécie de metamorfose de comportamento social. Essas mudanças influenciariam a
maneira de expressão verbal, pois a linguagem formal cederia lugar a formas mais simples
de comunicação, indo até mesmo à gíria em ambiente onde antes era considerada como
chula. O vestuário como identificação de gênero seria menos rígido com a inclusão da
moda unissex. Quanto aos cabelos, haveria menor rigidez concernente ao comprimento, os
homens teriam a liberdade de usá-los mais longos, e as mulheres, mais curtos. Além de
várias outras transformações quase imperceptíveis.
Mas, a conversão dos hippies deu um novo ímpeto ao movimento carismático, pois
um grande número desses adeptos da contra cultura foram bem recebidos nas igrejas
carismáticas, enquanto muitas igrejas clássicas e mesmo pentecostais, achavam a aparência
dos hippies inaceitável. 545 O movimento carismático foi a porta de entrada dos hippies para
dentro dos portais da comunidade cristã. A partir desse entrosamento, ocorreriam mudanças
não somente entre os carismáticos, mas nos próprios hippies, e uma acomodação e
identificação dos evangélicos com o mundo secular.

544

545

Ibid.

“America‟s Great Awakenings”, Awakening America Alliance, [web page] (acessada em 18 de
abril
de
2010);
disponível
em
http://www.awakeningamerica.us/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=12.

139

Os hippies revigoraram o movimento carismático, e finalmente, impactaram
também as denominações pentecostais e mesmo as protestantes clássicas. 546 Aquele foi um
momento de declínio das principais igrejas protestantes, tanto em número de membros
quanto em influência, enquanto muitas denominações conservadoras tais como a igreja
Batista do Sul, a Luterana Sinodal do Missouri, estavam crescendo rapidamente em
número, se espalhando pelos Estados Unidos e galgando poder político.
Outras denominações evangélicas e fundamentalistas também estavam crescendo,
porém, ao mesmo tempo, o secularismo cresceu muito rapidamente e simultaneamente.547
Esses fatores contribuíram para gerar uma igreja atraída pelo gosto do secular, pela
exuberância e apego às coisas desta vida, quando antes as projeções evangélicas estavam
voltadas para o reino vindouro de Cristo.
Esses fatores podem explicar a razão pela qual este período tenha sido marcado pela
ascensão das igrejas não tradicionais e das chamadas mega-igrejas. Também cresceram as
organizações paraeclesiástaicas, enquanto as principais igrejas protestantes perdiam muitos
membros.548
As mudanças nas organizações religiosas foram causadas pela forte pressão da
secularização. De acordo com a Wikipedia, “notáveis exemplos incluem a proliferação de
mega-igrejas, o crescimento de denominações tais como a Assembléia de Deus, os Santos
dos Últimos Dias, os Batistas do sul e a influência de três líderes religiosos da história
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mundial do período posterior à Segunda Guerra Mundial: Martin Luther King, Jr., Billy
Graham e o papa João Paulo II.”549
Os termos “Movimento de Jesus” e “Povo de Jesus” foram empregados como
alcunhas por Duane Pederson “em seus escritos para o Hollywood Free Paper,” 550 enquanto
a expressão “Jesus freak”551 era pejorativa, pois foi um apelido dado aos hippies cristãos
pelos hippies não cristãos. Contudo, os membros do movimento acharam oportuno o título
e o enxergaram de forma positiva, por isso, o reivindicaram para si. 552
O movimento hippie foi ponte de uma revolução social articulada por aqueles que
estavam desiludidos com o panorama sócio-político e econômico da época. Essa desilusão
levou milhares de pessoas a assumirem o estilo hippie, porém mais tarde, esses
inconformistas também se desiludiram com o movimento hippie e encontraram satisfação
na religião cristã,553 segundo os moldes do movimento carismático. Contudo, sem deixar de
lado muito do seu maneirismo, do seu jeito próprio de ser.554
Não obstante, não deixaram de ser restauracionistas no sentido teológico, tendo em
vista a sua tentativa de basear o estilo de vida do grupo na maneira simples dos cristãos
primitivos, razão pela qual viam as denominações protestantes como apóstatas. “O povo de
549
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Jesus também tinha uma forte crença em milagres, em sinais e maravilhas, na cura pela fé,
na possessão espiritual e no exorcismo. 555 No próprio Site do movimento de Jesus há o
relato de alguns que experimentaram “dramáticas curas e milagres, enquanto outros se
uniam a coros de falas extáticas.” 556
Dentre a literatura do movimento, as mais populares foram o livro de Ron Sider,
Rich Christians in an Age of Hunger, o livro de Hal Lindsay, The Late Great Planet
Earth,557 e o filme sobre o fim dos tempos e o arrebatamento, de Russell S. Doughten, A
Thief in the Night, produção de 1972 que foi seguida por uma sequência de três outras. 558
Um dos setores mais influentes e importantes foi a música. O ritmo ao estilo gospel
beat é muito atrativo para a juventude, e associado à maneira descontraída, os pés descalços
e o assentar-se no chão expressando liberdade e alegria, foi um fator de sucesso do
movimento. Dessa maneira, muitos grupos musicais se desenvolveram a partir deles, e
alguns se tornaram líderes dentro do movimento de Jesus, notavelmente, Barry McGuire,
Love Song, Second Chapter of Acts, Servant, Petra, Resurrection Band, Larry Norman, Phil
Keaggy, Randy Stonehill, Randy Matthews, Andraé Crouch (e os Discípulos), e o falecido
Keith Green. A Joyful Noise Band viajou com a comunidade cristã através dos Estados
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Unidos e da Europa, realizando festivais sob gigantescas tendas. No Reino Unido, Malcolm
e Alwyn foram os mais notáveis agentes do gospel beat.559
Uma maneira simpática de atrair, principalmente jovens e estudantes, eram as
famosas koinonias abertas em cafés, uma nova modalidade de evangelismo bem propícia a
ser aplicada por jovens comunicativos e abertos ao diálogo com a juventude secular, até
mesmo pelos pontos comuns de contato. Steve Freeman, juntamente com alguns associados
abriram as chamadas the Kingdom Come Christian Coffee House (a Casa de Café Cristã o
Reino Vem) em Greenville, na Carolina do Sul em 1971. Todo sábado à noite havia um
encontro de Hippies e de jovens do movimento de Jesus para cantar, adorar e se
confraternizar.560 Depois desses encontros ocorreu uma expansão vigorosa em 1972,
porque várias pessoas altamente envolvidas no Reino Vem se graduaram no ensino
médio e se dispersaram em diversas universidades ao sudeste dos Estados Unidos.
Cada um começou uma Igreja Fraternal do Lar. Maynard Pittendreigh estabeleceu
uma em Erskine College, Jay Holmes, outra na universidade da Carolina do Sul,
Steve Freeman estabeleceu ainda outra na universidade Furman , etc.561
Logo depois a liderança passou de Steve Freeman para um pregador carismático que
vivia na Florida chamado Erskine Holt, um indivíduo que se auto-intitulava apóstolo do
movimento. Como resultado dessa arrancada expansionista, em torno de 1973 “quase cada
campus através da Florida, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Georgia possuía Igrejas
Fraternais do Lar.” Mas essas foram acabando por volta de 1977 conforme os seus
membros

foram se afiliando a ministérios mais tradicionais existentes nos campus,
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“contudo, muitos se moveram para ministérios similares em organizações tais como a
Capela do Calvário.” 562
Mas o movimento também proveu os seus escândalos através de dois dos maiores
evangelistas do movimento, Lennie Frisbee e Mike Warnke. O primeiro foi abusado e
molestado sexualmente enquanto ainda era criança, e se entregou ao homossexualismo,
morrendo de AIDS em 1993. Warnke foi acusado de fraude em torno de declarações feitas
por ele próprio de ter sido sumo sacerdote do satanismo. 563
Um dos pontos altos do movimento foi o encontro em Dallas, Texas, conhecido
como Explo‟ 72, que reuniu os jovens hippies do movimento de Jesus a outros jovens
cristãos de igrejas tradicionais. A cruzada proporcionou o envolvimento de líderes de
expressão como Bill Bright e Billy Graham. Os jovens do movimento de Jesus puderam
experimentar outra forma de adoração, e vários deles deixaram o movimento.564
O movimento com as suas características hippies começou a definhar no início da
década de oitenta, e uma das fortes razões foi que o estilo peculiar dos cabelos compridos, a
música rock adaptada ao público jovem cristão “tornou-se mais aceita nas principais
igrejas, e as igrejas do movimento de Jesus, por outro lado, evoluíram para algo mais
parecido com as mega-igrejas de hoje.”565
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Esse ramo do movimento carismático foi mais um elemento a somar às novas
tendências que culminaram no neopentecostalismo atual. Um culto mais descontraído,
músicas mais parecidas com as canções populares, a maneira de vestir-se de forma similar
às pessoas do mundo secular, um cristianismo adaptado à vida terrena que se deleita nas
coisas deste mundo, embora conservando o fervor cúltico das igrejas pentecostais clássicas.
O movimento da confissão positiva
O pai da confissão positiva, também conhecida como Movimento da Fé, Essek
William Kenyon, nasceu em 1867 em Saratoga, Nova York, Estados Unidos. Depois de
mudar-se para Boston em 1892, frequentou várias escolas, inclusive a Faculdade Emerson
de Oratória, que fora fundada pelo pensador Charles Emerson. 566
Charles Wesley Emerson foi um “religioso elétrico e por muito tempo admirador do
transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson.”567 Este, por sua vez, foi um ensaísta, poeta
e transcendentalista norte-americano que viveu entre os anos 1803 e 1882. Descendente de
puritanos, estudou para tornar-se ministro, mas abandonou o pastorado em 1832. Em sua
juventude foi influenciado pelo controvertido Emanuel Swedenborg, 568 pelo filósofo
neoplatonista Plotino,569 e pelo filósofo alemão Imanuel Kant.570
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Essas influências se fizeram sentir nos seus ensaios e nas suas preleções ocorridas
entre os anos de 1830 e 1840. Pregava “a necessidade de a espiritualidade romper com o
cristianismo histórico... previa... um milênio secularizado introduzido mediante o exercício
de princípios norte-americanos.”571
Conforme explica Sydney E. Ahalstrom, Emerson estava “amoldando o evangelho
Transcendental, que logo estaria ensinando à nação.”572 “Os elementos mais fortes e mais
profundos no pensamento de Emerson, tornaram as suas idéias quase blasfemas ao vincular
o seu nome com o pensamento positivo”, mas ele popularizou o conceito da piedade
utilitarista. Juntamente com o reconhecido psicólogo William James “pareciam justificar a
religião sobre a base de sua utilidade pessoal, pelo seu „valor monetário.‟” Ahalstrom
afirma que “já em 1831, Alexis de Tocqueville havia dito em relação aos pregadores
americanos que „é difícil explicitar a partir de seus discursos se o principal objetivo da
religião é a busca da felicidade eterna em outro mundo ou a prosperidade neste mundo.‟” 573
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O sistema religioso ensinado na escola de Charles Wesley Emerson eram as
chamadas novas reflexões metafísicas defendido pelo Movimento do Pensamento que
consistia em um conjunto de crenças cujo postulado afirmava: a verdadeira realidade é
espiritual, que esta é a causa de todos os efeitos físicos. E ainda, “que a mente humana
através de uma atitude mental positiva e da confissão positiva tem o poder de criar a sua
própria realidade: ou a saúde e a prosperidade, ou a doença e a pobreza.” 574
O Novo Pensamento ou Movimento Novo Pensamento é um movimento espiritual que
eclodiu nos Estados Unidos no final do século XIX e que enfatiza crenças metafísicas. Ele
consiste de um grupo livremente formado por denominações religiosas, organizações
seculares, autores, filósofos, e indivíduos que compartilham um conjunto de crenças
metafísicas referentes aos efeitos do pensamento positivo, Lei da atração, cura, força vital,
visualização criativa e poder pessoal. 575

O colégio era movido pelo objetivo de instilar nos seus graduandos a missão de não
apenas viver ou pôr em práticas as novas convicções e reflexões ali apreendidas sobre o
evangelho conforme ensinadas por Emerson, mas divulgá-las através da pregação.576 Um
dos colegas ou professores de Kenyon foi Ralph Waldo Trine (1866-1958), que se tornou
um dos mais bem sucedidos autores e articuladores das novas reflexões metafísicas. 577
Trine ensinava que
o grande fato central do universo é que o Espírito da Vida Infinita e do Poder que sustenta a
todos, anima a todos e se manifesta em todos e através de todos. Aquele princípio da autoexistência da vida do qual todos vieram, e não apenas do qual todos vieram, mas do qual
todos estão continuamente vindo... O grande fato central na vida humana... é a tomada de
uma consciência, a consideração vital de nossa unidade com essa Vida Infinita, e a inteira
abertura de nós mesmos a esse influxo divino... em essência, a vida de Deus e a vida do
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homem são identicamente as mesmas, e assim são um. Eles diferem não em essência, em
578
qualidade. Diferem em grau.

Trine afirmava também que essa “poderosa verdade” é “o fio dourado que permeia
todas as religiões.” Que a diferença existente entre elas são absurdos cômicos, e que os
budistas, os judeus e os cristãos podem adorar “também em base de igualdade” nos templos
uns dos outros, e comenta: “Não estejamos entre o número dos que são tão anões, tão
preconceituosos ao ponto de pensar que o Deus infinito se revelou a um punhadinho de
Seus filhos em uma pequena parte do globo, e em um período particular.” 579
McConnell afirma que a presença de Kenyon no colégio de Emerson, 580 o expôs a
várias idéias transcendentais e metafísicas, como esboçadas por Trine. E ainda que ele não
tenha conscientemente se apropriado desses ensinos sectários para dignificar a sua doutrina,
foi influenciado por várias de suas linhas de pensamento:
Kenyon não era pentecostal, mas as suas obras foram amplamente lidas por pentecostais e
carismáticos. Ele foi um ávido promotor da cura divina e associava a cura física à força da
confissão. Insistia que, de acordo com Isaías 53:4, Mateus 8:17 e 1 Pedro 2:24, a perfeita
obra expiatória de Cristo na cruz “proveu” (tempo passado) completa cura física para “toda”
enfermidade e doença.581

Kenyon afirmava que a parte correspondente ao crente no relacionamento com Deus
é fazer a sua reivindicação, ou confissão positiva, já que a cura fora provida na cruz através
do perfeito sacrifício de Cristo. Por isso, segundo ele, Satanás não tem o direito de infligir
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enfermidade sobre o crente, a não ser através da sua confissão negativa.582 Dessa forma,
considerava errado o fato de um cristão encontrar-se doente, já que as enfermidades do
corpo do crente foram lançadas sobre Cristo. Assim ele aconselhava aos que procuram a
cura:
A confissão sempre vai à frente da cura. Não olhe para os sintomas, olhe para a
Palavra, e esteja certo de que a sua confissão é ousada e vigorosa. Não dê ouvidos às
pessoas. Aja baseado na Palavra, seja praticante dela, pois é Deus quem está falando.
Você está curado. A Palavra diz que você está. Não dê ouvidos aos sentidos. Dê à
Palavra o seu lugar. Deus não pode mentir. 583
Para Kenyon, o sacrifício de Jesus garante não apenas a saúde física, mas também a
prosperidade. E, assim como para ele é errado ao cristão ficar doente, também é anormal
ficar preso às cadeias da pobreza, já que Cristo, na sua concepção, redimiu a humanidade
de todas as formas de destituição ou carência. 584 Contudo, diferente do que ocorre no
mundo neopentecostal dos nossos dias, ensinava que os frutos da prosperidade deveriam ser
utilizados para benefício da humanidade e não esbanjados na gratificação pessoal. 585
Kenyon ensinava que a natureza de Satã foi imputada em Jesus na experiência da
cruz onde morreu espiritualmente e desceu ao inferno, a fim de sofrer no lugar do
homem. 586 Isso foi necessário porque o pecado e a enfermidade são de natureza puramente
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espiritual. Dessa forma, a mera morte física não seria capaz de fazer expiação por elas e
nem lidar com a fonte do pecado e da doença, o próprio Satanás. 587
Conforme explica Kenyon, para que Cristo derrotasse esses inimigos foi necessário:
primeiro, morrer espiritualmente e tornar-Se um com Satanás, a fim de prover tanto a
salvação do pecado quanto a cura da enfermidade. Segundo, morrer fisicamente para
cumprir o concerto abraãmico e mosaico. Terceiro, ser levado ao inferno por Satanás para
que sofresse os tormentos destinados aos condenados, durante três dias e três noites.
Quarto, ser recriado no inferno e tornar-Se o primogênito do homem novamente. Quinto,
derrotar a Satanás e a seus anjos em combate aberto. Sexto, precisaria ressuscitar dos
mortos como uma forma de vindicação da Sua vitória no inferno. Sétimo, ascender aos
Céus em direção ao Pai para ser entronizado e servir como mediador sacerdotal do novo
concerto. Dessa maneira, para Kenyon, a redenção em Cristo é perfeita e completa, capaz
de fazer face a todas as necessidades humanas, bem como responder aos seus desafios
usando a Sua plenitude divina.588
Ainda segundo os mentores dessa teologia, processo análogo deve ocorrer com os
crentes ao aceitarem a Cristo, ou seja, primeiro a natureza satânica é erradicada e o seu
lugar é ocupado pela natureza piedosa. Segundo, no processo do segundo nascimento, a
morte espiritual, a doença e a pobreza também são erradicadas para a implantação de uma
natureza semelhante à divina. Terceiro, há somente uma razão para a enfermidade e a
587
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carência existirem na igreja, os crentes fracassarem em encontrar a sua “identidade” em
Cristo e em reivindicar os seus “direitos”. 589
O movimento da confissão positiva que floresceu durante os anos de 1970 e ganhou
popularidade, inclusive no Brasil, tem notáveis características que o assemelhava às
doutrinas de E. W. Kenyon. Foi utilizando dos seus recursos doutrinários que Kenneth
Hagin, “Ken Hagin, Jr. (filho de Kenneth Hagin), Kenneth e Gloria Coperlan, T. L. Osborn,
Fred Price, Hobart Freeman, Charles Capps, Jerry Savelle, John Osteen, Benny Hinn e
Lester Sumrall,”590 se tornaram conhecidos.
MacConnell591 apresenta em seu livro um quadro sinóptico em duas colunas onde
expõe , não somente a semelhança dos escritos de Kenneth Hagin com os de E. W. Kenyon,
mas demonstra o plágio praticado por Hagin em cerca de oito livros, ao tomar textualmente
as frases de Kenyon contendo os conceitos da confissão positiva.
Para perceber o plágio teológico, basta verificar a afirmação de Kenyon em seu livro
Identification: A Romance in Redemption,592 onde diz: “Ele (se referindo a Jesus) tornou-se
fraco para fazer-nos forte”, “sofreu vergonha para nos dar a glória”, “foi ao inferno para
nos levar ao céu”, “foi condenado para nos justificar”, “tornou-se enfermo para nos dar a
cura”. Kenneth Hagin repete as mesmas frases no seu material, The Resurrection! What it
589
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Gives Us...593 as tratando como se fossem suas: “Ele tornou-se fraco para fazer-nos forte”,
“sofreu vergonha para nos dar a glória”, “foi ao inferno para nos levar ao céu”, “foi
condenado para nos justificar”, “tornou-se enfermo para nos dar a cura”.
Em seu livro, The Name of Jesus: The More Excellent Name,594 ele escreve: “aqui
há um quadro de Cristo em terrível combate com as hostes das trevas. Isso nos dá um
lampejo da tremenda vitória que conquistou antes que ascendesse dos mortos...” Este texto
foi copiado do livro de Kenyon, The Wonderful Name of Jesus, 595 onde está escrito: “o
quadro aqui é de Cristo... em terrível combate com as hostes das trevas. Isso nos dá um
lampejo da tremenda batalha e vitória que Jesus conquistou antes que ascendesse dos
mortos...”
Moriarty argumenta que o quadro sinóptico de McConnell, 596 não apenas demonstra
a prática do plagiarismo, mas prova que o movimento da confissão positiva não se originou
em Deus, mas nos homens. 597 Faz essa afirmação tendo em vista as alegações de Hagin de
ter recebido visões nas quais foi instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo quanto às
práticas da confissão positiva.
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Hagin nasceu prematuramente em 20 de agosto de 1927 com deformidade cardíaca.
Depois de sua conversão em 22 de abril de 1933, passou a experimentar uma série de
visões, inclusive a contemplação, em três ocasiões, dos horrores do inferno. Conduzido de
ambulância para o hospital em primeiro de janeiro de 1934, alegava ter sido submetido a
uma intensa experiência emocional, durante a qual os seus pensamentos foram tomados
pelo texto de Marcos 11:23-24, onde Jesus ensina: “porque em verdade vos afirmo que, se
alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas
crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração
pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco.”598
Essa experiência se tornou marcante na vida de Hagin e passou a nortear o seu
ministério e convicções, pois muitos anos depois desse fato ele ainda ensinava aos seus
espectadores: “aquilo que você crê em seu coração e confessa com sua boca vai
acontecer.”599
Hagin foi movido pelo entusiasmo de sua crença estimulada pela experiência
ocorrida na ambulância, e começou a praticar a confissão de sua própria cura todos os dias.
Depois de oito meses agradecendo a Deus por sua cura e confessando a sua cura, foi
convencido dela pelo testemunho interno da voz do Espírito Santo que lhe dizia: “você crê
que está curado. Se você está curado, deve levantar e sair dessa cama.” 600
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Hagin deu início a um ministério itinerante em 1949 atuando como evangelista e
mestre da fé. Estava convencido de ter sido chamado por Deus em 1952 para atuar como
profeta tendo recebido visões e revelações, entre as quais, oito visitações do próprio Senhor
Jesus que, segundo ele, lhe comissionara para dar incremento a um programa de cura, e
para isso, recebeu uma unção especial. 601
Afirmava que Jesus lhe orientou sobre como fazer para exercer o seu ministério de
cura, que incluía os seguintes passos: Primeiro, quando fosse orar por algum doente,
deveria coloca cada uma de suas mãos em um lado do corpo do doente. Segundo, se ele não
sentisse o fogo pulando de uma mão para a outra, seria “porque um espírito maligno estava
presente no corpo daquela pessoa, causando aflição.” Então, ele deveria ordenar a retirada
do demônio ou demônios em nome de Jesus. Terceiro, se o fogo ou a unção na sua mão
pulasse de uma para a outra, então esse é apenas um caso de cura. Ele deveria orar pela
pessoa em nome de Jesus, e se a pessoa cresse e aceitasse, a unção deixaria a sua mão e iria
para o corpo dela, “destruindo a enfermidade e trazendo a cura”. Quarto, quando o fogo ou
a unção deixasse as suas mãos e entrasse no corpo da pessoa, ele então saberia que esta
havia sido curada.602
Em seu livro, How to Write Your Own Ticket with God, Hagin afirma que Jesus lhe
disse em visão: “se alguém, em qualquer lugar, der esses quatro passos ou colocar esses
quatro princípios em operação, receberá o que quiser de mim ou de Deus o Pai.” 603 E os
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quatro passos, segundo ele, ensinados por Jesus, compreendem: 1) Declare; 2) Faça; 3)
Receba; 4) Relate. De acordo com Hagin, esses passos deveriam ser postos em operação
imediatamente.604 E que “ao fazê-lo, uma pessoa pode receber qualquer coisa no tempo
presente, tal como a salvação, o batismo do Espírito Santo, a cura para o seu corpo, vitória
espiritual e financeira. Você pode adquirir o seu próprio ingresso com Deus.” 605
Alegava que para se experimentar o poder divino, basta apenas aprender como
plugá-lo e ele entrará em operação a favor do que assim fizer. Como numa simples ação
mecânica de quem tem a intenção de conseguir energia elétrica para fazer funcionar algum
aparelho movido pela eletricidade. É simplesmente como ligar a tomada elétrica, e o poder
de Deus será experimentado.606
Em 1974, década em que Hagin alcançou maior projeção, ele fundou o Centro de
Treinamento Bíblico Rhema, em Tulsa, Oklahoma. Em torno de 1988, a escola graduou
mais de dez mil estudantes que estabeleceram novas igrejas voltadas para a confissão
positiva, além de ministérios evangelísticos propagadores da teologia de Hagin, dentre os
quais o mais famoso foi Kenneth Coperland. 607
Coperland, foi “profeticamente sancionado e ungido” por Hagin, e por sua vez,
“ergueu Jerry Savelle,” 608 e, conforme registra McConnell, na esteira dos mestres da
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teologia de Hagin sobre a confissão positiva, ainda constam Fred Price, Charles Capps,
Robert Tilton e outros. 609
Leandro G. Silva, descrevendo a carreira evangélica de Hagin que começou como
pregador batista entre os anos de 1934 e 1937, e até pastoreou uma igreja nas cercanias de
seu domicílio, destaca que a crença em cura divina nos moldes em que acreditava, não era
compatível com a fé batista. Por isso, ele mudou-se para a fé pentecostal, recebeu o batismo
com o Espírito Santo e falou em línguas em 1937. Neste ano foi licenciado como pastor da
Assembléia de Deus, onde permaneceu durante os anos de 1937 e 1949. Pastoreou várias
igrejas da denominação no Texas, mas em 1962 fundou o seu próprio ministério. 610
A mudança de Hagin das convicções batistas para as práticas da Assembléia de
Deus, não foi motivada por investigações sólidas da Bíblia, mas pelas suas impressões
sensoriais e visões cujo teor não pode ser autenticado pela exegese bíblica séria. E a mesma
despreocupação com os fundamentos teológicos para sustentar as suas premissas também é
encontrada naqueles que seguiram os seus passos. A influência da teologia de Hagin
estendeu-se pelo mundo a fora. Conforme apuração de Israel de Araújo,
Hagin fundou o Rhema Bible Training Center em 1974. Por volta do ano 2000, mais de
16.500 alunos haviam sido graduados, e seu programa diário de rádio, Faith Seminar of the
Air, era ouvido por mais de 300 transmissoras diárias nos EUA, com uma audiência em
ondas curtas em mais de 120 outros países. Naquela época, mais de 53 milhões de cópias dos
125 livros escritos por ele e por seu filho, Kenneth Hagin, Jr., estavam em circulação, e mais
de 58 mil fitas eram distribuídas todo mês. A revista mensal de Hagin, The Word of Faith,
tem uma circulação de 540.000 exemplares.611
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Silva, no seu artigo relativamente recente, de quarta-feira, 19 de novembro de 2008,
revela o nome de outros líderes envolvidos na prática e divulgação da confissão positiva no
Brasil, dando uma idéia da dimensão do número de pessoas que vem sendo alcançado pela
teologia de Hagin e cuja única âncora para fixar as suas convicções é a garantia dos
resultados práticos na vida dos fiéis que decidem agir conforme as recomendações da
confissão positiva:
Outra pessoa que tem influenciado muitos no Brasil é o engenheiro Jorge Tadeu, hoje pastor
e líder das igrejas Maná, em Portugal. Pode ser citado ainda o ministério de Miguel Ângelo
da Silva Ferreira, pastor da Igreja Evangélica Cristo Vive, no Rio de Janeiro, além do líder da
IURD, Edir Macedo.612

A confissão positiva, portanto, tem a sua origem associada ao sistema teológico de
E. W. Kenyon que estava entrelaçada aos fundamentos das novas reflexões metafísicas que
foram herdadas do Colégio Emerson de Oratória. Por sua vez, as novas reflexões
metafísicas foram desenvolvidas no Movimento Novo Pensamento cuja premissa era a de
que o “pensamento evolui e desabrocha, e nosso pensamento cria e modifica nossa
experiência nesse mundo. O movimento coloca bastante ênfase no pensamento positivo, na
auto-afirmação, na meditação e na oração.”613
Conforme o arrazoado de Moriarty, esses movimentos acabaram fomentando uma
nova geração de carismáticos, “os novos” carismáticos, cujos ensinos apresentam algumas
diferenças em relação ao primeiro grupo e cujos objetivos apontam em uma nova direção.

612

613

Leandro A. Silva, “Neopentecostalismo: pragmatismo, misticismo e culto a Mamom”.

Wikipedia, “Movimento Novo Pensamento”, [web page] (acessada em 9 de maio de 2010);
disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Novo_Pensamento#cite_ref-0.

157

Ao invés da esperança escatológica no arrebatamento deste mundo vil, a sua convicção
passou a ser o domínio e a prevalência neste mundo.614
A teologia do domínio
Uma das razões que explica a opulência e a ostentação no estilo de vida dos
defensores da teologia da prosperidade, diametralmente oposto àquele experimentado por
milhões de cristãos através dos séculos, cuja vida simples projetava as suas mais sonhadas
esperanças no breve retorno de Cristo, foi a mudança de comportamento que demandou
também a de ênfase escatológica. Segundo Lindsey, o que deu expansão à teologia do
domínio foi o amálgama entre os aderentes da “confissão positiva” com os mentores do
“Reconstrucionismo”: 615
A atração natural dos confessores positivos à mensagem reconstrucionista gira em torno de
sua crença de que podem vencer qualquer e todo obstáculo ao “exercer autoridade sobre eles”
em nome de Jesus. Assim, quando muitos foram apresentados à ênfase reconstrucionista – de
que a Igreja tem o mandato de Deus para exercer autoridade sobre o mundo e estabelecer o
Seu domínio sobre ele – muitos viram isso como o desafio final e lógico para a sua espécie de
fé.616

Essa não é a única razão para o aparecimento de uma teologia de domínio no seio
dos que defendem a “confissão positiva”, pois há outros fatores envolvidos. Entre eles, os
ensinos de E. W. Kenyon de que o sacrifício de Jesus não garante apenas a saúde física,
mas também a prosperidade, ensino que revela a influência das idéias transcendentais e
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metafísicas da Escola de Emerson;617 a propagação bem sucedida da teologia da
prosperidade por Kenneth Hagin, principalmente durante a década de 70, quando o centro
de treinamento Rhema deu maior publicidade aos seus ensinos; a popularização das idéias
do Reconstrucionismo, do Movimento Latter Rain e do Restauracionismo e o
enriquecimento dos pastores e pregadores.
Inevitavelmente, uma existência abarrotada de sucesso neste mundo, exemplificada
na vida de pastores e líderes, demandava uma estratégia de dominação, a fim de justificar à
opinião pública a crescente tendência de adquirir cada vez mais os bens que esta terra pode
oferecer e ainda permanecer agregado à confissão cristã. Nesse sentido, uma teologia de
domínio, vinha suprir essa necessidade. Contudo, conforme McConnell comenta, “as suas
promessas de prosperidade e sucesso financeiro são indubitavelmente, uma das maiores
fontes de motivação para muitos se agregarem ao seu movimento.”618
O Reconstrucionismo Cristão e a Teologia do Reino Agora
Também responsáveis pela introdução da teologia do domínio, ou que abriram
caminho para a sua efetivação, foram os movimentos: reconstrucionismo cristão e a
teologia do reino agora. Conforme demonstra Robert Bowman, respondendo à pergunta
que dá nome ao seu artigo: “Are Christian Supposed to Take Dominion?” (Os Cristãos Têm
a Obrigação de Exercer o Domínio?), 619 o reconstrucionismo cristão, encabeçado por Gary
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North e R. J. Rusdoony, é baseado no pós-milenismo, cuja principal pressuposição é a de
que Jesus retornará depois do milênio. Afirmam que durante esse período a igreja deve
dominar as instituições seculares e convertê-las ao cristianismo.
O outro movimento, a teologia do reino ou a teologia do reino agora, liderado por
Earl Paulk e Thomas Reid, pregava a união da igreja sob a liderança de apóstolos e profetas
carismáticos que deveriam se infiltrar nas instituições seculares como representantes do
reino de Cristo. De acordo com Bowman, “'a ênfase no „domínio‟ exercido pela igreja em
ambos os movimentos levou os proponentes do reconstrucionismo cristão e da teologia do
reino agora a se associarem sob o rótulo „teologia do domínio.‟” Ainda que existam pontos
de contato entre esses dois movimentos, contudo, cada qual tem as suas próprias
prerrogativas e peculiaridades que os distinguem. 620
Precursor da teologia do reino agora, o movimento latter rain (movimento das
últimas chuvas)621 nasceu como resultado do anseio entre evangélicos de obter o mesmo
poder espiritual que a igreja dos tempos do Novo Testamento. As primeiras chuvas ou a
chuva temporã que caracterizou o Pentecostes na era apostólica, deveriam ser seguidas por
uma copiosa torrente, as chuvas de milagres nos últimos dias. 622
Stoll ao analisar o reconstrucionismo, o observa dando o seu primeiro passo
ostentando linguagem bíblica, o que não significa que a Bíblia corrobore com a sua
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premissa, pois o movimento pretendia, primeiro dominar e reconstruir a América, ainda que
alegadamente sob princípios bíblicos, e depois, seguindo uma ordem lógica, o domínio
político de todas as nações.623 David Chilton afirma que “espiritualidade não significa retiro
e afastamento da vida. Significa domínio.” 624 No entanto, a incumbência que Jesus deixou
para os Seus seguidores foi a pregação do Evangelho (Mt 28:18-20; Mc 16:15-18; Lc
24:44-49). Eles deveriam ser acompanhados pelo poder divino com a finalidade de
capacitá-los para serem testemunhas, não para dominar as sociedades seculares, mas para
influenciá-las através de um vigoroso estilo de vida semelhante ao de Cristo (At 1:8; Mt
5:13-14; 1Jo 2:6).
A idéia do reconstrucionismo era o retorno ao governo de Deus como ocorria na
América do século 17 entre os colonos puritanos, pois eram atraídos pela ética
ultradireitista da sobrevivência do mais apto. Idealizavam uma América cristã em que a
teocracia e o darwinismo social subsistiriam. 625 Conforme o pressuposto reconstrucionista,
as sociedades subdesenvolvidas encontram-se dessa forma, porque são socialistas,
demonistas e amaldiçoadas. 626
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Os ensinos da teologia do domínio podem ser assim sintetizados:627 (A) A vigência
da lei veterotestamentária como condição para a santificação, embora guardar a lei não
fosse uma condição para a salvação. Mas, de acordo com os autores do artigo, “Dominion
Theology/Kingdom Now/Reconstructionism: Blessing or Curse?” em algumas declarações
oficiais da Coalizão sobre Reavivamento 628 aparecem especificamente a condição de se
guardar a lei do Velho Testamento para alcançar a salvação. (B) A lei veterotestamentária
deveria governar e dominar todos os aspectos da sociedade, condição conhecida como
Teonomia, em que o cristão é obrigado a guardar toda a lei de Deus como um padrão de
santificação e que esta lei deve ser imposta pelo magistrado civil. 629 Assim, os cristãos são
obrigados a guardar toda a lei do Velho Testamento, com exceção daquilo que o Novo
Testamento explicitamente revoga, como é o caso do sistema sacrifical.
Contudo, a imposição da lei de Deus pelo Estado e conforme interpretada por este,
já se mostrou desastrosa. As grandes perseguições durante a Idade Média foram perpetradas
em nome de Deus. Isso ocorreu mesmo depois de iniciado o processo de Reforma
Protestante. Logo depois que os princípios da Reforma chegaram à Holanda, o governo
promulgou um edito em 14 de outubro de 1529 “que inaugurou o reino do terror. A morte
foi decretada não apenas para todos os hereges, mas para todos os que, não sendo teólogos,

627

Gary E. Gilley, Thomas Ice, H. Wayne House, Albert James Dager, “Dominion
Theology/Kingdom Now/Reconstructionism: Blessing or Curse?”, [web page] (acessada em 27 de abril de
2010); disponível em http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/cor/dominion.htm.
628

629

O tema será analisado mais adiante neste capítulo.

Ver: Greg L. Bahnsen, Theonomy in Christian Ethics (Nutley, NJ: The Craig Press), 1977;
Lindsey, 149-164.

162

discutissem artigos de fé. 630 Para que haja preservação da liberdade religiosa, os governos
não devem se imiscuir em assuntos de fé e consciência.
(C) A crença na teologia do concerto que não faz distinção entre Israel e Igreja e a
torna o Israel Espiritual. 631 Dessa maneira, ela deve ser governada pelas mesmas leis e está
sujeita às mesmas maldições e promessas feitas a Israel. (D) Ensina um elevado nível de
ativismo político, tendo em vista que se o reino de Deus deve dominar gradualmente a
terra, então os cristãos devem tentar transformar a sociedade através da troca das leis e de
ações sociais.
(E) Diferente de outros grupos pentecostais, não acreditam no arrebatamento da
igreja, mas num grande reavivamento capaz de trazer as massas a Jesus. Ao invés do
retorno de Cristo para intervenção nos negócios deste mundo, crêem que este se tornará um
lugar melhor através do esforço cristão. (F) Acreditam que estão na era do Reino, ainda que
este ainda não tenha chegado, e que deve ser inaugurado pelos esforços da igreja. (G)
Defendem a escatologia pós-milenialista, pois apenas depois da reconstrução da sociedade
sobre princípios bíblicos, o domínio estabelecido pela igreja e a remoção gradual da
maldição do mundo, é que Cristo retornará.
(H) Em relação à interpretação profética, são preteristas, o que equivale a dizer que
as grandes porções proféticas de Daniel e Apocalipse se cumpriram no passado entre os
anos 30 e 70 d.C., e não se cumprirão no futuro, como a exegese da maioria dos grupos
cristãos acredita. David Chilton argumenta que o livro de Apocalipse, não se refere a
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segunda vinda de Cristo, mas trata da destruição de Israel e a vitória de Cristo sobre os Seus
inimigos durante o primeiro século. 632 (I) A teologia do domínio se utiliza de uma
hermenêutica alegórica, principalmente em se tratando de profecia. Por isso, coloca a
grande tribulação no ano 70 d.C., ocasião da queda de Jerusalém. Para os seus aderentes, o
anticristo se refere à apostasia da igreja antes da queda de Jerusalém no ano 70 d.C., a besta
do Apocalipse foi o imperador Nero e o Império Romano.
O Movimento das Últimas Chuvas
A despeito de sua avidez pelo domínio, os reconstrucionistas são evangélicos
calvinistas e, portanto, ortodoxos, ainda que diferenciados pela escatologia pósmilenialista.633 Ao passo que o movimento das últimas chuvas pertence a uma tradição
pentecostal levada a extremos. Os termos primeiras chuvas e últimas chuvas são baseados
em Tiago 5:7, “Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador
aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas
chuvas.” Essas expressões foram absorvidas do vocabulário agrário israelita e se tornaram
figuras pictóricas para representar a efusão do Espírito Santo.
As primeiras chuvas se referem ao derramamento do Espírito Santo no pentecostes,
ou seja, na era apostólica. E as últimas chuvas, se referem a um esplêndido derramamento
do Espírito nos últimos dias, a fim de capacitar os crentes com poder correspondente ao dos
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apóstolos. O movimento das últimas chuvas enfatizava o miraculoso, e entre os seus
proponentes havia um forte senso de unidade e da expectativa do retorno imediato de
Cristo.
O movimento teve início em novembro de 1947 nos Orfanatos e Escolas Sharon, em
Battleford, Saskatchewan no Canadá, onde um grupo de aproximadamente 70 estudantes se
reuniu para estudar a Bíblia, orar e jejuar. “Depois de três meses de oração e jejum, em 12
de fevereiro de 1948, o reavivamento repentinamente começou na sala de aula mais ampla,
onde o corpo de alunos havia se ajuntado para exercícios devocionais. 634
Moriarty relata que as crenças do movimento, bem como os seus métodos, geraram
histeria nas denominações pentecostais, e que os líderes denominacionais viam no
movimento reivindicações fantasiosas quanto a uma nova ordem de apóstolos e profetas
autodenominados. Para eles, o movimento das últimas chuvas representava “o
reaparecimento do misticismo entusiástico comum na história da igreja.” 635
Nesse ponto da história, as denominações pentecostais estavam superando a sua fase
de sectarismo aos olhos das igrejas protestantes clássicas, e se demonstravam interessadas
em galgar o seu lugar de reconhecimento entre elas. Stoll afirma que “em torno desse
estágio, elas estavam buscando moderação e aceitação do mundo cristão mais amplo.” 636
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No concílio geral das Assembléias de Deus em 1949, foi tomada uma resolução
desaprovando as práticas do movimento das últimas chuvas.637
Houve um conflito aberto entre as denominações pentecostais e o movimento das
últimas chuvas devido as suas práticas e crenças, dentre as quais se destacam:638 O (1)
Restauracionismo – defendia a tese de que Deus está restaurando a sua verdade
progressivamente desde a Reforma, quando Martinho Lutero foi instrumento divino para
resgatar a doutrina da justificação pela fé. Contudo, não se pode negar a veracidade desse
fato, pois antes de Lutero as verdades bíblicas estavam acorrentadas, mas com a Reforma
Protestante, as doutrinas bíblicas foram sendo redescobertas à medida que as Sagradas
Escrituras iam sendo traduzidas para os idiomas modernos e o seu acesso progressivamente
mais facilitado ao público leitor comum. Cada reformador introduzia novas parcelas de
verdades doutrinárias negligenciadas durante os anos de domínio papal. Portanto, não se
pode negar que a Reforma inaugurou a era das redescobertas e da pesquisa. Contudo, a
abertura facilitada para a investigação da verdade doutrinária, também desencadeou a
introdução de erros teológicos graves. E o maior perigo para o investigador é não saber
discernir entre o verdadeiro e o falso, amalgamando a verdade com o erro.
O (2) ministério quíntuplo – defendia a posição de que Deus está restaurando
apóstolos e profetas com novas revelações na igreja desses últimos dias, a fim de atuar com
outros três ofícios estabelecidos através dos dons do Espírito: o de evangelistas, pastores e
mestres (Ef 4:11). As (3) disciplinas espirituais, das quais três eram enfatizadas: 1) “a
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libertação que consistia em expulsar os maus espíritos dos crentes para livrá-los da doença,
insanidade e maus hábitos da carne.” Mas, a mensagem de libertação tinha como objetivo
ativar a fé do suplicante, que por outro lado, sendo apropriada, operaria a libertação; 2) a
prática de jejuns prolongados com o fim de livrar o corpo de suas fragilidades que vão
desde o cansaço até as doenças; 3) a imposição das mãos realizada por uma pessoa ungida
para comunicar a cura, comissionar para o ministério através do Espírito Santo e dispensar
outros dons.
A (4) profecia – incluía a prática da profecia pessoal na igreja. Não seria mais
limitada à exortação geral, mas detalhadas revelações pessoais que iam desde orientações
na procura de uma vocação profissional até a escolha do parceiro no casamento. A (5)
restauração da verdadeira adoração, pois acreditavam que a presença de Deus é manifestada
através do louvor que incluía “cantar em línguas, bater palmas, gritar, profetizar em
cântico, e louvar dançando (com as pernas balançando e o corpo se movendo em louvor
rítmico). O mover do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais dependiam da
demonstração desses métodos de adoração.”
A (6) imortalidade dos santos – ensinavam que apenas os crentes do movimento de
restauração das últimas chuvas seriam abençoados com a imortalidade antes do retorno de
Cristo, e que esse grupo de glorificados e vencedores julgaria o mundo e reinaria com
Cristo. A (7) unidade da fé – o movimento entendia que a Igreja é composta de
pentecostais, dos quais os aderentes do movimento das últimas chuvas representam o
remanescente, mas que antes do retorno de Cristo devem encontrar unidade.
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Partilhavam muitos pontos de fé com os pentecostais, como falar em línguas, a cura
e a libertação, operação de milagres, e até mesmo novas revelações, mas acrescentavam e
enfatizavam esses sete pontos distintivos que provocaram as controvérsias com os demais
grupos.
Stoll relata que o movimento se tornaria tudo, menos esquecido, “deixando para
atrás apenas grupos marginais que se consideravam como os „manifestos filhos de Deus‟ ou
„vencedores‟. Acreditavam que antes do retorno de Jesus Cristo, “assumiriam o domínio
sobre a terra e a própria morte.”639 O autor continua o seu relato dizendo que as idéias
associadas ao movimento das últimas chuvas persistiram como uma espécie de tradição
esotérica ocorrendo no subsolo do movimento pentecostal, e que “no próximo grande
reavivamento pentecostal, na renovação carismática dos anos de 1960, passariam para cima
assumindo a forma de várias doutrinas relacionadas.”640
A partir de então essas idéias foram se materializando e sendo exportadas até
alcançarem o neopentecostalismo praticado no Brasil. Tendo essas convicções como pano
de fundo, acreditavam que através da “palavra de poder” uma elite cristã poderia ordenar
eventos e governar o universo, idéias “popularizadas no movimento da „confissão positiva‟
ou „nomeie e exija.‟”641
O movimento das últimas chuvas também enfatizava a submissão à autoridade
pastoral que se manifestava no formato do Movimento Shepherding ou Movimento do
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Discipulado. E uma estreita semelhança caracterizava os dois movimentos, pois no
Movimento do Discipulado os líderes se ordenavam apóstolos e profetas, além de
praticarem a imposição das mãos e profetizar para os seus discípulos, que deveriam seguir
ao pé da letra as suas orientações.642
Movimento do Discipulado
O Movimento do Discipulado também ascendeu a partir da renovação carismática, e
o período de sua maior influência foram os anos de 1960 e 1970. Dentre as suas propostas
de restauração da igreja, constava o objetivo de tornar cada cristão alguém pastoreado
(sepherded) e sujeito à autoridade do reino. 643
O movimento teve origem em Fort Lauderdale através da iniciativa de Bob
Mumford, Charles Simpson, Derek Prince, Don Basham e Ern Baxter. Este último,
discípulo de William Branham. Propunham um sistema de governo eclesiástico no formato
de pirâmide, no qual os membros constituem a base, logo acima destes, os líderes de grupo
domésticos (shepherds) que tinham a incumbência de supervisionar os membros, a fim de
que cada um fosse adequadamente discipulado. Acima destes últimos líderes, estavam os
anciãos que recebiam satisfação a respeito da vida dos líderes de grupo e dos membros sob
a sua liderança. Em seguida vinham os pastores que recebiam explicação dos anciãos. E no
alto da pirâmide, constava o apóstolo ou apóstolos, que deveriam prestar contas uns aos
outros. Com isso, pretendiam restaurar a forma de governo neotestamentária. 644
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Cada um desses líderes era mestre ou professor dos que viam abaixo na escala. Era
necessário se submeter à liderança e aos ensinos do que estava na escala mais alta, ou seja,
o seu líder. Quando alguém de um grupo doméstico se sobressaía no treinamento, tornavase um shepherd (um líder de base) e formava o seu próprio grupo de liderados. Fazendo,
assim, o movimento se expandir.645
A liderança implantou um sistema, para tomada de decisão, chamado de
“cobertura”. O pressuposto era que os membros do movimento, com frequência precisam
tomar decisões, algumas importantes, e outras de menor relevância. Por isso, era necessária
a cobertura do líder doméstico, do ancião ou do pastor, a fim de proteger aquele que se
encontrava numa escala menor. Segundo a sua concepção, esses últimos são mais fracos e
mais vulneráveis e, por isso, sujeitos à influência demoníaca e a uma pobre tomada de
decisão.646
Esse formato é bem típico de movimentos pentecostais, e ainda mais facilitado no
sistema eclesiástico episcopal. Um bom exemplo é a Igreja Universal, onde a autoridade
suprema da denominação está concentrada nas mãos de seu líder maior, que além de
autonomia administrativa, ainda estabelece as diretrizes doutrinárias da denominação.647
Moriarty afirma que o sistema de liderança piramidal do movimento do discipulado,
“onde a cadeia de comando flui do topo para baixo, inicialmente era bom”, tendo em vista
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que o novo converso tinha a quem recorrer em caso de necessidade. Assim sendo, recebia
orientações e encorajamento quando preciso nas diversas facetas da vida espiritual. Além
disso, o sistema favorecia a ordem e encorajava a maturidade fomentada pela disciplina. 648
É possível que o sucesso inicial do movimento haja ocorrido por ter “emergido
durante um tempo em que cada espécie de autoridade estava sendo desafiada”, afirma
Moriarty.649 Traçando uma analogia com os dias atuais, os movimentos neopentecostais
não apenas herdaram esse modelo de liderança, mas estão vivenciando experiência muito
parecida. A falência da autoridade nos diversos segmentos responsáveis pela manutenção
da ordem, da segurança e do direito predispõe os indivíduos a se submeterem mais
facilmente aos líderes eclesiásticos que demonstrem habilidade e proponham soluções para
as mazelas da vida.
Contudo, a sua estrutura também favoreceu o mau uso da autoridade, a ensinos não
escriturísticos, ao elitismo, ao orgulho, ao individualismo e à uniformidade, 650 exatamente
como ocorre hoje em dia nos meios neopentecostais. A autoridade da Bíblia com frequência
é substituída pela autoridade do pastor ou do bispo (ainda que estes ostentem a Bíblia nas
mãos), e os conselhos que deveriam ser procurados nas suas páginas, ou são submetidos à
opinião de líderes eclesiásticos, ou são preteridos pelo julgamento destes.
Foi exatamente o que ocorreu no movimento do discipulado, os líderes impuseram o
sistema de “cobertura” em um grau tão elevado que decisões sobre emprego, período de
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férias, agendamento com profissionais como médicos, advogados e outros, assim como
noivado e casamento, e mesmo a frequência nas relações sexuais entre marido e mulher,
não podiam ocorrer sem a aprovação do shepherd (líder). O movimento do discipulado ou
“shepherd não existe mais, pelo menos sob esse título. Mas a rígida estrutura autoritária
continua a progredir no mundo carismático.”651
O que favorece a ascensão desse tipo de movimento não é apenas a liderança
extremista ou tendenciosa que aflora de tempos em tempos no seio da cristandade, mas o
próprio povo que vive à procura de ícones ou figuras de liderança que lhes apontem uma
direção nos assuntos espirituais e pessoais.
Estão dispostos a se submeter a rígidas estruturas de liderança eclesiástica sem
nenhum apoio bíblico e a canonizar as opiniões de pastores, bispos e apóstolos. Contudo,
são surdos para ouvir a voz de Deus quando lhes fala através da Sua Palavra escrita, cegos
para ler as sagradas letras e mudos para dizer “não” a tudo quanto seja contrário a um claro,
“assim diz o Senhor”.
A herança do movimento do discipulado (shepherding) permaneceu no
carismatismo incidindo nos movimentos neopentecostais espalhados por todo mundo, e
sentido, inclusive no Brasil. Na alma desse movimento está a intenção do domínio.
O Restauracionismo Cristão
No Congresso de Coalizão sobre Reavivamento realizado em 1986, um amálgama
do Reconstrucionismo e do Restauracionismo “intencionava galvanizar a igreja para tomar
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o controle da sociedade.” 652 O Restauracionismo foi um movimento sustentado por
destacadas figuras do televangelismo norte-americano, incluindo Pat Robertson.653
Contudo, várias igrejas e ministério fizeram parte, e um número considerável de líderes
oriundos das Assembléias de Deus trabalharam na supervisão de um programa fervoroso de
preparação de muitos empresários espirituais decididos a cooperar. E o seu avanço
alcançou a América Latina.
O movimento usava duas importantes agências. A primeira, “Jovens Com Uma
Missão” (JOCUM) que enviava milhares de jovens em pequenas incursões evangelísticas
ao redor do mundo. A outra, “Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno”
(ADHONEP) consistia de uma rede de homens de negócios que foram, inclusive, enviados
à América Latina para evangelizar as elites empresariais, políticas e militares.654
Os carismáticos restauracionistas, normalmente eram jovens recém convertidos e
ainda lutando contra a velha vida de pecado. Como afirma Stoll, muitos ainda eram
“desorientados produtos da contracultura.”655 Alguns líderes do movimento eram exmúsicos do Rock, e isso, numa época que favorecia o amálgama de costumes religiosos
com hábitos seculares. Tendo em vista que a juventude de uma geração terá influência
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sobre o modo de vida das gerações futuras, era de se esperar uma igreja predisposta à
identificação com valores seculares no futuro.
Stoll relata que “ocasionalmente, o magnetismo pessoal dos líderes, suas
reivindicações de relacionamento especial com Deus e as suas pesadas exigências sobre os
seguidores, levaram a acusações de que estavam estabelecendo seitas.” Com a ausência de
padrões mais rígidos de autoridade, tendiam a abraçar um “Canon frouxo”. Propendiam,
por um lado, “a chafurdar na auto-gratificação consumista do movimento “nomeie e exija”,
e por outro, a se constituir em “tropa de choque a favor dos direitos religiosos.” 656
Diferente do comportamento dos grupos fundamentalistas, os carismáticos
restauracionistas não pregavam a separação do mundo e evitavam o dogmatismo daqueles,
tolerando diferenças doutrinárias. Segundo Stoll, os restauracionistas aderiram ao
ecumenismo devido ao seu compromisso com a ala política direitista. Esse comportamento
os levou a identificar os Estados Unidos com a “mão direita de Deus na luta contra o
comunismo.”657
Quando grupos evangélicos se identificam com causas políticas, os ideais do
evangelho são sacrificados para favorecer ideologias que nem sempre são compatíveis com
os princípios bíblicos. A transformação de sociedades, antes perseguida através da
influência de homens comprometidos com Deus, cujo caráter testemunhava a favor do
direito, agora é alcançada através das armas. E as vozes que deveriam se erguer para
denunciar extravios e excessos, passam a clamar pelo domínio.
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Como exemplo dessa política restauracionista, o Ministério Maranata, iniciado por
um jovem ministro pregador Bob Weiner, enfrentou vários problemas. De acordo com a
descrição de Stoll, seu relacionamento com os jovens estudantes do Campus Maranata
correspondia a de um técnico de futebol. “Em uma de suas reuniões em 1981, a atmosfera
parecia com aquela gerada na segunda-feira depois da perda do jogo. O técnico não leva em
consideração o fato de que o seu time se esforçou o suficiente.” Os pais dos estudantes
notaram as pressões sofridas pelos filhos, a baixa nas notas das avaliações acadêmicas e o
uso de grande soma de dinheiro destinada à educação, sendo entregue à Maranata. Stoll
relata que quando os pais trouxeram essa preocupação para a Maranata, foram acusados de
estar sendo usados pelo diabo. Quanto aos incidentes seguintes, nos quais os pais de alunos
estavam “sequestrando” e “desprogramando” os seus filhos dos efeitos Maranata,
observadores concluíram “que a Maranata estava equacionando a autoridade de Bob
Weiner com a da Bíblia.” Stoll conclui que na Maranata o “autoritarismo do movimento
shepherding estava vivo e bem.” 658
No Congresso de Coalizão sobre Reavivamento realizado em 1986 em que
restauracionistas e reconstrucionistas estavam juntos, também houve o encontro de três
posições escatológicas diferentes, o pré-milenialismo, pós-milenialismo e amilenialismo,
no qual o reino de Deus já foi estabelecido através de uma igreja vitoriosa. Os
organizadores decidiram não debater sobre diferenças. Até uma piada se tornou corrente
durante a coalizão, na qual se dizia, “„sou pan-milenialista‟, pois no final, tudo será a
mesma coisa.” Para eles, o importante foi a mudança de ênfase escatológica. Jesus não virá
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sem que o mundo seja ocupado, redimido, a igreja haja influenciado cada governo, e a
grande maioria da população da terra haja aceitado a Cristo. Tudo através da teologia do
domínio. 659
Essa influência também se fez sentir no Brasil, e de forma peculiar na IURD. No
livro, Plano de Poder: Deus, os Cristãos e a Política, Edir Macedo e Oliveira sugerem a
existência de um plano de poder para o povo de Deus através da política, e afirmam que
muitos não compreendem o “verdadeiro significado da política.” Citam Maquiavel dando a
sua definição como “a arte de governar e estabelecer poder.” Os autores em seguida
perguntam: “sendo assim, do ponto de vista de Deus, com quem você acha que Ele
desejaria que estivesse esse poder de domínio?” 660
Os restauracionistas eram considerados fundamentalistas quanto à sua visão bíblica
e ao confronto com o mal, mas vistos como fanáticos por alguns. Segundo Stoll, “A sua
crença em batalha espiritual – batalha com os demônios, libertação miraculosa e coisas
semelhantes – poderia tornar-se tão forte que pareceria sobrepujar à decência humana
básica.”661 Contudo, essas crenças também ultrapassaram fronteiras e se tornaram muito
populares no Brasil.
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Batalha Espiritual
A crença restauracionista em uma batalha ou guerra espiritual não é infundada,
pois a Bíblia e a experiência do dia a dia atestam de sua realidade. Tudo o que se passa
neste mundo testemunha de uma batalha existente entre o bem e o mal (Jó 1:12-19; Mt 4:111; 2Co 11:13-15; Ef 6: 11-17; 1Pe 5:8-9; Ap 12:7-9, 12). Quanto à evidência dessa
batalha, Alberto Timm salienta:
Suas atividades estão evidentes, como por exemplo, o dramático contraste entre a felicidade
da vida e a dor da morte, a beleza do amor e a crueldade do ódio, ou o fato de que, às vezes,
pessoas boas são as que mais sofrem (cf. Sl 73:2-17; Ml 3:13-18)... A história da humanidade
é muito mais do que um simples palco das atividades humanas. É, na verdade, o cenário da
662
constante luta entre as estratégias enganadoras de Satanás e o plano redentor de Deus.

No entanto, associar tal batalha à maldição hereditária, maldição proferida,
maldição mandada, inveja e mal olhado, feitiçaria, bruxaria, trabalho de feitiço,
macumbaria, magia negra, espíritos territoriais, mapeamento espiritual, nomes bizarros de
demônios663 que a Bíblia nunca mencionou, e estabelecer uma relação da crença cristã com
o ocultismo, é ir além dos parâmetros bíblicos. Essa relação é vista claramente na Igreja
Universal do Reino de Deus, onde são utilizados elementos ligados às crenças populares do
Brasil, tais como:
o sal grosso (para afastar maus espíritos), a rosa ungida (usada nos despachos e nas
oferendas a Iemanjá), a água fluidificada (usada por credos espiritualistas a fim de trazer a
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influência espiritual para o corpo humano), fitas e pulseiras (semelhantes na sua designação
664
às fitas do chamado Senhor do Bonfim), o ramo de arruda (usado para afastar coisas más).

Estes e outros objetos são empregados pela IURD na “batalha espiritual” contra as
forças do mal que têm presença garantida nos cultos da denominação. Contudo, nas
Sagradas Escrituras, Cristo é sempre o personagem principal em torno de quem giram todas
as coisas. Ele é quem fala, ensina, traça limites, conquista ao pecador com a Sua bondade e
grandeza e lhe reivindica a obediência. Apesar da realidade do mal para o qual previne e
alerta, garante a vitória sobre o diabo e as suas hostes, mas não dá lugar a esses para que se
exibam ou façam discurso.
O Senhor Jesus realizou muitas curas e expeliu muitos demônios, contudo não fazia
alarde sobre esses feitos e nem dava permissão para os demônios discursassem: “E ele
curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades; também expeliu muitos demônios, não
lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era” (Mc 1:34).665 Não era Seu
desejo que as informações dos demônios sobre Ele antecipassem o desfecho da obra que
viera realizar. Além disso, como ocorreu mais tarde com Paulo e Silas (At 16:16-18),
mesmo rejeitando a conivência dos demônios, a interferência destes desencadeou uma
perseguição contra os apóstolos depois que libertaram “uma jovem possessa de espírito
adivinhador” (At 16:19-23). É evidente que se os apóstolos houvessem aceitado a
colaboração do espírito adivinhador, eles não teriam sido perseguidos e os demônios teriam
triunfado.
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Segundo Mariano, nas igrejas que aderem à concepção da guerra espiritual, como é
o caso da IURD, os “demônios são identificados por meio de entrevistas para conhecer suas
atribuições e sua posição na escala hierárquica”. Embora esteja se referindo aos “espíritos
territoriais... distribuídos pelo Diabo para agir sobre áreas geográficas”, 666 a prática de
identificar o demônio é utilizada pela Igreja Universal por acreditar que existe uma relação
entre o nome da entidade e as ações que arquiteta. Edir Macedo explica:
Há uma relação muito grande entre os nomes usados pelos espíritos demoníacos e a ação de
cada um deles... Todas as pessoas ... que diziam sofrer de ataque epilético... manifestaram
com espíritos que tinham seus nomes ligados àquele mal. Omulu, por exemplo, que se intitula
“rei da calunga” ou do cemitério, é um dos grandes responsáveis por esse tipo de
enfermidade. Da mesma forma, pessoas que têm feridas e chagas que médicos não
conseguem curar, e ficam vários anos com as pernas feridas, normalmente são possuídas por
esse demônio... Já oramos muitas vezes por pessoas viciadas em tóxicos, bebidas alcoólicas,
cigarro ou jogo, e na maioria dos casos o responsável por tudo é o exu chamado “Zé
Pelintra”, ou “Malandrinho”, ou outro dessa casta. Prostitutas, homossexuais e bissexuais
sempre são possuídos por pombas-giras (“Marias-Molambos”, “Cigana” etc.). No caso em
que as pessoas estão perdendo tudo o que têm e caindo em desgraça, normalmente por detrás
estão demônios que se dizem chamar “Exu do Lodo”, “Exu da Vala” e outros.667

Ainda que Macedo reconheça não ser essa a verdadeira identidade dos seres que se
incorporam nas pessoas, pois afirma: “o importante é saber que qualquer que seja o espírito
a se manifestar, ele não é um deus, nem um espírito benfazejos: é um espírito obsessor,
demoníaco, enganador, mentiroso, etc.”,668 utiliza-se da nomenclatura originárias dos cultos
afro-brasileiros e da sua teogonia para permitir que essas entidades se esbocem nos cultos
da Universal.
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Na Bíblia, os demônios não têm voz, pois só falam o que é necessário e permitido.
A Palavra de Deus não cede espaço para que Satanás discurse e dê espetáculo. Podem
lamentar ter que abandonar as suas vítimas por imposição divina, e até solicitar a ocupação
de corpos de porcos (Mc 5:12), mas não são de forma alguma os personagens para os quais
a atenção deva ser chamada. Jesus até evitou a presença deles: “Já não falarei muito
convosco, porque aí vem o príncipe do mundo; e ele nada tem em mim; contudo, assim
procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou.
Levantai-vos, vamo-nos daqui” (Jo 14:30-31).
Em relação à guerra ou batalha espiritual, de acordo com Ricardo Mariano, foi
Peter Wagner 669 quem trouxe a novidade para o Brasil. 670 Em 1990 foi criada a Rede
Internacional de Guerra Espiritual em Pasadena, na Califórnia, e logo em seguida foi
estabelecida uma sede em território brasileiro. “O terceiro encontro, realizado em 1994 na
sede da Renascer em Cristo, contou com a presença de Peter Wagner, fundador da Rede
nos Estados Unidos, e de Cindy Jacobs, texana diretora do Ministério Generais de
Intercessão.”671
O tema cativou aos evangélicos brasileiros, de tal maneira que “o encontro contou
com mais de 1.600 inscritos, provenientes de 20 Estados, de 195 municípios e de 214
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denominações.” Mariano diz que o número de denominações foi menor, devido ao fato de
algumas terem sido “computadas mais de uma vez em razão da variação das nomenclaturas
locais.”672 Contudo, a teologia da guerra espiritual tornou-se popular nos círculos
evangélicos.
A teologia da batalha espiritual, desde os restauracionistas até os neopentecostais
brasileiros, tende a introduzir nas suas práticas cúlticas elementos estranhos aos ensinos
bíblicos e a utilizar outros, emprestados da cultura religiosa e da crendice popular.
Conforme explica Paulo Romeiro, “John e Paula Sanford são os grandes responsáveis pela
infiltração na Igreja de boa parte das distorções doutrinárias relacionadas com a cura
interior, batalha espiritual e maldição de família.”673 Dentre os pressupostos defendidos
pelo casal e relacionado à batalha espiritual, encontra-se o de que um crente cheio do
Espírito Santo pode ser endemoninhado:
Há os que acreditam que nenhum cristão cheio do Espírito Santo pode ser habitado por um
poder demoníaco. Descobrimos que isso não é um fato histórico. Não importa quão atraente
seja a teologia de que o Espírito Santo e os demônios não possam habitar a mesma área, o
fato é que isso acontece. Temos exorcizado demônios de centenas de cristãos cheios do
Espírito Santo, alguns dos quais não apenas foram cheios do Espírito Santo por muitos anos,
mas reconhecidos e poderosos servos do Senhor! Como isso ocorre, não posso dar uma
explicação completa, mas tem sido para nós um fato incontestável por vários anos de
674
exaustiva experiência.

Entre aqueles que acreditam que um crente pode ser possuído por demônios, além de
John e Paula Sanford, encontram-se: Merril F. Unger, Frank e Ida Mae Hammond, Martin
Ulbeck, Derek Prince, Raymond Edman, Maxwell White, Evan Roberts, Jessie Penn672
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Lewis, John Wimber, Michael Harper, Neuza Itioka, Valnice Milhomes, 675 e Edir
Macedo,676 apenas para citar os mais conhecidos conselheiros e autores do universo
pentecostal. O maior problema reside na afirmação de que um crente “cheio do Espírito
Santo” possa ser possuído pelo demônio, como afirma, por exemplo o casal Sanford que
encontra corroboração de outros autores do tema “batalha ou guerra espiritual”.
A maior razão encontra-se no conceito distorcido da natureza humana, conforme
ensinado pelos defensores da confissão positiva, E. W. Kennyon e Kenneth Hagin o qual
ensinava que “o homem é um espírito - tem uma alma - e vive num corpo.”677 No livro,
Porcos na Sala, Frank e Ida Mae Hammond fazem a seguinte abordagem sobre o assunto:
Como é que um cristão pode ter demônios? (...) O Espírito Divino passa a habitar no espírito
humano na hora da salvação. Os espíritos demoníacos estão relegados à alma e ao corpo do
cristão. Os demônios afligem as emoções, a mente, a vontade e o corpo físico, mas não o
espírito do cristão. A finalidade da libertação é tirar os demônios transgressores da alma e do
corpo, a fim de que Jesus Cristo possa reinar também sobre estas áreas. 678

Esse conceito foi desenvolvido por Hagin, que afirmava que os demônios não
podem possuir o espírito de um cristão que seja autêntico, no entanto, tem acesso ao seu
corpo e à sua alma. Ou seja, para ele, um cristão autêntico não pode ser um
endemoninhado, mas pode “ter um demônio”. 679 O que viabiliza esse pressuposto é o
conceito tricotômico do homem, no qual este é entendido como constituído de três partes
675
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distintas: o corpo, a alma e o espírito. Em relação a este conceito introduzido por Kenyon,
McConnell comenta:
A tricotomia extremada da antropologia do Movimento da Fé, que identifica o “verdadeiro eu
interior” como fundamentalmente divino, residindo exclusivamente em seu espírito, em
radical oposição ao seu corpo e alma, transmutada pelos poderes demoníacos, é muito mais
característico da mitologia gnóstica do que da visão judaico-cristã do homem. 680

Contudo, esta doutrina não é nova e já procurava se incorporar ao cristianismo
desde os primeiros séculos de sua existência, como ocorre com tantas outras que se repetem
através dos séculos, mas que foram introduzidas depois de nascerem de fontes pagãs,
conforme explica Anthony Hoekema:
Um dos proponentes mais antigos da tricotomia... é Irineu, que ensinava que enquanto os
incrédulos possuíam somente almas e corpos, os crentes adquiriam espíritos adicionais, que
eram criados pelo Espírito Santo. Um outro [sic] teólogo que usualmente está associado com
a tricotomia é Apolinário de Laodicéa, que viveu de 310 a aproximadamente 390 AD. A
maioria dos intérpretes atribuem a ele a idéia de que o homem consiste de corpo, alma e
espírito ou mente (pneuma ou nous), e que o Logos ou a natureza divina de Cristo tomou o
lugar do espírito humano na natureza humana que Cristo assumiu .681

Contudo, esse conceito sobre a natureza humana não encontra apoio bíblico, 682 mas
está baseado no pensamento grego. Para Platão, a matéria que pertence ao mundo físico é
intrinsecamente má, enquanto aquilo que pertence ao mundo invisível ou espiritual, é bom.
Assim, segundo os filósofos gregos, o mundo material não foi criado por Deus, e até está
em antagonismo em relação a Ele. De fato, a tricotomia originada na filosofia grega,
particularmente na concepção de Platão, que possuía também um entendimento tríplice da
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natureza humana. Ensinava que o homem é um ser racional que possui razão (nous), mas
ele é também um ser material que tem um corpo. Entre esses dois deve haver uma terceira
realidade que age como mediador: a alma, que é capaz de dirigir o corpo em nome da
razão.683 Por isso Anthony Hoekema argumenta, e demonstra solidamente que:
Um dos aspectos mais importantes da visão cristã do homem é a de que devemos vê-lo em
sua unidade, como uma pessoa total. Os seres humanos têm sido imaginados como
consistindo de partes separadas e, algumas vezes, de partes distintas, que são, dessa forma,
abstraídas da totalidade. Assim, nos círculos cristãos, tem sido crido do homem como
consistindo tanto de “corpo” e “alma” como de “corpo”, “alma” e “espírito”. Tanto os
cientistas seculares como os teólogos cristãos, contudo, estão reconhecendo gradativamente
que tal entendimento dos seres humanos está errado, e que o homem deve ser visto como uma
unidade. 684

Os fenômenos espiritualistas de possessão cúltica “são responsáveis pela inspiração
e manutenção” da doutrina que ensina não apenas a existência de demônios (quanto a isso a
Bíblia não deixa dúvidas), mas da continuidade da vida após a morte através de espíritos ou
almas desencarnadas capazes de interagir com o mundo dos vivos. 685
Tendo em vista a visão compartimentalizada da natureza humana, Valnice
Milhomens,686 citando um autor chamado Paul Tan, defende a idéia de que o Espírito Santo
e os demônios podem coexistir na mesma pessoa, contudo em lugares separados do seu ser.
Para isso, usa uma espécie de alegoria baseada no santuário:
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Assim como no templo, a presença de Deus estava no Santo dos Santos e não no lugar santo
ou no átrio, também o Espírito Santo habita somente em nosso espírito e não em nosso
corpo... O átrio é impuro... Assim como o átrio pode ser dado aos gentios, o corpo pode ser
dado aos espíritos imundos. O que acontece nesse caso é que enquanto o Espírito Santo
habita no espírito, demônios podem habitar na carne... Eles se escondem em algum lugar nos
687
cantos.

A sua argumentação demonstra o quanto a teologia de autores norte-americanos
como John e Paula Sanford e Kenneth Hagin exercem influência sobre religiosos
brasileiros. Concernente à possessão demoníaca exercida sobre crentes, Neuza Itioka chega
a dizer, “ele pode ficar no corpo, fora do corpo, na alma da pessoa.” 688 Ela argumenta que
de acordo com a nossa teologia, duas entidades, isto é, o Espírito Santo e o espírito maligno
não podem residir no mesmo corpo. Na prática, porém, parece que estamos verificando mais
e mais o contrário. Pessoas que se entregaram a Jesus têm sofrido a invasão de demônios; ou
as pessoas que se entregaram a Jesus Cristo e que não passaram pela libertação dos espíritos
continuam sendo morada deles. 689

Referindo-se a pessoas que se tornaram evangélicas, mas que vieram “do oculto ou
da Umbanda”, Itioka afirma: “Quando a pessoa se converteu, nem todos os demônios a
abandonaram. Permaneceram ocultos até não suportarem mais a presença do Espírito
Santo.”690 Contudo, não existe nenhum relato neotestamentário da permanência de
demônios ou de reincidência de possessão em alguém que tenha sido liberto de demônios
por Jesus ou pelos apóstolos, ainda que o pecado possa levar a pessoa curada a uma recaída
(Mt 12:43-45; Jo 5:14). Além do mais, a posição desses autores pressupõe a coexistência do
Espírito Santo com os demônios na mesma pessoa.
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Jesus declarou concernente ao demônio: “e ele nada tem em mim” e demonstrou aos
discípulos a incompatibilidade entre Ele e satanás, ao dizer: “levantai-vos, vamo-nos daqui”
(Jo 14:30-31). E Paulo, com objetividade colocou a questão nos seguintes termos: “Não
vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; porquanto que sociedade pode haver entre
a justiça e a iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre
Cristo e o Maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o
santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele
próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por
isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em coisas impuras; e
eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor TodoPoderoso” (2 Co 6:14-18).
Há circunstâncias sob as quais um cristão pode ceder espaço para a atuação do
diabo, pois essa é uma possibilidade prevista pelas Sagradas Escrituras. Os conselhos de
Paulo aos efésios são mandamentos que objetivam evitar que incorram em situações
antagônicas à vontade de Deus, mas que podem ocorrer, caso o crente os desatenda: “Por
isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos
membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem
deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as
próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da
vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o
Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção” (Ef 4:25-30)
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Ao obedecer a esses mandamentos, o cristão estará evitando a mentira, os pecados
motivados pela ira, ceder lugar ao diabo, furtar, pronunciar palavras torpes, entristecer o
Espírito Santo, e com isso, perder o selo da redenção. Paulo não descarta a possibilidade de
um cristão ter a mente corrompida por Satanás: “Mas receio que, assim como a serpente
enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte
da simplicidade e pureza devidas a Cristo” (2 Co 11:3).
Não é apenas pelo fato de ter o nome arrolado nos livros da igreja que o crente
estará livre de ser tomado pelo diabo. Se fosse assim, não haveria necessidade de tantos
conselhos apostólicos. Paulo recomendou aos coríntios: “Nem murmureis, como alguns
deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram
como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins
dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Não vos
sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais
tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá
livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria” (1Co
10:10-14).
Os que não dão atenção às advertências bíblicas podem ser dominados por Satanás,
mesmo sendo membros de uma igreja cristã: aqueles que partilham algo com o diabo e
admitem a sua companhia (Jo 14:30-31), os que não se desligam dos ídolos e continuam
tocando coisas impuras (2 Co 6:14-18), que praticam atos que contrariam e entristecem o
Espírito Santo (Ef 4:25-30), que têm a mente corrompida pelos enganos de Satanás (2 Co
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11:3), que não dão ouvidos às coisas “escritas para advertência nossa” e, embora já tenham
estado em pé, caíram (1Co 10:10-14).
Os que enfrentam as forças das trevas sem o devido preparo também podem
sucumbir a elas. Lucas relata no livro de Atos o caso de alguns judeus que tentaram praticar
o exorcismo sem o devido preparo e foram vencidos pelos demônios: “E alguns judeus,
exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de
espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam
isto eram sete filhos de um judeu chamado Ceva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno
lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo; mas vós, quem sois? E o possesso do
espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e, de tal modo prevaleceu contra
eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa” (At 19:13-16).
É possível que um cristão no momento de sua fraqueza espiritual ou mental fique
endemoninhado, pelos motivos enumerados acima, ou, no caso de ter participado em rituais
que o tenha exposto à ação dos demônios, ou que tenha sido incorporado por estes, ou pela
familiaridade com espíritos malignos dos quais não se livrou totalmente quando se tornou
evangélico. Mas, ainda assim, depois de uma entrega profunda e sincera a Cristo “por meio
de oração e jejum” (Mt 17:21; Mc 9:29) é possível viver vitoriosamente.
Contudo, afirmar que “cristãos cheios do Espírito Santo, alguns dos quais não
apenas foram cheios do Espírito Santo por muitos anos, mas reconhecidos e poderosos
servos do Senhor” podem “ser habitado(s) por um poder demoníaco”, corresponde a
incorrer em sério problema teológico. Esses cristãos citados não estavam cheios do Espírito
Santo no sentido bíblico, mas conforme a concepção pentecostal dos dias atuais. Todos os
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textos bíblicos em que alguém esteve cheio do Espírito Santo indicam autoridade,
sublimidade, graciosidade e poder sobrenatural dado ao ser humano. Poder divino que não
admite a interferência, a incursão ou ainda a apropriação maligna do corpo ou da mente do
crente (Lc 1:15, 67; 4:1; At 4:8; 7:55; 9:17; 11:24; 13:9).
Paulo advertiu a Timóteo que o próprio Espírito Santo lhe afirmara “expressamente
que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores
e a ensinos de demônios” (1Tm 4:1). E João admite ser de conhecimento dos seus ouvintes
“que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, Aquele que nasceu de
Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca” (1Jo 5:18).
Algumas doutrinas pentecostais são marcadas por franca semelhança com o
espiritismo, onde os demônios são interrogados e entretêm diálogo com os seus
interlocutores. Onde há determinadas prescrições para a recepção das entidades. Itioka
relata: “A incorporação dos espíritos nas Umbandas... é um fenômeno provocado ou
induzido, desejado e esperado. As filhas-de-santo para isso passaram por um ritual próprio,
fazendo a cabeça, abrindo o seu ser para facilitar a recepção das entidades.” 691
Essa prática típica do espiritismo encontrou espaço também no neopentecostalismo.
No capítulo três do livro, Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus,692 Edir Macedo
ensina aos seus neófitos como fazer para receber o batismo do Espírito Santo. Começa
dizendo que “ninguém pode receber o Espírito Santo enquanto tiver no seu corpo qualquer
outro espírito, quer seja demônio, inveja, contendas, iras, cobiças, fofocas, etc.” Continua
691
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dizendo que o “candidato ao batismo” não deve ter nada que o acuse diante de Deus, por
isso deve confessar-Lhe com os seus lábios.
Em seguida, ele deve louvar ao Senhor, mas isso não pode ser feito mentalmente. O
louvor deve ser uma expressão de adoração, no qual o candidato exponha seus sentimentos
para com Deus. Macedo recomenda: “não interrompa os louvores ao Senhor com pedidos
de cura, libertação ou qualquer outra coisa. É comum, nesse momento, a pessoa sentir
coceira, ouvir algum barulho ou algo que tente interromper seu louvor ao Senhor Jesus.”
Ele continua explicando que esse fato ocorre porque “o recebimento do batismo no Espírito
Santo está próximo e o diabo tentará fazer a pessoa desviar sua atenção, para que perca a
grande bênção.”
Macedo vai adiante nas suas instruções e orienta que o candidato não pare de
louvar, mas o faça “cada vez mais forte”, pois isso é desejo de Jesus. Ele afirma que “de
repente” o candidato será “invadido por uma alegria que vai aumentando gradativamente
até sentir um gozo inexplicável.” E, como é de se esperar de um pentecostal, Macedo
finaliza as suas instruções retratando o ápice do processo, para o qual todo o preparo prévio
fora efetuado, o batismo no Espírito Santo evidenciado pelo dom de línguas:693
Daí, seu linguajar passará a ser bem diferente. Você não entenderá nada; mesmo assim,
continuará a falar estranhamente e não sentirá vontade de parar mais. Você estará selado e
batizado no Espírito Santo! Não tenha medo! O próprio Senhor Jesus disse que se o filho
pedir ao pai um pedaço de pão, não receberá uma pedra (Lucas 11:9-13). Da mesma forma,
se nós, filhos de Deus, pedirmos o Espírito Santo, Ele jamais permitirá que recebamos um
outro [sic] espírito.694

693

A questão do dom de línguas será analisada no capítulo 4.

694

Macedo, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 48.

190

Em relação à sua última frase, “se nós, filhos de Deus, pedirmos o Espírito Santo,
Ele jamais permitirá que recebamos um outro [sic] espírito”, há condições sob as quais os
pedidos do homem a Deus são levados em consideração. O apóstolo Pedro explica: “Ora,
nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos
que lhe obedecem” (At 5:32). Segundo o apóstolo, o Espírito Santo é outorgado sob a
condição de obediência à Palavra revelada e não através de rituais de invocação.
Outra condição, semelhante à anterior, é a atenção aos preceitos morais da lei
divina, “O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável” (Pv
28:9). Neste caso, a desatenção à lei de Deus torna a própria oração um empecilho.
Portanto, segundo a Bíblia, há condições sob as quais um pedinte pode não ser atendido,
mesmo que o objeto do pedido seja o Espírito Santo, quando já existe uma profissão de fé e
conhecimento bíblico suficiente para a compreensão dessas questões.
De acordo com o entendimento pentecostal, a manifestação do Espírito Santo ocorre
de maneira semelhante à possessão demoníaca: gritos, rolar pelo chão, falar língua extática,
rodar sobre si mesmo. A intensidade com que esse fenômeno ocorre varia de denominação
para denominação. Contudo, Paulo enumera o fruto do Espírito como: “amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gl 5:22).
Em relação aos efeitos físicos diante do fenômeno do batismo no Espírito Santo,
para que não haja equiparação com estados alterados de consciência, o apóstolo aconselha:
“E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e

191

cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo” (Ef 5:18-21).
Nesse texto, Paulo contrasta o encher-se do Espírito com a embriaguês causada pelo
vinho. Há duas maneiras de encarar essa comparação. Primeiro, estaria estabelecendo um
paralelo entre os efeitos do álcool e o resultado de ser cheio pelo Espírito Santo. Neste caso,
o que está sob os efeitos do vinho fala mais do que o normal, e de maneira bizarra,
comporta-se de forma não convencional. Segundo, o apóstolo está se referindo não aos
efeitos do álcool, mas às motivações que levaram a pessoa a recorrer à bebida alcoólica. Ou
seja, o tímido deseja tornar-se extrovertido; o desmotivado almeja encorajamento; o aflito
quer fugir de suas aflições. Isto é, a ênfase recai sobre o motivo que leva a procurar a bebida
e o anseio de atenuar o senso de angústia causada pelas diversas mazelas do dia a dia e
encontrar a alegria, mesmo que temporária, não alcançada durante o ciclo normal da vida.
Tendo em vista que a Bíblia condena veementemente o comportamento produzido
pela embriaguez: Provérbios 20:1 (escarnece e alvoroça, e o que é vencido por ele não é
sábio); Provérbios 23:31-35 (os olhos vêem coisas esquisitas, o coração motivará palavras
perversas, comportamento desequilibrado); Provérbios 31:4; Lucas 1:15 (não é algo
propício aos grandes e nobres); Isaías 28:7 (as pessoas cambaleiam e não podem manter-se
de pé), seria uma incoerência o Espírito Santo produzir esse tipo de comportamento. O
próprio Senhor Jesus recomendou: “Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos
suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as conseqüências da orgia, da
embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós
repentinamente, como um laço” (Lc 21:34).
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Em Atos 2, quando os discípulos, humildes galileus, foram vistos falando em outros
idiomas (At 2:4-8), alguns dentre os judeus pensaram que estavam embriagados (At 2:1213). A razão mais plausível para essa conclusão é o fato de serem homens simples da
Galiléia, ou seja, iletrados pescadores (Mt 4:18; Mc 1:16; At 2:7) falando palavras
totalmente desconhecidas. Contudo, os estrangeiros compreenderam o que diziam e foram
influenciados pela sua pregação (At 2:9-11, 37-41).
Pelo que se pode entender do relato, o fenômeno físico produzido pela ação do
Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o falar uma língua estrangeira com o fim de
facilitar a comunicação e a pregação tanto aos judeus da diáspora quanto aos prosélitos
estrangeiros. E o resultado foi a persuasão e a conversão de um grande número dos
ouvintes: “Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo
naquele dia de quase três mil pessoas” (At 2:41). O Espírito Santo ainda produziu, tanto nos
que falavam quanto nos que ouviam, eloquência, alegria, convicção e poder para tomar
decisão.
Em Efésios 5, Paulo, depois de exortar aos crentes para não se embriagarem com
vinho, “no qual há dissolução”, recomenda que se deixem encher pelo Espírito. Nos versos
seguintes, descarta qualquer comportamento produzido pelo estado extático atribuído ao
Espírito Santo. Mas, recomenda que falem entre si “com salmos, entoando e louvando de
coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso
Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo” (Ef 5:19-20).
Um dos grandes problemas da doutrina da batalha espiritual é a atribuição de todos
os males humanos à ação direta dos demônios, em detrimento da responsabilidade pessoal,
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gerando uma vulnerabilidade que permite desde torpezas até crimes. Um caso típico foi o
estupro perpetrado pelo pastor Paulo Gomes da Igreja Universal, cuja motivação reforça
esse pressuposto:
Sônia Oliveira, 18 anos, procurou Paulo Gomes de Oliveira, pastor da Universal, para
resolver problemas espirituais. Ele levou-a para a sede da igreja na Vila Galvão e a estuprou.
Preso em flagrante, alegou que não teve intenção de estuprar: “Fui possuído por espíritos, que
me obrigaram ao ato”.695

Pela declaração do pastor, percebe-se que declina da própria responsabilidade e mau
uso do livre arbítrio em função da aquiescência à crença na doutrina da batalha espiritual.
Contudo, esse discurso não é novo. Ele pode ser lido nas páginas do Gênesis na seção que
relata o inquérito divino, envolvendo três indivíduos, o homem, a mulher e a serpente,
sobre a desobediência do casal edênico a uma ordem específica de Deus. Mesmo com um
exame superficial do texto se observa a fuga da responsabilidade pessoal para atribuir a
culpa das próprias ações a terceiros ou às forças ocultas do mal: “E chamou o SENHOR
Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e,
porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que
estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem:
A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o SENHOR
Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu
comi” (Gn 3:9-13).
Ainda outro problema com a batalha espiritual é a ênfase que as igrejas
neopentecostais dão ao diabo. Ele tornou-se o centro das atenções e o protagonista do
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espetáculo religioso nessas corporações. Tal mudança de atitude em relação ao demônio,
também desencadeou inovações na própria liturgia das igrejas aderentes. Dentre as mais
perigosas estão as orações que se endereçam, não apenas a Deus, porém, aos anjos maus.
Margarida Oliveira, que pesquisou exaustivamente os cultos da Igreja Universal
durante cinco anos,696 retrata a nítida invocação ao “demônio sob os nomes dos exus da
Umbanda: demônio Sete Flechas, caboclo Flecha de Ouro, a Pomba Gira.” 697 Segundo a
pesquisadora, comum na IURD é a atitude do pastor que, depois de gritar “cada vez mais
alto” com o demônio, “entabula com ele um diálogo.” 698
No trem dessa batalha espiritual contextualizada e adaptada ao gosto de uma
geração fascinada pelo oculto, se encontra a tricotomia da confissão positiva de Kenyon e
Hagin. Encontra-se também, o ensino sobre a atuação de espíritos territoriais, cujo
pressuposto acata a existência de um demônio comissionado para reger cada área
geográfica do mundo. A fim de que o evangelho possa penetrar numa determinada região,
esses espíritos devem ser identificados e expulsos.
Tendo em vista que os demônios estão arregimentados e organizados para a batalha
nas diferentes áreas do globo terrestre como uma constante ameaça ao avanço
evangelístico, é necessário que a igreja profira orações de guerra para combatê-los. José
Pereira dos Santos chega a fazer mapeamento das cidades “visando bloquear e paralisar
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toda ação das obras das trevas”.699 Ele sugere que “Satanás pode marcar uma cidade através
dos desenhos no mapa geográfico, e tocar a natureza através das Linhas Leis, e controlar
assim as vidas humanas de uma cidade interferindo em seus comportamentos.” 700
Peter Wagner afirma que satanás é o líder supremo, cercado por uma cúpula ou de
uma hierarquia de anjos de alta categoria, responsáveis pelo controle de regiões ou até
nações inteiras. Esses, por sua vez, delegam funções a outros de menor categoria, e assim,
cada região, cidade ou conglomerado de pessoas é impedido de glorificar a Deus devido à
ação desses demônios territoriais. Wagner cita Rita Cabezas que, segundo ele, fez
“pesquisas consideráveis quanto aos nomes dos níveis mais elevados da hierarquia de
Satanás”701 e a classifica da seguinte maneira:
Sob as ordens de Satanás há seis principados mundiais, chamados (...) Damião, Asmodeu,
Mengueles, Ários, Beelzebube e Nosferausteu. Sob cada um desses seis há também seis
governadores para cada nação. Para exemplificar, aqueles sobre a Costa Rica têm os nomes
de Siebo, Quiebo, Ameneo, Metistófeles, Nostradamos e Azazel. Aqueles que controlam os
Estados Unidos da América chamam-se Ralfes, Anorito, Manchester, Apoliom, Deviltuque e
mais um cujo nome é desconhecido. A cada um desses governadores têm sido delegadas
certas áreas de maldade. Para exemplificar, a lista controlada por Anorito inclui abusos,
adultério, alcoolismo, fornicação, glutonaria, ganância, homossexualidade, lesbianismo,
concupiscência, prostituição, sedução e sexo abusivo e vícios. Sob Apoliom encontramos
pecados como agressividade, morte, destruição, discórdia, dissensões, mágoas guardadas,
ódio, homicídios, violência e guerra.702

No entanto, a Bíblia descreve a atuação dos demônios sem apresentar detalhes sobre
a sua hierarquia, estratégia de ação territorial, e nem sequer entra em particularidade
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onomástica. As Sagradas Escrituras abordam o que é preciso saber a respeito dos anjos de
satanás. Elas citam apenas alguns nomes, características ou títulos do maioral dos
demônios: Lúcifer é uma transliteração do vocábulo latino lucifer “estrela da alva” ou
“estrela da manhã”703 conforme a versão Vulgata Latina 704 para Isaías 14:12, quodomo
cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes.705
Descrito pelo vocábulo lúcifer, ocorre três vezes na Vulgata (Jó 11:17; Is 14:12 e
2Pe 1:19). Em Português, a versão de Figueiredo 706 utiliza Lúcifer em lugar de estrela da
manhã: “Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecia tão brilhante” (Is
14:12).
Lúcifer é uma tradução do hebraico rxs-Nb llyh - heilel ben-shachar, e do grego
da Septuaginta ewsforov

- heosphoros,

707

que significam estrela da manhã, mas

aplicado ao anjo caído que se tornou Satã,708 o adversário (Jó 1:6), 709 Satanás (Mt 4:10),
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tentador (Mt 4:3), Belzebu,710 senhor dos ares, o maioral dos demônios (Mt 12:24), diabo,
isto é, “acusador, caluniador”711 (Jo 8:44), príncipe deste mundo (Jo 14:30), o deus deste
século ou deste mundo (2Co 4:4), Maligno (1Jo 5:18), abaddwn - Abadom, e apolluwn
- Apoliom (Ap 9:11), ambos os termos significam destruidor, 712 e dragão (Ap 12:7, 9).
Contudo, os comparsas deste, são apenas referidos como demônios (Lv 17:7; Dt
32:17; 2Cr 11:15; Sl 106:37; Mt 7:22; 8:31; 9:34; 10:8; 12:24, 27-28; 17:21; Mc 1:34, 39;
3:15, 22; 5:12; 6:13; 9:38; 16:9; 16:17; Lc 4:41; 8:2, 27, 30, 33, 35, 38; 9:1, 4910:17;
11:19-20; 12:32; 1Co 10:20-21; 1Tm 4:1; Tg 2:19; Ap 9:20; 16:14; 18:2), anjos que serão
julgados (1Co 6:3), anjos que pecaram (2Pe 2:4), anjos que não guardaram o seu estado
original (Jd 1:6), anjos do dragão (Ap 12:7, 9).
Um dos pressupostos básicos das conclusões de Wagner é exposto no seu livro,
Oração de Guerra, onde afirma que esse ponto de vista advogado por ele permite ao menos
uma “teologia esperançosa. Pois abre a possibilidade que as estruturas sociais, tal como os
seres humanos endemoninhados, podem ser libertadas da opressão demoníaca por meio da
oração de guerra.”713
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Ricardo Mariano vê nesse conjunto de pressupostos doutrinários a facilitação da
incursão de evangélicos na política. Seriam os articuladores da luta contra os demônios
territoriais, arregimentando os crentes para realizarem orações coletivas intercessórias, a
fim de libertar os diferentes territórios sob suas jurisdições, dos demônios territoriais.
Mariano comenta:
Prato cheio para os políticos evangélicos, a crença nos espíritos territoriais tem-se prestado ao
uso eleitoreiro... Além de desalojar parlamentares infiéis, idólatras, macumbeiros e adeptos
de práticas pagãs, parcialmente culpados pelas terríveis maldições que recaem sobre o país,
os políticos evangélicos, eleitos, teriam a privilegiada oportunidade de poder interceder, nos
planos material e espiritual, diretamente no próprio local onde se alojam poderosos demônios
territoriais que tanto oprimem os brasileiros. 714

Valnice Milhomens, “na defesa da candidatura de Francisco Rossi (PDT/SP) ao
governo do Estado de São Paulo, em 1994”, desenrolou argumentos sobre guerra espiritual,
afirmando que a raiz dos problemas brasileiros “é de ordem espiritual”, que “Satanás tem
conquistado direitos legais de nos oprimir, como nação”. Cita as “transgressões à
Constituição do Reino de Deus” como razão para esses direitos legais de Satanás sobre os
homens a quem Deus deu a Terra, mas que deixaram se influenciar pelo mal. Diante disso,
ela apresenta a solução:
é de suprema importância elegermos governantes que reconheçam a Deus como Supremo e
de fato dependam d‟Ele e consultem a sua Palavra (...) Estamos não apenas apoiando a
candidatura do Dr. Francisco Rossi, mas empenhando-nos em batalha espiritual, intercessão e
apoio, para que este servo de Deus chegue ao governo do Estado e o nome do Altíssimo seja
glorificado. 715

A doutrina da batalha espiritual inquestionavelmente está ligada à teologia do
domínio. E o risco é a imposição da religião a despeito dos direitos individuais e dos
714
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deveres de consciência, pois as divergências doutrinárias ocorrem em todos os grandes
seguimentos religiosos, mesmo no cristianismo. Sob o pretexto de luta contra os demônios,
uma maioria coesa propende à opressão de pequenos grupos que não apoiem os parâmetros
vigentes.
Cecília Loreto Mariz, citando diversos autores que narram sobre guerra espiritual
afirma que “em sua maioria esses autores reconhecem que a expansão da teologia que
enfatiza a luta [contra o] demônio é um fenômeno que ocorre em termos globais e não
apenas no Brasil”, e que tem implicações profundas, uma das quais é o “papel
discriminatório, opressor, violento e sacrifical que essa teologia da „guerra ao demônio‟
desempenhou na civilização ocidental perseguindo minorias, destruindo suas culturas.”716
A autora segue exemplificando essas perseguições ao longo da História que tinham como
base a acusação de que o oponente agia por influência ou tinha demônio: “utilizada pelos
cristãos na perseguição dos judeus, na repressão da mulher quando da caça às bruxas, e na
expropriação e extermínio dos indígenas nas Américas.”717
Ainda no trem da batalha espiritual encontra-se a maldição hereditária, doutrina
que se baseia numa interpretação isolada de Êxodo 20:4-6. “Não farás para ti imagem de
escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem
nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o
SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e
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Cecília Loreto Mariz, “A Teologia da Guerra Espiritual: Uma Revisão da Bibliografia”, PPCIS
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, [web page] (acessada em 8 de abril de 2010); disponível
em http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/religion/18.htm.
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quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles
que me amam e guardam os meus mandamentos.”
A maldição consiste na autorização dada ao Diabo pela pessoa que exerce
autoridade sobre a outra, com a finalidade de prejudicar e amaldiçoar.718 Também consiste
na imposição de palavras malditas contra uma vítima que tenha recebido uma “praga”, que
pode, inclusive, ter sido jogada pelos pais ou progenitores.
Compreende a incidência das consequências dos pecados dos pais na vida dos
filhos, como se Deus estivesse castigando os filhos pelos pecados dos pais. Daí a
necessidade de rituais de libertação para expulsar o espírito da pobreza, da depressão e de
toda e qualquer opressão maligna. Essa doutrina não é praticada apenas por igrejas como a
Renascer em Cristo e a Universal do Reino de Deus, 719 a Renovação Carismática Católica
(RCC) também a defende. O padre Jonas Abib, orientando aos fiéis como libertar-se do
espiritismo, ensina-lhes a rezar com o crucifixo na mão, dizendo:
Todas as contaminações que vieram de gerações anteriores, que vieram dos meus
antepassados, que Tu cortes agora, Senhor, pelo Teu sangue precioso, pelo poder da Tua
cruz. As contaminações que vieram dos meus pais, e tudo aquilo que eles viveram, o que eles
praticaram, tudo aquilo que veio dos meus avós, dos meus bisavós e dos meus tataravós.
Aquilo que veio por descendência da primeira, segundo, terceira, quarta, quinta geração. De
tudo aquilo que me contaminou, lava-me agora, Senhor, com Teu sangue precioso. 720
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Jorge Linhares, Bênção e maldição (Venda Nova, MG: Editora Betânea, 1992), 16. Ver também:
Jorge Tadeu, A origem dos problemas: você vai poder arrancar o mal pela raiz!, 3ª ed. (São Paulo, SP:
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A proximidade da RCC com o neopentecostalismo é flagrante em vários aspectos
importantes. A primeira referência à maldição hereditária no catolicismo de que se tem
notícia, ocorreu no IX Cenáculo de Maria da RCC de São Sebastião, em São Paulo. Uma
pregadora vinda da diocese de Lorena, a mesma da Canção Nova, discursou usando os
seguintes termos, bem semelhantes aos de um pregador neopentecostal:
Vamos orar para expulsar o espírito de pobreza, o espírito de Satanás, para tirar a maldição
que colocaram na sua vida. Vamos todos orar: eu renuncio a toda opressão, a toda opressão
maligna, vamos orar em línguas, eu rejeito toda miséria, eu rejeito toda maldição hereditária,
toda feitiçaria, toda macumbaria.721

Outra semelhança significativa da RCC com o culto das Igrejas Renascer e
Universal, e que demonstra estar experimentando um processo de neopentecostalização, é a
adesão à Teologia da Prosperidade, valendo-se, inclusive de um discurso muito semelhante
ao da IURD, no qual o demônio é citado de sobejo:
O capeta tem tirado a saúde dos servos do Senhor, o demônio tem prejudicado a situação
financeira dos servos do Senhor, nós (aponta para o marido) não tínhamos dinheiro nem para
pagar o ônibus do nosso filho. Então nós oramos e está acabando o ano e nós estamos
pagando a faculdade e não passamos fome, pagamos a luz, a água. Eu tenho que dizer „eu
quero esse carro‟ e confiar no Senhor. 722

Esse fato demonstra que a popularidade da teologia da prosperidade, batalha
espiritual, maldição hereditária e crenças afins, estão encontrando cada vez mais aderentes,
até mesmo em segmentos religiosos tão distintos. Essas teologias disseminam uma ideia de
Deus diferente da que Jesus Cristo pregou. Contrário aos Seus discursos e práxis, a teologia
da prosperidade ensina que Deus retribui a fé dando prosperidade material, ao mesmo
721

Sônia Cantão Alves, testemunho dado no IX Centenário de Maria da RCC de São Sebastião, SP
em 09 de outubro de 2005. Ver: “E os católicos se rendem à Universal do Reino de Deus - aproximações dos
carismáticos com o neopentecostalismo”, [web page] (acessada em 8 de abril de 2010); disponível em
http://www.espacoacademico.com.br/071/71lacerda.htm
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tempo em que vinga nos filhos os delitos de seus tataravós. Neuza Itioka afirma que “os
pecados e as maldições de nossos antecedentes, avós e pais nos afetam de alguma
forma.”723 John Sanford argumenta para mostrar como isso ocorre:
Pecados ocultos criam os mais destrutivos padrões que temos visto. Ao checar as histórias
das famílias a fim de cessar os pecados de gerações, Paula e eu rotineiramente perguntamos
se alguém na família se envolveu com o oculto. A lei requer, “Quando alguém se virar para
os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o
eliminarei do meio do seu povo” (Lv 20:6). Imediatamente a lei começa a operar, de maneira
que as bênçãos de Deus são retidas, e as gerações futuras colhem as múltiplas formas de
724
desligamento.

Como os autores da doutrina da maldição hereditária encontram sustentação para os
seus pressupostos, é verificado na argumentação de Neuza Itioka ao afirmar que a “Bíblia
fala muito claro em termos de maldições que poderão advir às futuras gerações, como
resultado dos pecados dos pais”. Cita textos do Antigo Testamento para corroborar sua tese
(Êx 20:5; 34: 7; Lv 26:39; Nm 14:18, 33; Jr 21:19; Is 14:21; Jr 32:18).725
A Influência do Amálgama de Diversas Correntes na Formação do Neopentecostalismo
Moriarty afirma a importância de se ter “em mente a origem dos vários movimentos
que surgiram das fileiras neopentecostal-carismática” e cita como exemplo, “os Manifestos
Filhos de Deus” e os carismáticos da confissão positiva que ascenderam da linhagem do
cristianismo extático. Muito embora, mesmo dentro das fileiras carismáticas existam
aqueles que rejeitam as extravagâncias e os excessos que surgiram ou se avolumaram
durante o período de ascensão do carismatismo, como é o caso de McConnell em relação à
723
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confissão positiva que é considerada como uma corrupção da verdadeira doutrina
carismática:
Ainda que muitas pessoas assumam que a teologia da Fé seja um produto dos movimentos
Pentecostal e carismático, essa afirmação não é historicamente precisa. As origens históricas
do movimento da Fé não são primariamente pentecostal ou carismática. O movimento da Fé
pode ser traçado historicamente a partir de fontes sectárias. Como resultado, tanto suas
726
doutrinas quanto suas práticas contêm elementos heréticos.

Quanto à teologia da prosperidade, Pieratt comenta que, conforme tratada por
autores norte-americanos, contém elementos heréticos ou sectários, que se reproduzem em
alguns segmentos religiosos, que apesar de não negarem as doutrinas básicas das Escrituras,
abrigam pressuposições contemporâneas quanto ao que o homem atual espera da vida, e se
comporta como um fenômeno moderno, o vírus de computador:
certamente ela não é uma seita. Uma seita é composta por um grupo bem definido de pessoas,
assim como as testemunhas de Jeová ou os mórmons, que se chamam cristãos, mas negam
doutrinas básicas da Bíblia, tais como a trindade e a divindade de Cristo... Eu acrescentaria
que ela é uma forma bem moderna de interpretação, que reflete pressuposições
contemporâneas sobre aquilo que o homem pode esperar da vida. Seus ensinos podem ser
comparados a outro fenômeno moderno: o vírus de computador. Ambos são capazes de se
espalhar em qualquer sistema, danificando aquilo que tocam, mas raramente destruindo por
completo o objeto da infecção. De modo semelhante, esta interpretação do evangelho altera a
727
mensagem cristã, mas não a torna irreconhecível ou irrecuperável.

Contudo, a aceitação e a ênfase de elementos extáticos abriram as portas para as
extravagâncias nos arraiais pentecostais e carismáticos, dando vazão a novos movimentos
caracterizados por fortes rudimentos sincréticos. Esses fomentaram “novos” ensinamentos
“que temperaram os seus respectivos movimentos com excitação e fervor. Os Manifestos
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Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1993), 15-16.
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Filhos de Deus728 extraíram ensinos da tradição exotérica, enquanto os carismáticos da
confissão positiva a tomaram de E. W. Kenyon, que foi influenciado pelos cultos
metafísicos.”729 Já o Movimento de Jesus empreendeu tremendas mudanças no sentido de
tornar aceitáveis os conceitos e práticas da pós-modernidade dentro das igrejas tanto
pentecostais quanto clássicas. Enquanto a Teologia do Domínio facilitou a entrada dos seus
defensores na política partidária, tendo em vista a mudança de ênfase escatológica.
Antes, acentuava-se a preparação para o breve retorno de Cristo. Agora, o realce é o
domínio das instituições seculares com o fim de estabelecer o Reino. Antes, Cristo deveria
inaugurar o Seu Reino, mas agora, são os cristãos que devem fazê-lo, enquanto desfrutam
de todos os beneplácitos que o mundo pode oferecer. E ainda no bojo desse mesmo
pensamento, o conceito de batalha espiritual abre as portas para o “papel discriminatório ,
opressor, violento e sacrifical” trazido pela teologia da “guerra ao demônio”.
Cada ramo do movimento pentecostal que desabrochou nos Estados Unidos
acrescentava uma prática inovadora ao cabedal pentecostal dos ramos anteriores. Aqueles
que foram os mentores das doutrinas dessas novas ramificações eram detentores de
pressupostos nem sempre endossados pelos ensinos bíblicos. Frank M. Hasel, em relação à
interpretação bíblica afirma que “os intérpretes da Bíblia não podem se livrar do seu
próprio passado, suas experiências, ideias fixas e noções e opiniões preconcebidas. É um
truísmo aceito que neutralidade total, ou absoluta objetividade, não pode ser atingida no ato
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da interpretação.”730 Ele explica que devido ao pecado, “nossa mente e nossos pensamentos
tornaram-se corrompidos e, desse modo, fechados à verdade divina. 731
Dentre as corrupções que afetam a interpretação bíblica, de acordo com Hasel, se
encontram, o orgulho, “talvez a principal característica dessa corrupção”, a auto-ilusão, que
nos leva “a ouvir apenas aquelas idéias que nos parecem atrativas”, a dúvida, pois “abafa a
certeza da Palavra de Deus e enfraquece a convicção da fé”. 732 Ele, contudo, apresenta uma
solução para o problema.
Essas atitudes enumeradas acima são formas censuráveis de aproximar-se de Deus.
Se as Escrituras constituem o locus onde vamos encontrá-Lo, bem como aos Seus planos e
propósitos, não bastam simples técnicas exegéticas, mas conforme propõe: abertura e
honestidade para que haja “mudança ou correção”. Fé, pois sem ela as Escrituras “não
podem ser compreendidas corretamente no sentido bíblico”. Humildade, tendo em vista que
essa atitude “expressa a disposição e modéstia de alguém em submeter suas crenças a uma
autoridade mais elevada”. Obediência, pois “reflete o princípio bíblico de que ao
respondermos à luz que temos é dada mais luz”. Amor, ou seja, o intérprete precisa ter
simpatia e amar a mensagem bíblica como um arcabouço que fornece preciosos tesouros da
verdade. Oração, porque dá a Deus a oportunidade de abrir a compreensão humana e fazêla discernir corretamente os fatos.733
730
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Conclusão
Após o período apostólico, a igreja primitiva gradualmente foi perdendo o seu
fervor para ceder lugar ao formalismo e ritualismo religioso. A partir de então, movimentos
reavivamentistas eclodiram, ao longo da História, tentando reaver o antigo fervor
apostólico. Desde a era patrística até a atualidade, cada movimento reavivamentista tem
procurado formular propostas de restauração da fé primitiva, ou de libertação de dogmas e
sofismas gerados pela tradição das religiões dominantes.
Elementos comuns a esses movimentos são a manifestação de curas, exorcismo,
milagres diversos e cultos extáticos. Contudo, nem todos que partilhavam o anseio de
reavivamento aceitavam as manifestações extáticas como legítima repetição do que ocorreu
com os apóstolos. Exemplos desse fato podem ser encontrados na reprovação de Lutero à
experiência extática de Carlstadt, e na desaprovação de Wesley ao misticismo do Conde
Zinzendorf.
O movimento de santidade não somente foi uma tentativa de dar continuidade à
obra de Wesley, mas, desviando-se do objetivo original deste, foi também a transição para
o movimento pentecostal, que se caracterizou pela fala extática e pelo afastamento da
religião formal e ritualística das igrejas protestantes.
Mesmo nos dois Grandes Reavivamentos, embora tenham sido marcados pela
pregação do Evangelho e por genuínas experiências de conversão, ainda assim ocorreram
manifestações extáticas que não passaram despercebidas pelos guardiões da fé. Por essa
razão, foram combatidas como algo estranho ao cristianismo apostólico, ainda que essas
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mesmas manifestações tenham sido aceitas por um grande número, notadamente pelos que
substituíam as Sagradas Escrituras pela experiência.
O neopentecostalismo é uma modalidade nova de pentecostalismo que enfatiza a
libertação, não apenas dos males espirituais, porém de todas as dificuldades que assolam a
vida

humana.

Entre

estes

se

destacam

os

problemas

financeiros

que

são

indiscriminadamente atribuídos à ação direta dos demônios. Neste fato se encontra a razão
pela qual a vitória sobre esses males é conquistada através do exorcismo. Por conta disso,
há forte presença de manifestações místicas e extáticas nos templos dessas denominações,
particularmente da Igreja Universal do Reino de Deus.
O neopentecostalismo também introduziu a Teologia da Prosperidade, um elemento
novo que não ocorreu nos movimentos reavivamentistas precedentes, sendo resultado do
contexto sócio-político e econômico da segunda metade do século vinte e início do século
vinte e um. Isto torna o neopentecostalismo uma religião em que se inseriram elementos da
pós-modernidade, na qual o ascetismo do pentecostalismo incipiente cedeu lugar à religião
de troca de favores com Deus. Com isso, o fiel pode desfrutar os benefícios seculares, sem
preocupação com o desfecho escatológico deste mundo.
No Brasil, o grande expoente dos cultos de libertação, de cura, exorcismo e da
Teologia da Prosperidade, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Nascida numa época de
transição da política nacional, é herdeira de teologias vindas da América do Norte que
foram sendo acomodadas em solo brasileiro, primeiro pelos missionários norte-americanos
e depois pelas denominações pentecostais, desenvolvidas conforme os moldes de suas
matrizes ianques adaptadas ao formato do povo brasileiro.

208

A Igreja Universal conseguiu agregar ainda valores atrativos a esse público
suscetível a aceitar os seus ensinos sincretistas pelo amálgama da cultura religiosa brasileira
que convive com a mistura de elementos do catolicismo popular, do protestantismo e da
umbanda. Com as suas novas formulações e propostas de exorcizar todos os males da vida
do crente, a Igreja Universal vê-se, de acordo com o seu líder, como a igreja que hoje pode
oferecer satisfação aos anseios dos fiéis, sendo portanto, uma proposta reavivamentista.
Mas, escritores cristãos de experiência reconhecida, oferecem orientações
espaldadas nas Sagradas Escrituras quanto aos delineamentos que discriminam os
movimentos reavivamentistas autênticos, daqueles cujas práticas religiosas não se
coadunam com o modelo bíblico. Entre as diversas propostas oferecidas para se reconhecer
os autênticos movimentos reavivalistas, encontram-se: o impulso missionário, a vida
transformada, o apego às Escrituras e a experiência pautada pelos seus ensinos, a renúncia
de si mesmo em favor de uma vida consagrada a Cristo e aos Seus ensinos, entre os quais
se encontra a preparação para o desfecho escatológico da História, a Sua segunda vinda.
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CAPÍTULO III
ABORDAGEM DESCRITIVA DAS DOUTRINAS DISTINTIVAS DA IURD
Igreja Universal do Reino de Deus
Ao se considerar as doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus, se constata que,
a despeito dos elementos que a tornam diferente do pentecostalismo clássico, ela continua
sendo uma igreja pentecostal,734 contudo, enquadrada no chamado pentecostalismo
autônomo (PA).735 A sua abordagem apresenta pontos comuns com o protestantismo
clássico,736 pois o pentecostalismo em geral pretende ser um reavivamento deste, devido à
ênfase no batismo com o Espírito Santo. Apresenta pontos divergentes, assim como as
demais igrejas pentecostais,737 e elementos doutrinários que a afastam do próprio
pentecostalismo clássico.738
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Algumas doutrinas contrariam fortemente, tanto aos evangélicos em geral, quanto
aos próprios pentecostais. Exemplo disso é a exacerbação da Teologia da Prosperidade 739 e
os cultos nos quais o exorcismo é praticado à semelhança dos rituais espíritas encontrados
nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda.740
A doutrina da Confissão Positiva tem origem dupla, “o pentecostalismo e várias
seitas metafísicas do início do século XX”. 741 E, juntamente com o exorcismo do culto de
aflição, é uma heranças da religiosidade norte-americana, 742 adaptada ao ambiente sócio
cultural e à diversidade religiosa brasileira. Segundo definição psiquiátrica o culto de
aflição é “aquele para o qual se dirigem pessoas aflitas e em busca da resolução de
problemas concretos do cotidiano”.743 A Igreja Universal constitui uma modalidade de
pentecostalismo que reúne elementos de todos esses segmentos amoldados a um público
receptivo, propenso ao sincretismo religioso.

739

Etiane Caloy Bovkalovski de Souza, Marionilde Dias Brepohl de Magalhães, “Os pentecostais:
entre a fé e a política”, Rev. bras. Hist. vol.22 nº. 43 (2002), [web page] (acessada em 23 de abril de 2010);
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Tudo isso, devido a fatores sociais, políticos, econômicos e religiosos744 que a
tornam neopentecostal e até pós-pentecostal, tendo em vista que este é definido como
modelo que permanece com alguns elementos do pentecostalismo histórico, tais como cura
e oração, mas onde se nota a grande importância dada à figura do Espírito Santo. Contudo,
a maior ênfase é o exorcismo e a ação dos demônios. Associado a isso, a introdução da
teologia da saúde e da prosperidade. 745
A IURD se comporta como movimento tipicamente ajustado ao público pósmoderno,746 principalmente pelo rompimento com padrões ascéticos comuns ao
pentecostalismo clássico,747 a identificação com o mundo secular através da busca de bemestar e riqueza,748 a ponto de classificar o dízimo e as ofertas como “um excelente
investimento”.749 A indiferença para com a escatologia evangélica que projeta a mais
acariciada aspiração no encontro com o Messias, enfatizando o preparo para o Reino
Vindouro a ser inaugurado com o retorno de Jesus Cristo, e destacando uma vida de ruptura
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Freston, “Breve História do Pentecostalismo Brasileiro”, 137-138.
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Edir Macedo, Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males? (Rio de Janeiro, RJ: Unipro
Editora, 2008), 11-12. Ver também: Idem, Vida com abundância, 16-17, 32, 35, 40-42, 49. O tema “dinheiro
e prosperidade” é recorrente em outras obras de Macedo, mesmo quando não se relaciona diretamente com o
assunto.
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Idem., Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 37.
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com padrões tipicamente “mundanos” em favor da satisfação, abnegação e renúncia típicas
do evangelho de Cristo.750
Diferente do que foi observado por Max Weber 751 entre os calvinistas, cuja
prosperidade era resultado natural do trabalho responsável daqueles que viviam engajados
nas tarefas hodiernas deste mundo, mas separados pelas suas convicções cristãs, 752 a
Universal prega a prosperidade como finalidade última àqueles que, como demonstração
real de “fé possuidora”753 entregam os seus bens à igreja, 754 enquanto têm expurgados de
sua vida, através do exorcismo, os “demônios” do nervosismo, da insônia, do medo, do
vício, da depressão, e da pobreza.755
Esses fiéis são usados como referenciais para os que são atraídos à igreja em busca
de progresso material, relatando seus testemunhos de vitória sobre as doenças, as
dificuldades financeiras e na aquisição de bens e riquezas, mas não fazem a mínima
750

Na IURD a ênfase é posta nos sucessos da vida presente. Macedo critica os evangélicos que
almejam “a vida abundante... somente no Céu”. Idem, Como fazer a obra de Deus (Rio de Janeiro, RJ:
Editora Gráfica Universal Ltda., 2001), 17-19.
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Max Weber, sociólogo alemão nascido na cidade de Erfurt em 21 de abril de 1864. Pelo fato de
seu pai ter sido jurista e político influente do Partido Nacional-Liberal, sua casa, frequentada por muitos
políticos, tornou-se um fórum de discussões sobre a vida nacional alemã. Sua mãe, ao contrário de seu pai, era
uma protestante introspectiva, o que lhe conferiu um estilo de vida paradoxal. A formação acadêmica de
Weber inclui: direito, história, economia, filosofia e teologia. Foi também fundador de uma vertente, entre as
três fundamentais da sociologia moderna. Ver: Max Weber, A ética protestante e o espírito do capitalismo,
13.
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Max Weber, 42-45.
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Conceito da confissão positiva, segundo a qual “nunca teremos fé suficiente nas promessas de
Deus para possuir o que pretendemos, enquanto nossos lábios confessarem derrota”, pois o ditado que afirma,
“promessa é dívida se aplica também a Deus.” Ele é obrigado a cumprir o que prometeu. Ver: Macedo, Vida
com abundância, 53-58. Ver também: Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 51.
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Idem, Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 54-55.

Idem, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, 78-79. Ver também: Idem, Fé e dinheiro:
o dinheiro é a raiz de todos os males?, 11-12.
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referência à vitória sobre o pecado ou sobre a vida secular que tendem a afastar o crente das
metas e objetivos estabelecidos pelas Sagradas Escrituras (Pv 11:4, 28; 22:1, 4; 27:24;
28:22; Os 4:6-9; 8:12-13; Mq 6:7-8; Mt 6:24-34; 13:22; 16:26; 19:21; Mc 4:19; 8:36;
10:23, 29-30; Lc 4:5-8; 8:14; 9:25; 12:15, 16-21, 29-31, 33; 16:13; 18:24; 21:34; Jo 8:23;
12:25; 14:27; 15:29; 16:33; 18:36; At 2:45; Gl 1:4; Ef 2:1-7; Hb 10:32-34; 11:26; Tg 1:1415, 27; 2:5; 4:4; 1Pe 4:1-2; 2Pe 1:4; 2:20; 1Jo 2:15-17; 3:4; 5:18).
Abordagem Iurdiana Contra a Teologia
No livro, Libertação da Teologia, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus se
coloca diametralmente contra a formulação teológica da doutrina cristã. Afirma: “a teologia
que deveria ser „o estudo de Deus‟, tem sido na realidade o „estudo dos estudos de
Deus.‟”756 Macedo critica o desvio “das bases bíblicas que revelam Deus.” Então, conclui
o parágrafo dizendo, “desta maneira o „Deus‟ dos cristãos modernos não é mais o Deus da
Bíblia, mas o “Deus dos teólogos dos concílios e das teses.”757 O bispo segue com
argumentações cujo teor demonstra a sua aversão à teologia:
A Teologia por mais bonita que seja, dentro da sua aplicação particular, é radical. Ela divide
os cristãos; divide católicos de evangélicos e evangélicos de evangélicos. Ela transforma os
seguidores de Cristo em católicos, evangélicos, carismáticos, pentecostais, tradicionais,
renovados, reavivados, liberais, ortodoxos etc. Que desgraça!... No cristianismo,
infelizmente, a Teologia causa separação. Se um grupo dá uma ou outra aplicação a
determinados ensinamentos de Jesus, por exemplo, que seja diferente dos demais,
imediatamente passa a ser criticado, desprezado, condenado... As implícitas deduções e
nuances teológicas colocam a igreja em um campo meramente teórico, quando sua principal
importância está naquilo que faz pela vida prática do cristão. A igreja deve nos dar ideais
capazes de nos levar a um ponto de tranqüila felicidade.758
756

Idem, A libertação da teologia, 15.
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Ibid., 15-16.
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Ibid., 23-24.
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Ele atribui as divergências existentes entre os grupos e as denominações cristãs à
Teologia, e então pergunta, “o que faz isso? Naturalmente, a Teologia,” 759 Propõe a
libertação dos preconceitos que são gerados a partir dos estudos teológicos, e afirma que “o
estudo da Teologia até poderia ser bom se não nos legasse os preconceitos, que hoje
existem entre cristãos.”760
Macedo protesta ao afirmar que a “Teologia tem procurado nos „ISMOS‟ do
pensamento humano, bases para as suas considerações ou conceitos de Deus ou das coisas
que a Ele estão ligadas.” E, a favor dessa hipótese, argumenta que a própria colocação na
qual se encontra a Teologia “no pensamento humano” a classifica como um mero “ramo da
Filosofia.”761 Existem outras vozes que lamentam e protestam a depreciação da Teologia no
ambiente acadêmico dos dias atuais. Augustus Nicodemus é uma dessas vozes:
O princípio subjacente à criação das universidades foi justamente a busca das verdades
universais que pudessem unir as diferentes áreas do conhecimento e realizar uma síntese de
tudo o que existe. Daí o nome universidades. Infelizmente, hoje, as universidades viraram
diversidades, abandonando a busca de um todo coerente, de uma cosmovisão que dê sentido
harmônico a todos os campos de conhecimento. Quando as universidades surgiram, a
cosmovisão cristã fornecia os pressupostos para essa busca de unidade do conhecimento. A
teologia era considerada a rainha das disciplinas. Hoje, relegada a um mero departamento da
filosofia, deixou um vácuo até agora não preenchido. Como resultado, tem sido uma
constante a fragmentação do conhecimento acadêmico, como se as diferentes disciplinas
762
tratassem com mundos distintos e contraditórios.

Contudo, para Nicodemus, o problema não está com a Teologia, mas com o mau
uso que se faz dela. Para ele, ao argumentar com os neoliberais sobre a “teologia
759

Ibid., 23.
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Ibid., 25.
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Ibid., 29.
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Augustus Nicodemus, O que estão fazendo com a igreja: ascensão e queda do movimento
evangélico brasileiro (São Paulo, SP: Editora Mundo Cristão, 2008), 46.
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conservadora cristã”, assevera que o conhecimento tem que avançar sem “a mudança dos
fundamentos sobre os quais se ergueu o edifício de toda a teologia.” 763 Acredita que “existe
uma busca interior em cada indivíduo por coerência, síntese e unidade de pensamento.”764
Também atribui muitos dos problemas teológico aos métodos de interpretação.765 Enquanto
rejeita todos os outros, defende o gramático-histórico e justifica a escolha dizendo: “Os que
adotam esse método geralmente seguem pressupostos para com as Escrituras, no todo ou
em parte, que estão ligados ao cristianismo histórico e à Reforma protestante.”766
Ao consultar o verbete “Teologia” num dicionário ou numa enciclopédia da igreja
cristã, o pesquisador encontrará: Teologia Alexandrina, Teologia das Alianças, Teologia da
Antiga Princeton, Teologia do Antigo Testamento, Teologia Antioquiana, Teologia
Apofática (ou Negativa), Teologia Ascética, Teologia Asiática e as suas formulações
(Teologia Sincretista, Teologia da Acomodação, Teologia Situacional), Teologia Bíblica,
Teologia Dialética, Teologia da Cruz, Teologia da Esperança, Teologia da Experiência,
Teologia Federal, Teologia Histórica, Teologia Indiana, Teologia da Libertação, Teologia
Mediadora, Teologia Medieval, Teologia de Mercersburg, Teologia Moral, Teologia da
Morte de Deus, Teologia da Narrativa, Teologia Natural, Teologia Negra, Teologia de New
Haven, Teologia da Nova Escola, Teologia da Nova Inglaterra, Teologia do Novo
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Ibid., 40-41.
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Ibid., 45.
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Ibid., 49

766

Ibid.
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Testamento, Teologia de Oberlin, Teologia do Processo, Teologia Sistemática, Teologia do
Sofrimento de Deus, Teologia da Velha Escola.767
Quando se confrontam todas essas “Teologias” com a afirmação de Macedo, há a
necessidade de formulação das seguintes perguntas: 1) O que é teologia? 2) Por quem são
formuladas? 3) Por que são formuladas? 4) O que há de positivo ou negativo nessas
formulações? 5) É possível estabelecer conceitos bíblicos sem “fazer” teologia?
1. O que é teologia? Uma definição em poucas linhas e bem direta é suprida por
Grenz: “Sistema de crenças religiosas acerca de Deus ou da realidade suprema. Geralmente
a teologia se refere à fase cristã e à experiência de Deus com base na auto-revelação divina.
A teologia também busca aplicar essas verdades à experiência e ao pensamento humano
como um todo.”768
Tomando essa definição como fundamento, o estudo da teologia, antes de tudo, é
feito “com base na auto-revelação divina”, o que pressupõe a crença na existência de um
Deus que Se revela, particularmente através das Sagradas Escrituras. 769 A formulação da
teologia deve, então atender a critérios que são definidos, primeiramente pelo seu Autor

767

Bons dicionários podem prover verbetes sobre as várias teologias. Como exemplo, ver: Grenz,
Guretzki e Nordling, DTEB, 128-131; Walter A. Elwell, ed., EHTIC, 452-519.
768

769

Grenz, Guretzki e Nordling, “teologia” DTEB, 128.

Ver: Augusus Hopkins Strong, Teologia sistemática, vol. 1, trad. Augusto Victorino, 3ª ed. (São
Paulo, SP: Editora Hagnos, 2008) 209 vv; Louis Berkhof, Teologia sistematica, 3ª ed., (Grand Rapids, MI:
William B. Eerdmans Publishing Company, 1976), 37-45; Millard J. Erickson, Introdução à teologia
sistemática, trad., Lucy Yamakami (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1997), 60-65;
Peter M. van Bemmelen, “Rvelation and Inspiration”, em HSDAT, 22-57; Walter Thomas Conner, Revelação
e Deus, trad., Almir S. Gonçalves, 2ª ed., (Rio de Janeiro, RJ: Junta de Educação Religiosa e Publicações da
Convenção Batista Brasileira, 1979), 35-141; Wayne Grudem, Teologia sistemática, trad. Norio Yamakami,
Lucy Yamakami, Luiz A. T. Sayao (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1999), 23 vv.
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nos próprios escritos que legou à humanidade. Essa premissa demanda a resposta à segunda
pergunta.
2. Por quem são formuladas as “Teologias”? Há duas espécies distintas de eruditos,
mas com frequência, nem sempre exímias, que abordam sobre teologia. Os que procuram
obedecer tão minuciosamente quanto possível a esse critério, e aqueles que tomam como
base, critérios alheios à formulação acima. Como exemplo dessa categoria, estão os
teólogos que interpretam a Bíblia tendo como pano de fundo os conceitos da alta crítica
negativa:
A maioria das controvérsias relacionadas à crítica bíblica envolve a alta crítica. A alta crítica
pode ser dividida em negativa (destrutiva) e positiva (construtiva). A crítica negativa nega a
autenticidade de grande parte do registro bíblico. Essa abordagem em geral emprega uma
pressuposição anti-sobrenatural. Além disso, a crítica negativa normalmente aborda a Bíblia
com desconfiança equivalente a um preconceito do tipo “culpado até que se prove
770
inocente”.

Por exemplo, o teólogo Bultmann “considerava o nascimento virginal de Jesus e a
encarnação como lendas”, Kant, propunha a “separação entre o que se acredita em público
e o que se crê em particular” e “o famoso William Barclay, teólogo inglês, autor de um
comentário muito popular em todos os livros do Novo Testamento, ao fim de sua vida
confessou abertamente que nunca creu de fato nas doutrinas básicas do cristianismo.”771
Os questionamentos da alta crítica negativa acontecem quando, com a referida
desconfiança citada por Geisler, faz uso “de técnicas de interpretação utilizadas em vários
gêneros literários... crítica textual, crítica redacional, crítica da forma, crítica histórica,
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Norman Geisler, “crítica da Bíblia”, Enciclopédia de apologética: respostas aos críticos da fé
cristã, trad. Liliah de Noronha (São Paulo, SP: Editora Vida, 2002), 113.
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Nicodemus, 74-75.
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crítica do gênero, crítica literária e crítica gramatical.” 772 Dessa maneira, “a tarefa dos
liberais” se concentra em desacreditar a Palavra de Deus como infalível, inspirada e
autoritativa, “relativizando o seu sentido e expurgando-a de seu caráter normativo.”773
O surgimento de tendências teológicas ao longo da era cristã ocorreu como uma
necessidade de interpretar os ensinos, os conceitos, os mandamentos, os objetivos e a
esperança dos profetas, apóstolos, discípulos e do próprio Senhor Jesus Cristo. Dessa
forma, segundo Erickson, houve o período da uniformidade “dentro da teologia,
acompanhada de uma uniformidade de métodos.”774 Exemplo dessa uniformidade, o
período do escolasticismo católico romano. Contudo, o fato de haver uniformidade não
significa que houvesse veracidade. A teologia protestante também teve o seu período de
uniformidade e homogeneidade semelhante. “O período imediatamente posterior à Reforma
foi um desses tempos dentro do luteranismo.”775
A época atual é caracterizada por grande diversidade e pelo período “de vida
relativamente curto das teologias”, mas não foi sempre assim. A síntese teológica de
Agostinho durou cerca de oito séculos, a de Tomás de Aquino, “dois séculos e meio (e, em
meios católicos, sete séculos)”, a de Calvino, quase três séculos, mas as mudanças
acentuadas começaram a ocorrer a partir de então.776
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Grenz, Guretzki e Nordling, “crítica bíblica”, DTEB, 35.

773

Nicodemus, 31.
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Com Friedrich Schleiermacher é iniciada a fase de liberalismo 777 que durou em
torno de um século, e quanto “a teologia de Karl Barth foi suprema” por apenas um curto
período de vinte e cinco anos, e ainda mais curta “a demitização 778 de Rudolf Bultmann,
apenas uns doze anos.”779
Wayne Grudem afirma “que os estudiosos da Bíblia e aqueles dotados de
conhecimento especializado”,780 que evidentemente fazem parte dos que procuram
obedecer tão minuciosamente quanto possível ao critério que tem como pressuposto a
crença na existência de um Deus que Se revela através das Sagradas Escrituras, e que
possuem habilidades em lidar com os idiomas bíblicos, hebraico e grego, desempenham um
papel importante em pelo menos quatro áreas: 1) Ensino – pois desempenham o ofício de
“mestres” (1Co 12:28; Ef 4:11). 2) Exame – Contudo, partindo da premissa que esse
“exame raramente (se tanto) envolverá negação dos ensinamentos centrais que a igreja vem
sustentando ao longo dos séculos.”781
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Movimento ocorrido nos círculos protestantes dos séculos XIX e XX baseado na suposição de que
o cristianismo pode ser conciliado com as aspirações humanas positivas... Desejava adaptar a religião ao
pensamento e à cultura moderna... um conceito extremamente enganoso, pois rejeita a crença religiosa
baseada exclusivamente na autoridade. Uma idéia central é a imanência divina, assim, Deus é considerado
como habitando dentro do mundo, mas não à parte do mundo e nem elevado acima deste como Ser
transcendente. Ver: Grenz, Guretzki e Nordling, “liberalismo”, DTEB, 81; R. V. Pierard, “liberalismo
teológico”, EHTIC, 424-429.
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São responsáveis por transmitir fidedignamente os ensinos sintetizados que deverão
ser aplicados às novas gerações, que também se entregarão a novas buscas, tendo em vista
“que as Escrituras contêm muito mais ensinamentos do que se pode aprender numa só
vida!”782 Daí, a necessidade de especialização em áreas específicas da teologia. Contudo,
sem ignorar o escopo global e central dos estudos bíblicos. 3) Defesa – Defender o ensino
bíblico “contra os ataques de outros estudiosos ou de pessoas dotadas de conhecimento
técnico especializado.”783 Pois, a defesa da teologia bíblica e de sua pureza doutrinária, bem
como da relação experimental com ela, são previstas na própria Bíblia (At 22:1; 1Co 4:17;
Fp 1:7, 16; 1Tm 4:6, 13; 2Tm 1:13; 2:25-26; 4:1-5, 16-17; Tt 1:9; 2:1, 7-8) e que “devem
ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem,
com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino” (1Tm 5:17).
Portanto, as Sagradas Escrituras já anteviam o confronto de teólogos e teologias
antagônicos, tendo em vista a natureza do conflito entre o bem e o mal envolvendo
estudiosos que laboram em favor de um dos dois lados. 4) Complemento – adicionar
notações ao estudo da Bíblia para beneficiar a igreja. Ou seja, os estudiosos com
treinamento adequado podem associar “os ensinamentos das Escrituras à rica história da
igreja e tornar mais preciosa” a sua interpretação, tendo em vista o conhecimento técnico da
cultura e das línguas bíblicas.784
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Erickson afirma que é possível “aprender de várias teologias diferentes”,785 e que,
muito embora, nuanças significativas tenham surgido “na abordagem teológica através dos
séculos, a preocupação evangélica é simplesmente investigar o que a Bíblia diz.” 786 Ele
define o que é importante em teologia: “Ter um equilíbrio entre a formulação da essência
atemporal da doutrina cristã e a contextualização dela em uma situação específica”. O leitor
deve “manter algum grau de independência ao estudar as idéias de um teólogo.”787
Erickson, com propriedade aconselha que “embora, pelo menos em parte, seja valioso ser
discípulo de alguém, não se deve cair em um discipulado que aceite acriticamente tudo o
que o teólogo mestre afirme.” 788
O apóstolo Paulo foi o primeiro teólogo da igreja cristã, e já havia sido escolhido
para as suas atribuições especiais, sem mesmo ter conhecimento do fato (At 9:15). Ele não
apenas sistematizou a doutrina cristã, mas assumiu o caráter apologético da sua teologia
(Rm 16:17-20; 1Ts 5:14; 2Ts 3:6-7, 14-15; Tt 3:10). Sua abordagem, com frequência
adquiria uma configuração complexa, a ponto de demandar o comentário e a observação do
apóstolo Pedro: “e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente
o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar
acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais
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Erickson, 29.
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Ibid., 28.
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Ibid., 28-29.
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Ibid., 29.
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há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também
deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles” (2Pe 3:15-16).
Portanto, a existência de teólogos e de teologias na igreja cristã é inevitável, prevista
e necessária, pois o fato de existir antagonismos contra a verdadeira fé e ataques ao rebanho
de Cristo, também é mister que haja os defensores dessa fé pura, a fim de que não se
corrompa. Além da preservação da doutrina verdadeira, a defesa autêntica da verdade
bíblica provê argumentação inteligente e convincente para sustentar a convicção da igreja
de Deus.
Sendo assim, a despeito de seus argumentos indiscriminados contra a teologia,
Macedo também é um teólogo, não apenas pela sua formação acadêmica, mas sobre tudo,
por “fazer” teologia. No entanto, através da fidedignidade com que trata as questões
doutrinárias e da análise de suas formulações, será possível verificar qual o caráter de sua
teologia e em que categoria de teólogos ele se enquadra.
Doutrinas Fundamentais
As doutrinas bíblicas como ensinadas e pregadas pela IURD são pouco
contempladas pelos estudiosos que, normalmente se atêm a alguns aspectos tais como a
teologia da prosperidade, a guerra contra o catolicismo popular e os cultos afro-brasileiros.
Aqueles que fazem abordagens sobre os problemas doutrinários da IURD, se limitam a
apenas alguns pontos, como é o caso de Margarida Oliveira, que analisa as doutrinas da
IURD baseando-se na síntese da sua doutrina “exposta em sete livros assinados pelo seu
fundador, o Bispo Macedo – O poder sobrenatural da fé, Nos passos de Jesus, O Espírito
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Santo, Vida com abundância, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, Apocalipse
hoje e a Libertação da Teologia.”789
No entanto, a sua preocupação é a análise do “mito que fundamenta o rito... e a
questão do interdito que, com o rito e o mito, compõe o tripé de toda religião,”790 ou seja, o
escopo de sua análise, embora rica de informações sobre o culto da Universal, não
mergulha na análise bíblico-doutrinária. O seu formato representa um número extenso de
estudos históricos, sociológicos e antropológicos sobre a IURD que não se aprofunda na
busca de repostas bíblicas como fundamentação de formulações.
O mesmo pode se dizer de Antônio Pereira,791 em relação aos estudiosos
evangélicos. Ele analisa as doutrinas da Universal destacando oito pontos que respondem à
pergunta, porque não pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. Não obstante, os
evangélicos em geral partilham vários conceitos doutrinários com a Igreja Universal,
mesmo a ortodoxa Igreja Presbiteriana:
De acordo com o relatório da comissão permanente de doutrina da Igreja
Presbiteriana do Brasil (IPB) sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD partilha
pontos comuns com a fé cristã, pois crê: “na Trindade, na divindade e humanidade do

789

Margarida Oliveira, 27.
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Antônio Pereira da Costa Júnior, “8 razões porque não sou da igreja universal do reino de deus –
(I. U. R. D.)”, [web page] (acessada em 8 de abril de 2010); disponível em http://solascripturatt.org/Seitas/Pentecostalismo/8RazoesNaoSouDaIURD-AntPCostaJr.htm
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Senhor Jesus Cristo, no pecado e na necessidade da salvação, na ressurreição dos mortos,
na vida eterna, na segunda vinda de Cristo, e no juízo final.”792
Os pontos em comum que a IURD compartilha com o protestantismo histórico, de
acordo com a comissão da IPB, são: “a IURD professa crer na salvação unicamente através
de Cristo, nas Escrituras Sagradas como a única fonte de autoridade, que Jesus Cristo é o
único fundamento e cabeça da Igreja, na rebelião e queda de Adão e Eva como causa
fundamental da miséria humana, na necessidade de santidade por parte dos cristãos, na
comunhão pessoal com Deus através da oração.”793
Em relação aos pontos em comum com os pentecostais, a comissão da IPB faz o
seguinte comentário: “Macedo parece considerar a IURD como sendo, além de evangélica,
uma igreja pentecostal, ao incluí-la entre os 70% dos evangélicos que assim se denominam.
A IURD tem crenças e práticas que a aproximam das igrejas pentecostais. Afinal, Edir
Macedo foi membro de igreja pentecostal antes de iniciar a IURD em 1977. Macedo trouxe
daí a crença no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, a prática das
línguas, a cura divina, e particularmente a cosmologia pentecostal, que percebe o mal no
mundo como resultado da atuação direta dos demônios.”794
A comissão da IPB ainda salienta os pontos em comum com igrejas de libertação ou
neopentecostais: “Em vários aspectos a IURD deve ser considerada como uma igreja
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neopentecostal, cuja prática se aproxima de igrejas como Deus é Amor. Essas igrejas, além
das crenças e práticas pentecostais, giram particularmente em torno da teologia da
prosperidade, dos ministérios de libertar pessoas oprimidas por demônios e da utilização de
objetos „ungidos‟ nos cultos.”795
A comissão da IPB não considera a IURD como um movimento sectário e a trata
como “igreja menos pura”, porque está incluída entre as que “têm as Escrituras como regra
de fé e prática, mas o problema não está no texto, e sim na abordagem a ele. É este
exatamente o problema da IURD.”796 Ao mesmo tempo em que justifica sua posição em
relação à Universal com o seguinte comentário:
Transparece do livro de J. Cabral, Religiões, Seitas e Heresias, publicação oficial da IURD,
que a IURD se considera como igreja evangélica. Nessa obra, Cabral ataca praticamente
todas as religiões, organizações, movimentos, e seitas normalmente rejeitadas pelos
protestantes como sendo falsos: astrologia, hinduísmo, budismo, confucionismo, catolicismo
romano, xintoísmo, taoísmo, islamismo, rosacrucianismo, maçonaria, espiritismo, vodu,
bahaísmo, mormonismo, adventismo do sétimo dia, testemunhas de Jeová, russelismo,
ciência cristã, teosofia, Perfect Liberty, Igreja Messiânica Mundial, Seicho-no-Ie, Hare
Krishna, Meninos de Deus, a Igreja da Unificação e “seitas do Espírito Santo”. Distanciandose destas manifestações religiosas, a IURD procura alinhar-se com os evangélicos. 797

De acordo com pesquisa na literatura iurdiana, os seus ensinos fundamentais podem
ser dispostos em seis temas principais, cujas subdivisões remontam a vinte e nove
doutrinas. Em algumas dessas doutrinas, há semelhanças com outros grupos evangélicos,
dessemelhanças e pontos peculiares. Serão expostos da maneira que segue:
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Ensinos Fundamentais da Igreja Universal do Reino de Deus
A DOUTRINA DE DEUS
1. As Escrituras Sagradas
2. A Trindade
3. Deus o Pai
4. Deus o Filho
5. Deus Espírito Santo
A DOUTRINA DO HOMEM
6. A Criação
7. A Natureza do Homem
8. O Tormento Eterno
A DOUTRINA DA SALVAÇÃO
9. O Conflito Cósmico
10. Vida, Morte e Ressurreição de Cristo
11. A Experiência da Salvação
12. A Doutrina da Fé e a Confissão Positiva
A DOUTRINA DA IGREJA
13. A Igreja
14. Missão Peculiar
15. Unidade do Corpo de Cristo
16. O Batismo
17. A Santa Ceia
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18. O Batismo com o Espírito Santo
19. Os Dons e Ministérios Espirituais
20. A Doutrina do Domínio
A DOUTRINA DA VIDA CRISTÃ
21. A Lei de Deus
22. A Observância do Domingo
23. Dízimos e Ofertas
24. A Conduta Cristã
25. Matrimônio e Família
DOUTRINA DAS ÚLTMIAS COISAS
26. Dispensacionalismo
27. Arrebatamento Secreto
28. A Nova Terra
29. A Natureza dos Remidos
As principais doutrinas da Igreja Universal, conforme ensinadas na literatura
iurdiana, a sua proximidade ou distanciamento do texto bíblico, bem como o método de
interpretação utilizado são contemplados nesta pesquisa. Serão analisadas somente as
doutrinas esboçando aspectos que se distanciam o suficiente dos ensinos escriturísticos para
merecerem uma apreciação no capítulo quatro.
Também não serão analisadas especificamente as doutrinas que já foram objetos de
pesquisa em outros trabalhos, por fazerem parte do cabedal teológico de outros grupos
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evangélicos, como é o caso do dispensacionalismo e do arrebatamento secreto, a não ser
algumas observações quando se fizer necessário.
Tendo em vista que o carro chefe doutrinário da Igreja Universal é a doutrina da
confissão positiva, de onde, inclusive procede a teologia da prosperidade e a cosmogonia
iurdiana com o seu conceito de cura e de libertação dos demônios, algumas doutrinas serão
estudadas dentro do quadro, a doutrina da fé e a confissão positiva, mesmo que pertençam
a outro conjunto, entre elas estão “a cura pela fé”, “dízimos e ofertas, manifestação de fé”,
“a descida de Jesus ao inferno”, “o batismo”, “a santa ceia”, “exorcismo, demonismo e
maldições”, “catolicismo e cultos afro-brasileiros”, “maldição hereditária”, “maldição
proferida”, “rituais de libertação”. Estes últimos não aparecem no esboço doutrinário
acima, porque estão mais diretamente ligados à doutrina da fé e a confissão positiva.
Da mesma forma, a natureza dos remidos que é um tema escatológico, será estudado
dentro do quadro, a natureza do homem, e o “dispensacionalismo” e “a volta de Jesus”, no
quadro da doutrina do domínio. Esses arranjos ocorrem para dar simetria e organização ao
esboço do pensamento. Outros temas doutrinários que fazem parte do arcabouço iurdiano
serão mencionados e comentados sempre que necessário. Contudo, as doutrinas apreciadas
e analisadas no capítulo quatro serão:
1) As Escrituras Sagradas, 2) A Criação, 3) A natureza do homem, 4) O tormento
eterno, 5) O conflito cósmico, 6) A experiência da salvação, 7) A doutrina da fé e a
confissão positiva, 8) Os dons e ministérios espirituais, 9) A doutrina do domínio, 10) A lei
de Deus, 11) A observância do domingo.
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As Escrituras Sagradas
Macedo crê na revelação, pois afirma que “a Bíblia é um livro que se caracteriza
pela unidade e coerência.”798 Concorda com os exegetas cristãos ortodoxos que “é preciso
estar consciente de, sendo o Espírito Santo quem dirigiu as pessoas a escreverem a Bíblia,
então somente através d‟Ele é possível a sua interpretação.”799
Em relação à revelação e inspiração, explica: “Se Moisés escreveu o Gênesis,
recebendo-o por visões, sonhos ou mesmo pela própria voz de Deus, temos uma revelação.
Porém, se ele se valeu de escritos anteriores, incluindo a tradição, desde que usado pelo
Espírito Santo, temos uma inspiração.”800
Mas, esboçando um pensamento que se assemelha à negação dessas afirmações, o
bispo traceja outra, ao dizer: “a verdade é que, infelizmente, a Igreja do Senhor Jesus está
tão afogada nas diversas doutrinas, tanto nas da Bíblia quanto nas filosofias deste mundo,
que não tem tempo e nem condições de ouvir a voz do Dirigente dela.”801
Censura aos pregadores que estudam a fundo as mensagens que devem apresentar à
igreja, que esta passa a ter “muita informação a respeito da Bíblia Sagrada, mas nenhuma
experiência com o Autor dela”, alega ainda que essas mesmas pessoas têm “apenas
conhecimento de doutrinas, filosofias, mandamentos, obrigações, etc.”802
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Ainda, afirma que os escritores da Bíblia “não tinham consciência de que estavam
produzindo o livro de Deus.”803 Que as Suas promessas se cumpriam imediatamente
quando “o povo colocava a Palavra em prática.”804 E depois de discorrer sobre a Revelação
de Deus em Sua Palavra, e mesmo realçar a sua importância como livro inspirado, através
do qual o Senhor fala, Macedo diz que “hoje, Ele o faz por intermédio do Espírito
Santo”,805 e usa João 14:26 como texto prova: “mas o Consolador, o Espírito Santo, a
quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo o que vos tenho dito.”
Responde à pergunta formulada no terceiro manual sobre doutrinas da IURD: “a
partir de quando começou a ser escrito o livro que mais tarde seria a Bíblia?” Responde
dizendo que “somente com o advento da monarquia, os literários se sentiram motivados a
escrever, registrando os feitos dos reis para dar unidade ao povo pelo estímulo da
história.806
A Criação
A IURD crê na Criação realizada por Deus pela Sua Palavra, 807 mas não conforme o
cristianismo histórico, porém, numa recriação em seis dias. Defende uma lacuna entre os
dois primeiros versos de Gênesis 1, a fim de adaptar a doutrina da criação aos postulados da
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ciência. 808 Essa ideia seria menos problemática, não fosse a hipótese de devastação da
criação original da Terra por Satanás, uma das versões da Teoria da Lacuna.809 Mas,
reconhece a perfeição edênica antes da entrada do pecado 810 e também admite que este só
entrou na existência humana com a queda de Adão e Eva, 811 o que é em si mesmo um
argumento contra a própria teoria que defende.
Macedo deixa clara a sua adesão à Teoria da Lacuna, depois de citar Isaías 40:1214, texto que faz referência à Criação, ao afirmar: “Quando aconteceu o que está descrito
em Gênesis 1.2, já haviam decorrido milhões de anos e, nesse ínterim, aconteceu a queda
de Lúcifer (veja Ezequiel 28. 11-19).” E argumenta que “o diabo penetrou na Terra e a
tornou sem forma e vazia.” 812
Ainda que rejeite o Evolucionismo como “filosofia científica que ensina que o
cosmos desenvolveu-se por si mesmo”,813 e que a Terra era perfeita ao sair das mãos de

808

Ver Frank Lewis Marsh, Estudos sobre criacionismo (São Paul, SP: Casa Publicadora Brasileira,
s.d.), 105-106. “Ao se tornar a evolução mais e mais lei e evangelho no mundo científico, aumenta o número
de líderes de grupos religiosos protestantes que a acatam”. Ver: Francis D. Nichol, Deus e evolução: qual é a
idade da Terra? e a origem da vida, trad., Azenilto G. Brito (São Paulo, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1974), 8-9.
809

Conforme essa teoria, “existe uma lacuna entre o 1º e o 2º versículos do relato da Criação em
Gênesis 1. Segundo essa idéia, o primeiro versículo, “No princípio, criou Deus os céus e a Terra”, conteria a
Criação propriamente dita. Então, conforme o entendimento de alguns religiosos, devido à queda de Satanás,
um juízo teria se abatido sobre a Terra pelo qual ela se tronou informe e vazia... (versículo 2). Depois disso,
Deus teria reconstruído em seis dias a Criação devastada (por isso essa teoria também é chamada de Teoria da
Reconstrução ou Reconstituição”. Ver: Alexandre vom Stein, Criação: criacionismo bíblico, trad. Miguel
Araújo de Matos (Brasília, DF: Sociedade Criacionista Brasileira, 2007), 28.
810

Macedo, O perfeito sacrifício (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda., 2007), 13.

811

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol.1, 19.

812

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 29, 30, 66-67; Idem, Nos passos de Jesus, 12ª ed.,
(Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda., 2000), 24.
813

Idem, A libertação da teologia, 35.

232

Deus,814 alega que “quando aconteceu o referido no segundo versículo de Gênesis, já havia
decorrido milhões e milhões de anos e, nesse ínterim, a queda de lúcifer.” 815
No entanto, percebe-se a sua tentativa de adaptar o relato da Criação aos postulados
da Ciência com a sua declaração: “não sabemos há quantos milhões de anos o mundo foi
criado; a narrativa de Gênesis 1, entretanto, está de acordo com as mais recentes
descobertas da Ciência.”816
Ao discorrer sobre a queda de Lúcifer, baseado em Ezequiel 28:11-19, o bispo
afirma que “todo este episódio... se passou entre os dois primeiros versículos de Gênesis...
ele foi lançado por terra, fazendo assim criar neste planeta o caos total, isto é, sem forma e
vazio.”817 Então, interpretando a palavra céus de gênesis 1:1, como o lugar da habitação dos
anjos, declara:
Moisés não faz alusão de que os céus fossem sem forma e vazios, mas somente a Terra, por
que dos céus havia sido arrancado e expulso o querubim profano e também todos os seus
seguidores, os quais se tornaram o diabo (aquele que separa) e seus demônios. Daí a razão
pela qual os céus continuaram conforme foram criados e apenas a Terra foi transformada. 818

Portanto, na concepção iurdiana, Deus criou o mundo perfeito num primeiro
momento, então ocorreu a queda de Lúcifer, que se dirigindo para a Terra perfeita, a
maculou e a tornou “sem forma e vazia”, fazendo dela um abismo de trevas. Entre a
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Criação descrita em Gênesis 1:1 e a recriação descrita a partir do verso 3, teriam
transcorrido milhões de anos, durante os quais, a Terra esteve entregue a Lúcifer.
A Natureza do Homem
A IURD também compartilha com outros evangélicos o conceito da natureza do
homem na morte, isto é, o homem, possuidor de uma alma imortal, continua vivendo após a
morte em outro plano de vida: Referindo-se à versão das Testemunhas de Jeová, Tradução
do Novo Mundo das Escrituras Sagradas de Lucas 23:43, “Deveras, eu te digo hoje:
Estarás comigo no Paraíso”,819 Macedo comenta, “assim, torcem o verdadeiro sentido das
Escrituras, jogando a estada no paraíso, do ladrão arrependido, para algum tempo na
eternidade, e não naquele mesmo dia.” 820
Ainda valendo-se de Lucas 23:43, Macedo critica as Testemunhas de Jeová por
pontuarem821 o texto assim: “Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje: Estarás comigo
no paraíso”.822 Na versão Almeida Revista e Corrigida,823 bem como na Atualizada, o texto
é vertido da seguinte forma: “Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás
comigo no paraíso.”
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Respondendo à pergunta, “quando um justo morre, quanto tempo tem de esperar
para entrar no Céu?”, afirma: “a entrada é imediata... tão logo deixem esta vida... A Bíblia
ensina que os que crêem, ao morrerem, são transladados diretamente para a presença de
Deus”824 Macedo chega a definir o homem como triuno.825 “Deus projetou o ser humano
como um ser triuno, ou seja, que tem corpo, alma e espírito, para que possa comunicar-se
espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-Lo e servi-Lo com fé, lealdade e
gratidão.”826
Os textos que apresenta como prova da natureza imortal do homem e de sua entrada
imediata no paraíso são: a declaração de Jesus ao ladrão que Lhe pediu lembrasse dele:
“Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso” (Lc 23:43);
a afirmação de Paulo aos crentes coríntios: “Entretanto, estamos em plena confiança,
preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor” (2Co 5:8); e aos filipenses: “Ora, de um
e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é
incomparavelmente melhor” (Fp 1:23).
Baseando sua linha de raciocínio na parábola do rico e Lázaro sobre “a condição das
almas que estão no Céu”, Macedo argumenta que “as pessoas que lá estão são confortadas e
podem até clamar em alta voz. Vivem em um estado bem melhor do que o dos homens
mais felizes da Terra”.827 E com essa postura de encarar a parábola literalmente, torna
824
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Lucas 16:25 uma defesa do fatalismo que condena indiscriminadamente os que desfrutam
os bens desta vida a sofrerem os castigos da outra.
Narra o texto, “Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens
em tua vida, e Lázaro igualmente, os males; agora, porém, aqui, ele está consolado; tu, em
tormentos”. Assim, Macedo volta os seus dardos contra si mesmo, pois é um dos mais
ardorosos defensores da teologia da prosperidade que ensina a desfrutar as riquezas deste
mundo.
Quanto à atitude do cristão diante da morte, e tendo em vista que Macedo ensina
que os que morrem “são trasladados diretamente para a presença de Deus”, ele cita
Filipenses 1:20-21, “segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei
envergonhado; antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo
engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver
é Cristo, e o morrer é lucro”,828 e recomenda consultar Romanos 8:35-39 e Atos 7:59.
Dessa forma, para o bispo líder da IURD, quando um cristão morre, o seu espírito
vai imediatamente para Deus e quando um ímpio morre, o seu espírito vai direto para o
diabo. O que equivale a dizer, o redimido vai direto para o céu, enquanto o impenitente vai
prontamente para o inferno.829
O Tormento Eterno
A IURD e os evangélicos de maneira geral compartilham também a concepção da
existência do inferno, não como punição final dos ímpios, resultado do juízo executivo, mas
828
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como em plena atividade hoje em outra esfera de existência para onde são enviados os
sacrílegos após a morte, e onde deverão permanecer eternamente.830
No livro, Doutrinas da Igreja Universal, 831 aparece uma sequência de perguntas
formuladas pelo autor. Nesta seção sobre a doutrina do tormento eterno, consta a seguinte
indagação, “O que a Bíblia fala sobre o inferno?” as respostas de Macedo serão
relacionadas como segue:
1. Seol – mundo dos mortos, “lugar onde habitam os espíritos daqueles que já morreram”.
Lugar de fogo (Dt 32:22), prisão (2 Samuel 22:6; Sl 18:5), perversos –para onde serão
lançados (Sl 9:17), de angústias (Sl 116:3), profundezas (Pv 9:18) e repugnância (Mc
9:48).832
2. Hades – “palavra grega que corresponde a Seol em hebraico” – mundo dos mortos
referido no Novo Testamento. Ambiente de castigo (Mt 11:23), oposição (Mt 16:18),
tormentos (Lc 16:23), juízo (Ap 20:13-14).833
3. Geena – “termo grego derivado do hebraico Ge hinnom (filho de Hinom). Local a
sudoeste de Jerusalém, famoso pelos cultos idólatras ali realizados, inclusive com
sacrifícios humanos” (2Cr 28:3; 33:6), símbolo de “suplício eterno”.834
4. Tártaro – “em grego significa literalmente „encerrar em suplício eterno‟. É o lugar onde
estão os “sócios de satanás” (2Pe 2:4). 835 Imediatamente após essas declarações, Macedo
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cita os seguintes textos ( Lc 9:1; 1Tm 4:1; Ap 18:2). Então afirma, “algumas vezes, Tártaro
é usado como sinônimo de Hades” (Mt 13:42; 25:46; Jd 1:6; 2Ts 1:9).836
Mais uma vez, tomando literalmente uma parábola, diz: “O Senhor Jesus, falando
sobre o inferno, na história do rico e Lázaro (Lucas 16.20-31), faz-nos observar o seguinte”.
É lugar de tormento (Lc 16:23), fogo (Lc 16:24), justiça (Lc 16:25), separação (Lc 16:26).
Sempre se referindo ao texto da parábola do rico e Lázaro, onde se lê, “está posto um
grande abismo entre nós”.837
Para provar que haverá lembrança das atividades realizadas na Terra, Macedo
afirma que “três coisas acompanham o homem”: consciência (Lc 16:24), memória (Lc
16:25) e razão (Lc 16:28). Depois argumenta que “o inferno não é apenas um estado da
consciência”, mas lugar de “fogo”, “castigo”, de “ímpios”, “condenação” e “tormento”. 838
A crença na imortalidade natural do homem, num inferno a arder eternamente e
coexistente, gera um “misticismo cristão” bem próximo ao espiritismo que facilita a
aceitação de elementos místicos. Por isso, Macedo acaba admitindo a existência de um
lugar intermediário, o “Seio de Abraão” no “Seol ou Hades”, para uma categoria de crentes,
que viveu e morreu entre o período anterior a Cristo e à Sua Ressurreição, até que foram
levados definitivamente para o Céu quando Jesus se manifestou.839
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Antes da ressurreição de Cristo, as almas justas estavam no paraíso ou Seio de Abraão,
expressões usadas para denominar um local separado para elas no Seol ou Hades, enquanto
aguardavam a manifestação do Senhor Jesus. Estavam nas regiões mais baixas da Terra e
foram transportadas para as regiões celestiais. Em outras palavras, o Senhor Jesus tirou do
Hades os salvos que aguardavam o grande momento e os levou para as mansões celestiais, os
tabernáculos eternos, onde aguardarão na presença de Deus, o cumprimento de todas as
coisas.840

No entanto, depois de criticar a Igreja Católica pela crença na existência de “um
suposto lugar entre o Céu e o inferno”,841 o purgatório, Macedo afirma peremptoriamente,
“a Bíblia é radical nesse assunto e se refere sempre a dois lugares: Céu e inferno.” 842 Ou
seja, com essa última declaração, combate a sua própria crença no “Seio de Abraão” como
lugar intermediário.
Mais uma vez, o líder da IURD abraça em suas crenças doutrinárias conceitos de E.
W. Kenyon ao defender a premissa de que o inferno é um lugar para onde Jesus Se dirigiu
depois de Sua morte, a fim de libertar as almas dos eleitos expectantes. Um dos
pressupostos do Movimento da Fé.
O Conflito Cósmico
Macedo vê Lúcifer na figura do rei de Tiro,843 e o considera, juntamente com os
seus liderados, “hierarquia de seres espirituais da maldade (Daniel 10.13; Efésios 6.12)... os
seus agentes invisíveis”, 844 como “a causa real da sede de poder e inteligência maléfica dos
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ditadores e todos aqueles que buscam e usam seu poder terreno para o mal”. Com isso, não
se afasta da concepção evangélica tradicional.
Mas a sua cosmovisão sincretista o leva a citá-lo exageradamente em seus livros,
fato justificado pela cosmogonia iurdiana que atribui ao diabo todos os males que envolvem
a humanidade, mesmo aqueles pelos quais a pessoa humana é responsável. Um bom
exemplo disso é o caso do pastor Paulo Gomes citado por Mariano. 845 Também devido a
essa cosmogonia critica aos “tradicionais”.
Há pessoas que estão gemendo cada vez mais, porque seus pastores ou líderes religiosos vêm
doutrinando-as de maneira preconceituosa, isto é, em vez de levarem seus seguidores à fé
sadia e pura na Palavra de Deus, procuram alertar os fiéis contra “esses falsos pastores que
aparecem por aí, prometendo expelir demônios, curar os doentes e fazer milagres em nome de
Jesus”. 846

A sua escatologia próxima ao conceito pentecostal tradicional o faz acreditar que
Marcos 16:15-18 se cumpre no moderno movimento de cura, rejeitado pelos “eruditos
pastores de gabinete”. O bispo afirma: “acredito honestamente que a ordem dada é muito
explicita, não deixando margem para dúvidas.” 847 Na exposição de sua razão, revela esse
conceito, sem desconhecer o envolvimento dos operadores de milagres com ganho ilícito:
Daí a razão por que hoje existe verdadeira explosão de homens propagando a fé viva e ativa
no Senhor Jesus. Se há casos em proveito próprio, conforme alguns declaram, Deus os
conhece e julga. A explosão de fé viva e ativa é boa para Deus, pois alcança e salva as
pessoas que estão envolvidas com obras de bruxaria, feitiçaria e magia, muito difundidas no
Brasil, e quem mais ganha é o Reino de Deus. 848
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Esboça o conceito de que Satanás se utiliza de religiões, seitas e movimentos para
alcançar os seus objetivos valendo-se dessas entidades “que reúnem falsas doutrinas ou
ensinamentos para confundir cada vez mais os seres humanos (Mateus 24.11).”849 De que
uma “ação diabólica” atua neste mundo, “criando falsos ensinos para enganar as pessoas”.
Então afirma categoricamente que a maior de todas essas ações “acontece dentro das
religiões.”850
Macedo ainda afirma, “as religiões são criações humanas”, mas reconhece que são
“importantes para a divulgação da fé.” Então responde a pergunta: “a Igreja Universal do
Reino de Deus é uma religião? Não.”851 A continuidade da sua resposta revelará o próprio
caráter dos fundamentos que defende:
Podemos dizer que a IURD é uma igreja cristã – porque crê em Jesus Cristo de acordo com a
revelação bíblica; evangélica – porque interpreta a Bíblia segundo a maioria dos princípios
dos evangélicos oriundos da Reforma Protestante iniciada por Lutero em 1917 [sic], na
Alemanha; e neopentecostal – porque se inspira no movimento pentecostal surgido no século
passado, nos Estados Unidos, adotando novas ênfases, a saber: a libertação dos espíritos
demoníacos, a crença na prosperidade como vontade de Deus, e a autonomia da igreja em
relação aos grupos tradicionais. 852

Contudo, diferente de outros neopentecostais, reconhece que a Bíblia cita poucos
anjos pelo nome: “Miguel, o arcanjo (Judas 9; 1 Tessalonicenses 4:16) e o anjo Gabriel
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Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 31.
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(Daniel 9:21; Lucas 1:19, 26).”853 Mas, comete o grave erro exegético de afirmar que
“arcanjos” foram, juntamente com os anjos, arrastados pela rebelião de Lúcifer. 854
Contrariando a abordagem bíblica da hamartiologia, 855 Macedo comenta: “De que
maneira uma criança vai se arrepender dos seus pecados, se ela não os tem?” 856 Ainda outra
doutrina fundamental para se compreender o desenrolar do grande conflito entre o bem e o
mal, é a do santuário, onde o pecado é visto como causador da morte (Ex 25-30; 32:33; Lv
4-5, 16; Jr 17:1; Ez 3:18-21, 18:4; 33:12; Rm 6:23; Hb 3:13; 8-10; 1Jo 3:4).
Macedo demonstra desconhecer a disposição orgânica, bem como importantes
aspectos tipológicos do santuário, ao tentar explicá-lo dessa forma: “O átrio era uma das
divisões do templo onde ficavam as pessoas comuns. Outra divisão era o Santo dos Santos,
destinado aos sacerdotes e sumos sacerdotes, onde ficava o altar do sacrifício”. 857 E
também ao afirmar que a “Arca da Aliança representava a Igreja.” 858
A Experiência da Salvação
Macedo defende uma mudança radical e instantânea da pessoa após o batismo,
ignorando o processo de amadurecimento através da santificação, 859 rejeita o determinismo
853
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Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 66.
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calvinista, optando pelo arminianismo, ao declarar que “temos o direito de escolher o que
desejamos para a nossa vida”.860 Numa sequência contraditória, afirma que “Deus não quer
Se manifestar e salvar todos. As Suas bênçãos não são para todas as pessoas.” 861 Contudo,
imediatamente após esta sentença, declara o oposto do que havia dito antes: “Não há
nenhuma dúvida quanto a isso, pois a morte do Senhor Jesus na cruz não foi só para alguns,
mas para toda a humanidade.”862 Com essa digressão, não é possível saber exatamente o
que ele pretende.
A despeito de Macedo argumentar corretamente que apenas o que “persevera no
Evangelho e permanece firme na fé” pode gozar os benefícios da cruz e do amor de Deus, a
Bíblia diz claramente que “isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual
deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade”
(1Tm 2:3-4). Aqui está uma clara contradição ao conceito de que “Deus não quer Se
manifestar e salvar todos”. E, muito embora a postura antiascética da IURD e da sua
identificação com as benesses da vida, no que tange à salvação, a sua teologia não é
universalista.863
O líder da IURD frisa “que o dízimo não se constitui de quaisquer dez por cento,
mas dos primeiros dez por cento de toda renda. Por isso ele é também considerado primícia,
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ou primeiros frutos.864 Contudo, ao referir-se ao dízimo e à oferta de Abel, alega que estes
“justificaram Abel perante o Altíssimo da mesma forma como o sacrifício do Senhor Jesus
justifica qualquer pecador que pratica a fé cristã.”865
Depois de salientar que a árvore do conhecimento do bem e do mal encontrada no
meio do jardim do Éden é “árvore exclusiva de Deus”, Macedo argumenta que “pelo fato
de a expulsão do homem do Paraíso ter ocorrido por causa do roubo do dízimo, a condição
para que o homem volte ao Jardim de Deus é a sua fidelidade no dízimo e nas ofertas.”866
Dessa forma, a prática do dízimo se torna um instrumento de justificação, e o conceito é
análogo à justificação pelas obras.
Comentando a carta de Paulo aos Coríntios: “Se permanecer a obra de alguém que
sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão; se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano; mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo” (1Co
3:14-15), Macedo afirma: “os que sofrerão o dano por terem as suas obras devoradas pelo
fogo poderão até ser salvos, mas não terão o direito de comungar diante do trono do
Altíssimo; contemplarão o Senhor Jesus Cristo, mas não estarão o tempo todo à Sua
destra.”867
Em relação a Gálatas 5:17, onde Paulo diz: “Porque a carne milita contra o Espírito,
e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que,
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porventura, seja do vosso querer”, o bispo comenta que “esta luta passa a não existir mais,
quando há um profundo temor ao Senhor, que foi a marca registrada nos corações de
homens como Davi e Jó.”868
Macedo se refere a uma dívida perdoada por Deus, mas que o indivíduo continua
devendo ao diabo. Trata-se de pecados que foram confessados a Deus, mas que não o foram
à pessoa ofendida. Argumenta: “desse modo, ele passa a ter um débito com o diabo que,
através da vítima, procura fazer com que aquele pecador seja envergonhado.” 869
A Doutrina da Fé e a Confissão Positiva
A despeito de ser adepto da confissão positiva, Macedo não adere a todos os
aspectos, e chega a censurar as formas de culto praticadas por Kenneth Hagin e Benny
Hinn, isto é, o cair no chão, o riso incontido e profecias a que chama de “espiritismo
evangélico.”870 Ao mesmo tempo alega que a “fé sobrenatural... faz descer fogo do céu.”871
Para ele, a fé que constitui a ponte de ligação entre Deus e o homem “é aquela que
produz vida de qualidade, neste mundo, e no porvir.”872 Descarta aquela que, segundo ele,
tem sido usada pelas religiões, “a fé emotiva” contrária à que “se fundamenta na Palavra de
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Deus, que é inteligente” e “que torna possível a parceria com o Senhor.”

873

Essa fé, de

acordo com o líder da IURD, “tem que produzir resultados práticos na vida humana”, pois
“é uma ferramenta” não utilizada pelos cristãos que confundem “crer com acreditar...
acreditando que crêem, vivem de esperança.”874
A cura pela fé
Referindo-se à cura dos dois cegos que seguiam a Jesus e clamavam por
misericórdia: “Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes
perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor! Então, lhes
tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé” (Mt 9:28-29), o bispo comenta
que “não foi exatamente o Senhor quem os curou, mas a fé que possuíam na Sua Palavra”,
tendo em vista que “a verdadeira fé, obrigatoriamente, produz resultado.” 875 Essa qualidade
de fé, segundo o bispo, coloca Deus na obrigação de “cumprir Suas maravilhosas
promessas para com Seu servo.”876
Macedo faz uma dissecação da fé quando argumenta a favor da existência da “fé
natural” e da “fé sobrenatural”,877 “fé ativa e “fé passiva”,878 “fé inteligente” e “fé
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emotiva”879 resultado da influência da teologia de Kenyon e Hagin abraçada por ele. Essa
abordagem propugna uma confissão positiva contra uma confissão negativa. Em outras
palavras, fé positiva e fé negativa, ou ainda “fé natural” e “fé sobrenatural” como quer
Macedo. Ele também se refere à “fé executada pelo próprio Deus-Pai”.880
Dízimos e ofertas, manifestação de fé
O líder da IURD refere-se à fé que prospera881 e ao “sucesso pela fé”, 882 e ainda
afirma: “Quando a fé tem qualidade e é pura, poderíamos até compará-la, num sentido bem
limitado ao dinheiro. Com dinheiro qualquer um tem acesso a tudo o que o mundo lhe
oferece; porém, com a fé viva na Palavra de Deus, a pessoa tem acesso a tudo aquilo que
ela determinar no seu coração”883 e ainda se “torna capaz até de reclamar os seus
direitos”.884
Em função da aliança feita com Deus, “tudo que é d‟Ele passa a ser nosso.” 885 Dessa
forma, a fé se torna um instrumento de manipulação da divindade, que já não determina o
que o homem deve ou não possuir, pois é prerrogativa do que exerce fé determinar que
aconteça aquilo que está no coração.

879

Idem, Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 19.

880

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 90.

881

Ibid., 92.

882

Ibid., 94.

883

Ibid.

884

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 64.

885

Ibid., 65.

247

Assim como outros proponentes da confissão positiva, Macedo afirma que, preso
pela Sua própria Palavra e refém das promessas feitas como parte da aliança, Deus não tem
opção, a não ser abençoar a pessoa que “apresenta primícias ao Senhor.”886 Ele argumenta,
“dízimo é primícia e primícia significa honra ao Senhor... a única vez em que Ele convida
Sua criatura a testá-Lo é no que diz respeito ao dízimo e às ofertas.”887
E os chamados, escolhidos e ungidos, “recebemos a mesma autoridade que nosso
Senhor recebeu, porque recebemos o mesmo Espírito Santo.”888 Por essa mesma razão, na
se deve orar para que os demônios saiam, “nem tampouco orar para que os enfermos
fiquem curados.”889
O bispo acredita que a pobreza relaciona-se diretamente como o princípio do mal
“não é boa... se Deus tivesse criado a pobreza, todos os conceitos de grandeza e glória que
O definem como Deus estariam errados.”890 E arremata dizendo, “contrastando com as
riquezas gloriosas do Altíssimo, surgiu a pobreza do inferno.”891 Dessa forma, a fé tem que
surtir “efeito prático”, ou seja, sucesso econômico. 892
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A descida de Jesus ao inferno
Demonstra a sua adesão à teologia de Kenyon e Hagin, ao explicar a pergunta
formulada no seu terceiro livro sobre doutrinas, “o que significa Jesus ter descido ao
inferno por ocasião da Sua morte?” Responde com a afirmação, “o Senhor Jesus, depois da
Sua morte, desceu ao coração da Terra, ao inferno, não para pregar aos demônios, mas para
bradar, cheio do poder do Espírito Santo, a Sua vitória contra a morte e a eterna libertação
da sedução pelas forças do diabo.” 893
Em seguida, cita o texto de 1 Pedro 3:18-19, “pois também Cristo morreu, uma
única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na
carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão”. E
cita também Apocalipse 1:18, “e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno.”894
Depois de citar Efésios 4:8-10, “Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou
cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que
também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo
que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas”, Macedo responde com a
explicação de que Jesus desceu consciente “às regiões inferiores da terra” onde se
encontravam os justos mortos que foram por Ele “transportados para as regiões
celestiais”. 895
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O batismo
Macedo defende uma mudança radical e instantânea da pessoa após o batismo,
ignorando o processo de amadurecimento através da santificação.896 Atribui valor
soteriológico ao batismo, ao afirmar, “quando a pessoa é batizada sem ter se arrependido
dos seus pecados, então, o seu batismo não efetua o milagre da novidade de vida.” 897
Também defende a premissa de que ao ser batizada por imersão, a pessoa
“automaticamente, sem forçar sua vontade, deixa de praticar atos pecaminosos. Por maior
que seja seu „mau gênio‟, ela, pelo batismo, se torna a pessoa mais dócil e humilde deste
mundo.”898 Isto é, “imediatamente depois do seu sepultamento pelo batismo nas águas, a
pessoa passa a viver em novidade de vida (Romanos 6.4)...deixa de ser temperamental ou
geniosa, pois o seu caráter anterior é radicalmente transformado, dando lugar ao caráter de
Deus.” 899
A santa ceia
Os conceitos da confissão positiva como ensinados por Kenyon e Hagin também
são vistos nos ensinos de Macedo sobre a Santa Ceia. Ao referir-se à cerimônia instituída
por Jesus na véspera de Sua morte, quando partiu o pão e deu aos discípulos, o bispo afirma
que o Senhor “estava mostrando o real sentido de Sua vida física, isto é, Seu vigor e Sua
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saúde, partidos em favor de todos que O aceitam tal qual Salvador, a fim de que venham a
ser participantes da Sua própria natureza, gozando da Sua saúde física.” 900
Então cita como texto prova as palavras messiânicas do Antigo Testamento:
“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si”
(Is 53:4), afirmando que exatamente por isso o profeta Isaías escreveu esses versos, uma
nítida abordagem da Teologia da Fé norte-americana.
O bispo continua a sua abordagem dizendo “a Sua carne atraiu todas as nossas
doenças e enfermidades. Conseqüentemente, nós não mais precisamos ficar doentes.” Se
em algum momento Satanás teve acesso ao corpo, agora ele “não tem mais direito de
exercer domínio sobre o nosso corpo físico, porque este tem a natureza do Senhor Jesus,
pela fé, na participação do pão da Santa Ceia.” 901
Exorcismo e demonismo
Segundo Macedo, quando o ser humano tem espírito imundo, os frutos da sua vida
são: inimizades, conflitos, vícios, inveja, prostituição, impureza, adultério, ira, tristeza, dor
de cabeça constante, medo, nervosismo, insônia, desmaios, tonteiras, audição de vozes,
visão de vultos, desejo de suicídio, depressão, complexos, vida profissional ou conjugal
amarrada, dentre outros certamente, você está possuído por um espírito enganador. 902
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Esboça a sua satisfação pelas “milhares de pessoas testemunhando o maravilhoso
milagre da libertação”903 e relata que “os mais fortes „protetores‟” de espíritas, ou seja,
demônios “caíam de joelhos e obedeciam às ordens do dirigente da reunião.” 904 Eles
consumiam o dinheiro dos que lhe submetiam “sem nada dar em troca.” 905 Em relação a
esses demônios, o bispo comenta:
Os demônios atuam desde as seitas mais primitivas, vindas da África, até os salões da
sociedade moderna. Atuam também nas religiões orientais e nas ocidentais, ligadas ao
secretismo. Vivem procurando penetrar até mesmo nas religiões cristãs, onde têm conseguido
algum resultado. Perturbam, destroem ou se apossam das pessoas, causando os maiores
906
malefícios possíveis, pois são demônios, mensageiros de Satanás.

O bispo concorda com o pensamento bíblico de que os demônios foram criados
como anjos perfeitos, mas que “perderam a perfeição, transformando-se em maldição.”907
Apesar desse reconhecimento, ele não deixa de se utilizar da nomenclatura que compreende
a cosmogonia espírita. 908 E mesmo tendo conhecimento de que são anjos caídos, 909 afirma
que “não são tão inteligentes quanto o homem.” 910
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Catolicismo e cultos afro-brasileiros
Em relação ao catolicismo, Macedo afirma: “a igreja católica não tem
absolutamente nada com o Senhor Jesus Cristo!”911 Contudo, a teologia do dízimo e das
ofertas, que tem na sua base a troca com Deus, 912 a atribuição de virtudes espirituais a
objetos simbólicos que os membros são encorajados a adquirir 913 e a doutrina de um lugar
intermediário, “Seio de Abraão”, entre a morte do crente que viveu no período anterior a
Jesus e à Sua Ressurreição,914 caracterizam a IURD como uma espécie de neocatolicismo.
O bispo é conhecedor do sincretismo existente entre o catolicismo popular e os
cultos afro-brasileiros, nos quais os santos católicos são representados por entidades
africanas. Ele cita como “exemplo, São Jorge representa Ogum; a Virgem Maria representa
Iemanjá; a Santíssima Trindade representa demônios como Zambi, Oxalá e Orixalá.”915
Também comenta que o espiritismo kardecista é frequentado por pessoas de mais
elevado nível social, para as quais os demônios se apresentam como pessoas que morreram
e agora habitam outros planetas, ou são “vultos do passado, como Napoleão, Dr. Fritz
(médico alemão), rainha Elizabeth da Inglaterra etc.”916 Assim sendo, o culto da Universal
é adaptado para atender pessoas cuja cosmogonia se identifica com o seu serviço.

911

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 74.

912

Idem, Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 53; idem, O perfeito sacrifício, 45.

913

Idem, O despertar da fé, 43-52.

914

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 84.

915

Idem, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, 60.

916

Ibid., 61.
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Da mesma forma que o espiritismo e o catolicismo popular fazem uso de objetos
benzidos para assegurar a bênção de maneira visível e palpável, a IURD se vale de objetos
ungidos, tais como “a rosa ungida”, “o oleio ungido”, “o sal ungido”, “o lenço ungido”.917
Ainda assim, se sente autorizada para criticar o que ocorre nas igrejas evangélicas, “toda
sorte de emoções provocadas pela música, pelo hino, pela suposta profecia (espiritismo
evangélico).”918
E ainda que não seja do agrado da liderança iurdiana, a Igreja Católica está mais
próxima daqueles que crêem nas manifestações do Espírito Santo conforme os moldes
pentecostais do que nunca. Já em 1996, o bispo Gonçalves reconhecia a mão estendida da
liderança católica “aos grupos carismáticos, que surgiram nos EUA em 1967 e chegaram ao
Brasil em 1972. Estes grupos possuem práticas evangélicas, pois crêem nas manifestações
do Espírito Santo e nos dons de cura.”919
Segundo Macedo, os demônios se apoderam das pessoas: 1) por hereditariedade, 2)
pela participação direta ou indireta em centros espíritas, 3) por trabalhos ou despachos, 4)
por maldade dos próprios demônios, 5) por envolvimento com pessoas que praticam o
espiritismo, 6) por comidas sacrificadas a ídolos e, 7) por rejeitarem a Cristo.920

917

Idem, O despertar da fé, 43, 47, 49, 51.

918

Idem, Como fazer a obra de Deus, 60.

919

Bispo Gonçalves, Lágrimas de perdão (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda.,

1996), 33.
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Santo, 26.

Macedo, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, 51-57. Ver também: idem, O Espírito
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Maldição hereditária
Edir Macedo referindo-se à doutrina da maldição hereditária exclama: “pode
parecer incrível, mas acontece!” 921 Afirma que muitas pessoas, depois de realizada “a
oração da fé, quando o espírito demoníaco se manifesta, afirmam estupefatas: “Pastor, eu
nunca freqüentei o espiritismo! Como pode ser o meu sofrimento? Desde criança sinto uma
opressão demoníaca.”922 Então Macedo oferece a seguinte explicação:
O fato de nunca ter ido a uma reunião espírita, e de professar uma religião cristã, não impede
que os demônios se apoderem da pessoa. Em muitos casos, um espírito foi o “senhor” do
corpo do pai ou da mãe que faleceu, e procura agora se apossar do filho ou da filha, para
continuar a sua obra maligna... Há casos de demônios que perseguem várias gerações. Por
essa razão, quando estou ministrando a libertação, sempre pergunto se existe alguém na
família que freqüente ou tenha freqüentado centros espíritas.923

Maldição proferida
Há no Brasil uma antiga crendice popular em que as pessoas que são vítimas de uma
“praga” ficarão presas à maldição até que esse encanto seja quebrado pela “reza” ou um
“trabalho” específico para removê-la. Neste ponto também, a IURD se utiliza do processo
de inculturação924 e do seu sincretismo característico.
A fala de Deus é muito clara quando aponta o não dizimista como ladrão. E, por causa disso,
também o considera amaldiçoado. Quando os pais amaldiçoam um filho por qualquer
malcriação, a maldição permanece durante toda a vida daquela pessoa. Somente sua
conversão sincera ao Senhor Jesus pode livrá-la do tormento.925
921

Idem, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, 51.

922

Ibid.

923

Ibid., 52.
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Nesta pesquisa a palavra “inculturação” é usada para signficar “contextualização acrítica”, ou
seja, a incorporação incondicional dos costumes e práticas dos povos evangelizados ao modo de ser da
instituição evangelizadora.
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Macedo, Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 59.
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Rituais de libertação
O bispo sugere dez passos para a libertação dos demônios: 1) Aceitar de fato o
Senhor Jesus como único Salvador; 2) Participar das reuniões de libertação; 3) Ser
batizado; 4) Buscar o batismo com o Espírito Santo; 5) Andar em santidade; 6) Ler a Bíblia
diariamente; 7) Evitar as más companhias; 8) Frequentar reuniões de membros; 9) Ser fiel
nos dízimos e nas ofertas; 10) Orar sem cessar e vigiar.926
Os Dons e Ministérios Espirituais
Os dons foram prometidos à Igreja através do ministério e atuação do Espírito
Santo. Em relação à Pneumatologia, 927 Macedo deixa transparecer uma concepção
sabelianista928 em uma de suas declarações: “o Espírito Santo é ao mesmo tempo o Espírito
do Deus-Pai e do Deus-Filho”.929 Muito embora afirme que Jesus seja Filho do Espírito
Santo.930 Afirma que “da mesma maneira que o Espírito Santo envolveu a virgem, também
envolverá você agora. É verdade! Experimente!” 931

926

Idem, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, 169-179.

927

Uma definição pentecostal do termo assim explica: do grego pneuma (espírito) + logia (estudo).
Ramo da metafísica que procura dar informação sobre os seres espirituais, como Deus, os anjos e a alma
humana... usado, também, para o estudo da pessoa, obra e ministério do Espírito Santo, a terceira pessoa da
Trindade. Ver: Araújo, “pneumatologia”, DMP, 703.
928

O sabelianismo foi uma heresia trinitária do século III cujo nome deriva de Sabélio, para quem o
Deus único se revelou sucessivamente na história da salvação. Primeiro como Pai, depois como Filho e,
finalmente como o Espírito Santo. Para Sabélio, havia apenas uma pessoa divina, não três, como afirma o
trinitarianismo cristão. Ver: Grenz, Guretzki e Nordling, “sabelianismo”, DTEB, 119.
929

Macedo, O Espírito Santo, 24-25.
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Ibid., 85.

931

Ibid., 32.
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Argumenta que no dia de Pentecostes Maria e os irmãos de Jesus “receberam a
infusão do Espírito de Jesus, passando todos a falar em outras línguas.” 932 E defende a ideia
de que “quando ocorre o novo nascimento, o cristão recebe imediatamente o Espírito
Santo.”933 Mas também admite a possibilidade de alguém possuir os dons do Espírito sem
revelar “os frutos do Espírito.”934
Declara que o propósito do batismo com o Espírito Santo é “de se testemunhar da
ressurreição do Senhor Jesus Cristo”,935 e que o primeiro sinal do batismo com o Espírito é
o fruto,936 mas, que o segundo sinal, é “o falar em outras línguas”, e diz que “isso era
comum entre os primeiros cristãos”.937 Mas, apresenta como prova, somente três passagens
bíblicas (At 2:4; 10:45-47; 19:6).
Para Macedo, o falar em línguas tem duas finalidades: a edificação espiritual da
igreja e a edificação da própria vida espiritual. 938Afirma que “todos os que são batizados no
Espírito Santo falam em outras línguas, porém nem todos os que falam em línguas são
realmente batizados no Espírito Santo... os demônios sabem imitar as línguas estranhas dos
verdadeiros batizados”.939
932

Ibid., 112.

933

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 45; idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 43.

934

Idem, O Espírito Santo, 70.

935

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 51.

936

Ibid., 52.
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Ibid., 54.

938

Ibid.

939

Ibid., 56. Ver também: idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 49, 50, 51.
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Ainda outras concepções de Macedo sobre o Espírito Santo. Classifica os dons
como: de Revelação; de Poder; de Inspiração.940 Admite que o Espírito Santo é uma
pessoa,941 e declara que “o batismo no Espírito Santo é a plenitude ou totalidade de Deus
dentro de nós.”942 Respondendo à pergunta formulada em Doutrinas da Igreja Universal,
“como receber o batismo no Espírito Santo?”, 943 Macedo sugere os seguintes passos:
O candidato ao batismo deve ter certeza da inexistência de algo que o acuse diante de Deus;
caso contrário, deve confessá-lo com os seus lábios ao Senhor Jesus e pedir-lhe perdão. O
candidato deve começar a louvar ao Senhor Jesus com a boca (não mentalmente), dizendoLhe de seu sentimento para com Ele, isto é, que O ama, O adora, que Ele é a Pessoa mais
importante na sua vida e que está pronto para fazer a Sua santa vontade.
Não interrompa os louvores ao Senhor com pedidos de cura, libertação ou qualquer outra
coisa. É comum, nesse momento, a pessoa sentir coceira, ouvir algum barulho ou algo que
tente interromper seu louvor ao Senhor Jesus... De repente você será invadido por uma
alegria... daí o seu linguajar passará a ser bem diferente. Você não entenderá nada; mesmo
assim, continuará a falar estranhamente e não sentirá vontade de parar mais. Você estará
selado e batizado no Espírito Santo. 944

Contudo, diz que “não somos nós que ditamos as regras de como e quando seremos
batizados no Espírito Santo, mas o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus.” 945
Na declaração acima, observa-se que, como parte da abordagem sobre o batismo no
Espírito Santo, ele explica como ocorre o “falar línguas” estranhas. E na mesma página,

940

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 58.

941

Ibid., 35.

942

Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 46.

943

Ibid., 47.

944

Ibid., 47-48. Ver também: idem, Como fazer a obra de Deus, 32; idem, O Espírito Santo, 119.

945

Ibid., 53.
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com o fim de dar segurança aos seus leitores, afirma, “Ele jamais permitirá que recebamos
um outro [sic] espírito.”946
Ensina que os espíritos imundos e enganadores se manifestam através das pessoas
estejam elas conscientes ou não, porém “o Espírito de Deus nunca se manifesta nas pessoas,
a não ser por intermédio da pregação da Palavra, que Ele sempre fala a todos.” 947 Essa
posição de Macedo está vinculada à sua crença em relação à atuação do Espírito de
Profecia hoje, pois chega a afirmar em relação ao dom de profecia que “esta tem sido
infelizmente a porta principal de acesso dos demônios dentro de algumas igrejas.”948
Diferente de outros grupos pentecostais, ele ensina: “os demônios dão mensagens
relatadas por receptor, já o Espírito Santo nos falou outrora pelos profetas, quando não
havia Bíblia; depois, através do Seu Filho Jesus Cristo, e agora fala através da Sua Palavra
escrita.”949 E ao mesmo tempo em que nega a atuação do Espírito de Profecia hoje, advoga
que “o Espírito Santo nos dá, cada vez mais, segurança na nossa vida material.” 950
O batismo no Espírito Santo e o dom de línguas
A IURD compartilha algumas concepções com outros grupos pentecostais: o falar
em línguas estranhas como a maior evidência do batismo com o Espírito Santo. 951 Ainda

946

Ibid., 48.

947

Idem, O Espírito Santo, 27, 103.

948

Ibid., 100.

949

Ibid., 28.

950

Ibid.

951

Ibid., 49-50; idem, O Espírito Santo, 115.

259

com outros grupos pentecostais compartilha a concepção de que quando a língua estranha
“é falada apenas com Deus, tem a finalidade da própria edificação.” 952 Defende a “oração
em línguas estranhas”, e entre a variedade dessas línguas, há “aquelas proferidas pelos
anjos, sendo totalmente desconhecidas dos homens na Terra.”953
Macedo também defende a premissa de que as autênticas línguas estranhas o podem
ser “à própria pessoa que fala e geralmente estranha [sic] às que a [sic] ouvem.” 954 Alega
ainda que “quando o cristão está falando em línguas, sua mente, seu intelecto e seu poder
de compreensão permanecem completamente inativos.”955
Recomenda à “pessoa que fala em outras línguas”, para fazê-lo de “maneira
disciplinada” e que muitos, levados pelas emoções, “dão vazão à carne, chamando a
atenção das demais, em vez de procurar chamar a atenção apenas para Deus.” 956 Assevera
que os indivíduos com esse dom de falar em outras línguas podem ser confundidos pelos
demônios, 957 pois, se não produzem frutos do Espírito Santo, “só estão enganando os outros
mas também a si mesmos, pelos espíritos imundos que neles habitam”. 958
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Idem, O Espírito Santo, 96.
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Ibid., 97.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid., 98.
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Ibid.
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Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 50. Ver também: Idem, O Espírito Santo, 116.
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E que a edificação da igreja somente ocorrerá se houver quem interprete as “línguas
estranhas.”959 Na sua concepção, “todos os que são batizados com o Espírito Santo falam
línguas estranhas. Entretanto, nem todos os que falam línguas estranhas são batizados com
o Espírito Santo.”960
Fugindo ao modo tradicional de encarar o fenômeno da glossolalia, ou seja, o falar
línguas extáticas à maneira de algaravia, de forma misteriosa e não relacionada com o
costume habitual de comunicação durante a fala natural, Macedo faz referência à
experiência citada no livro de Gordon Chown, Os Dons do Espírito Santo, no qual
um brasileiro que foi para a África central e passou a freqüentar a Igreja Reformada
Holandesa em Salisbury, sem conhecer uma única palavra daquela língua. Na semana de
Pentecostes, houve reunião todas as noites, as quais o rapaz freqüentou assiduamente, apesar
de nada entender. No sábado, o Dr. Zietsmann estava pregando quando, de súbito, o rapaz
sentiu uma onda de calor agradável passar por seu ser, uma sensação da presença de Deus, e,
naquele mesmo instante, começou a entender perfeitamente o sermão.
Em seguida, o pastor fez o convite inusitado para que alguém orasse de forma livre. Esse
961
rapaz se levantou e orou em Afrikaans, a língua daquele povo.

Além de defender a tese de que a evidência do batismo com o Espírito Santo seja o
falar línguas estranhas, Macedo diz que “quando buscar o batismo, você insistir em
continuar usando a sua língua de origem, poderá orar até o Dia do Juízo que não falará
outra”,962 e que “no livro de Atos, encontramos a evidência de línguas estranhas após o
derramamento do Espírito Santo, como por exemplo no dia de Pentecostes.”963
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Ibid.
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Idem, O Espírito Santo, 115.
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Ibid., 99-100.
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Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 49.
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Idem, O Espírito Santo, 117.
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A Doutrina do Domínio
No livro, Plano de Poder: Deus, os Cristãos e a Política, o líder da IURD e o seu
co-autor Carlos Oliveira, deixam bem claro serem adeptos de uma teologia de domínio.
Como ocorreu a outras doutrinas pentecostais praticadas no Brasil, essa também tem
origem norte-americana, ainda que Macedo não dê crédito bibliográfico às suas ideias
teológicas e doutrinárias, segue um padrão que o aproxima dos mentores que as praticaram
antes dele.
Logo no início de sua abordagem, Macedo e Oliveira se referem à “intenção
estadista” de Deus, de sua “aula de planejamento, organização e execução” dessa ideia. 964
Evocam Aristóteles para reforço da “proposta de uma sociedade politicamente
organizada.”965 Os autores afirmam não pretenderem incitar um regime teocrático com a
sua exposição,966 contudo, não avaliam os riscos de uma política de domínio para os
evangélicos.
Citam as expressões, “política”, “poder” e “domínio” sem constrangimento e tomam
por texto prova como base de argumentação para uma teologia de dominação evangélica,
Gênesis 1:26. “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os
animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.”

964

Macedo e Oliveira, Plano de Poder: Deus, os Cristãos e a Política, 8.

965

Ibid., 9.

966

Ibid., 10, 57, 112.
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Sem maiores incursões exegéticas do texto, afirmam: “essa passagem bíblica
menciona claramente um reino de domínio terreno e não após a morte dos filhos de
Deus.”967 E fazem alusão “ao Estado politicamente organizado, em que Adão e os seus
deveriam governar.”968 Ainda se referem repetidas vezes no livro a um “projeto de poder”,
“projeto de poder político da nação”, “grande projeto de nação idealizado e pretendido por
Deus”, “um plano de Deus para o Seu povo” e “projeto de nação idealizado por Deus para o
Seu povo”.969
Como instrumentos para levar avante esse projeto, os autores citam: Adão, Noé,
José “que poderia ter executado com êxito o plano de Deus, mas que foi ignorado pelos
próprios parentes”, 970 pois eram carentes de entendimento.971 Olvidando aspectos essenciais
sobre a elevação de José ao poder egípcio, os autores ainda afirmam, “a ascensão de José ao
poder foi devida ao mérito de suas idéias.”972
Então fazem o paralelo com o presente, comparando a Caim e aos parentes de José
uma categoria de cristãos, supostamente indiferentes ao plano de domínio, tendo em vista
que “ignoraram o potencial e a oportunidade de aprendizado.”973 Ou seja, assim como nos
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Ibid., 12.
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Ibid., 13.
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Ibid., 13, 20, 21, 25, 28, 43, 45, 47, 50, 51, 52, 59, 61, 66, 67, 71, 75, 78, 89, 94, 95, 104, 105,
112, 116, 117, 119, 121, 123.
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Ibid., 13.

971

Ibid., 19.

972

Ibid., 96.
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Ibid., 20.
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dias atuais, nos quais “há muitas pessoas que, apesar de confessarem uma fé cristã, não
conseguem identificar e assimilar o objetivo de Deus sobre esse aspecto para o seu povo (o
projeto de poder político da nação).”974
Macedo e Oliveira também citam Moisés, que precisou aprender a “visão estadista,
o conhecimento de política, o espírito público”

975

durante o período em que viveu como

príncipe do Egito. Depois de se referirem ao encontro deste com Deus no monte Sinai como
“um dos mais emblemáticos no que se refere ao plano de poder”,976 onde se deparou com a
sarça ardente, afirmam, “este livro deseja simbolizar aquela sarça que revelou a Moisés
Deus e Seu grande projeto de nação.”977
Ainda fazem referência a Abraão, Josué e Calebe, Daniel, Davi e Abel. E, aludindo
a Maquiavel em O Príncipe, citam “como exemplo dos que se tornaram príncipes mais por
atributo de competência do que pelo favorecimento da sorte... os de maior excelência foram
Moisés, Ciro, Rômulo, e Teseu.”978 E entre os que “representaram bem os anseios coletivos
da justiça social e de honra”, além de “Moisés, José, Daniel, Davi”, também mencionam
Martin Luther King. 979
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Ibid.
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Ibid., 57. Ver também: 41-78.
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Ibid., 66.
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Ibid., 67.
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Ibid., 77. Ver Machialvelli, O príncipe (Rio de Janeiro, RJ: Ediouro, 2002).
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Macedo e Oliveira, 103.
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Para corroborar a sua argumentação a favor de um plano divino de poder e a
necessidade de arregimentação dos evangélicos, citam Thomas Hobbes, 980 Maquiavel,981
Aristóteles,982 Rousseau,983 e Locke.984 Referem-se aos evangélicos como uma potência
política e repetem algumas vezes a cifra de 40 milhões, o número aproximado da classe no
Brasil que, se mobilizados constituiriam “uma força e tanto”985 para engajamento numa
“causa biblicamente anunciada”,986 segundo eles, mas para isso, “é importante que haja o
envolvimento e a participação dos cristãos no processo político do país.” 987
Chegando às páginas finais, os autores com um ar de triunfo, comentam: “os 40
milhões de cristãos que, agora cientes de que fazem parte de um grande projeto político,
devem estar também conscientes do seu livre-arbítrio. Ou seja, devem estar conscientes de
que há uma missão e de que precisam agregar-se a ela. 988
Os autores se valem de duas parábolas para apoiar a sua argumentação de que Deus
espera engajamento de Seu povo na esfera política para estabelecer um projeto de poder. A
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983

Ibid., 90, 111, 118.
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primeira é a parábola das dez minas, da qual os autores citam os versos 12, 14-17, 19, 20,
24-26. A parábola encontra-se em Lucas 19:11-27.
Então, disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de
um reino e voltar... Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada,
dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado
posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio
cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez.
Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom; porque foste fiel no pouco, terás autoridade
sobre dez cidades.... A este disse: Terás autoridade sobre cinco cidades. Veio, então, outro,
dizendo: Eis aqui, senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço... E disse aos
que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram: Senhor, ele já
tem dez. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á; mas ao que não tem, o que tem
lhe será tirado.

Comentando a respeito da parábola, Macedo e Oliveira defendem que o “foco é um
reino terreno, a cidade, o Estado, a política.”989 E que o teor da mensagem contida nesta
parábola “vai muito além de uma orientação religiosa e que, de forma subliminar, indica
procedimentos claros sobre a política.”990 Continuam sua exposição afirmando que a
parábola se refere “a estratégias de conquista de cidades, ampliação de domínios e de
resistência tanto para permanência quanto para expansão do governo.”991
A segunda parábola, encontra-se no Antigo Testamento, o apólogo de Jotão,
historieta de porte médio que contém uma parábola encerrando uma lição aos cidadãos de
Siquém, cujo enredo é a recusa das árvores nobres, a oliveira, a figueira e a videira de
reinar sobre as árvores, abrindo espaço para o reinado do espinheiro. Macedo e Oliveira,
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então advertem que se os cristãos não se engajarem politicamente, “melhor para os
espinheiros, pior para aqueles que ele vai governar.”992 O texto do apólogo segue assim:
Avisado disto, Jotão foi, e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou, e disselhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, certa vez, as
árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes
respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar
sobre as árvores? Então, disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a
figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto e iria pairar sobre as
árvores? Então, disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes
respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as
árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós.
Respondeu o espinheiro às árvores: Se, deveras, me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos
debaixo de minha sombra; mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do
Líbano.993

Inflamado pela ideia do desejo divino “de concluir Seu plano, esse projeto de
nação”,994 os autores utilizam termos como “revolucionar e emancipar”, “social e
politicamente”, promoção de “ascensão”, “conquistas, estabelecer e ampliar suas
conquistas.”995
Dispensacionalismo
A raiz desse conceito de poder está virtualmente ligada aos pressupostos
dispensacionalistas996 de Macedo e da liderança de sua igreja.997 O dispensacionalismo está
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Para uma abordagem sobre o Dispensacionalismo sob o ponto de vista dispensacionalista, ver N.
Lawrence Olson, O plano divino através dos séculos: estudo das dispensações, 9ª ed., (Rio de Janeiro, RJ:
Casa Publicadora das Assembléias de Deus, 2001); Hal Lindsey e C. C. Carlson, A agonia do grande planeta
terra, 7ª ed., trad., David A. de Mendonça (São Paulo, SP: Associação Religiosa Editora Mundo Cristão,
1984), ainda que Lindsey seja contrário a uma teologia de domínio, ver Hal Lindsey, The Road to Holocaust.
Para um estudo sóbrio e bíblico sobre Israel e o dispensacionalismo, ver: Hans K. LaRondelle, O Israel de
Deus na profecia: princípios de interpretação profética, trad., Josimir Albino do Nascimento (Engenheiro
Coelho, SP: Imprensa Universitária Adventista, 2002).
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ligado ao método de interpretação futurista. 998 Originou-se através dos ensinos de John
Nelson Darby (1800-1882), advogado e escritor prolífico que produziu mais de 53 volumes,
contendo cada um cerca de 400 páginas, também “um dos primeiros líderes do Movimento
dos Irmãos, de Plymouth na Inglaterra.”999
Conforme a crença futurista e dispensacionalista, o termo “Israel”, tanto no Antigo
quanto no Novo Testamento, se refere ao judaísmo. E a expressão “Igreja” corresponde ao
corpo misterioso de Cristo. As promessas do Velho Testamento foram feitas para Israel e
nele devem ser cumpridas, 1000 incluindo a reconstrução do templo, a soberania e a
prosperidade material.
Segundo os seus pressupostos, o cumprimento profético já começou quando foi
estabelecido o Estado de Israel em 1948 na Palestina e deve se estender até o período
milenial, quando ainda na terra, Israel presenciar todas as promessas cumpridas, enquanto a
Igreja, cuja dispensação se estende do Pentecostes ao arrebatamento, nesse mesmo período
estará com Cristo no Céu.1001
Outro grande nome do dispensacionalismo foi Cyrus Ingerson Scofield (18431921), também advogado e legislador do Kansas, responsável pelas anotações para a Bíblia
997
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com referências de Scofield. Essa Bíblia, produzida em 1909 foi muito importante para
popularizar o dispensacionalismo. 1002
O dispensacionalismo motiva a escatologia iurdiana também. O estudo de Macedo
sobre as alianças tem fundamentação dispensacionalista. 1003 Afirmam Macedo e Oliveira:
“equivocam-se os que presumem que a conclusão do projeto de nação já tenha se dado
através da criação do Estado de Israel. Israel representa uma célula de tudo o que está
planejado para acontecer.”1004 Depois de citar a promessa de Deus a Abraão em Gênesis
17:3-6, os autores vão além de uma simples adesão ao conceito dispensacionalista, ao
concluir:
Essa passagem torna incontestável o entendimento de que os planos de poder e de nação não
se limitam ao Estado de Israel. E, mais que isso, indica que tudo aquilo planejado por Deus, e
prometido ao patriarca Abraão, ainda não foi concluído... Da criação do Estado de Israel para
cá, especialmente nas últimas três décadas, aproximadamente, o evangelho se propagou de
modo gigantesco.1005

A volta de Jesus
Não há urgência em relação à volta de Jesus, pois como os primeiros proponentes da
teologia do domínio, a conquista política pelos evangélicos deve ocorrer antes do
arrebatamento, e durante esse período a igreja deve prevalecer sobre as instituições
seculares para convertê-las ao cristianismo. Além disso, como ocorreu no auge da teologia
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Comparar a abordagem classificada no índice do livro de Macedo, Aliança com Deus, com o
material de Olson, O plano divino através dos séculos, 25.
1004

1005

Macedo e Oliveira, Plano de Poder: Deus, os Cristãos e a Política, 71.

Ibid. Quanto aos ensinos dispensacionalistas da IURD, ver: Edir Macedo, Estudo do Apocalipse,
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do domínio nos Estados Unidos, o desejo humano de preeminência é outro fator
preponderante na busca de poder e abandono das prioridades bíblicas para o tempo
presente.
Ainda que creiam no arrebatamento secreto como outros grupos evangélicos
dispensacionalistas, 1006 os iurdianos não realçam o preparo para o encontro com Jesus
Cristo em Seu retorno. Primeiro, pela influência da teologia da prosperidade que os mantêm
agarrados aos bens materiais, depois, pela própria índole da doutrina do arrebatamento
secreto, na qual os deixados para trás ainda terão uma segunda chance de salvação,1007
muito embora “sem poder contar com a presença do Espírito Santo para os guiar, orientar e
confortar.”1008
Macedo e Oliveira não se constrangem ao afirmar que Deus vai aguardar o tempo
que for necessário até que Seu povo esteja preparado para o suposto “plano de poder e de
nação”1009 e insistem: “não estamos nos referindo a poderes delegados de um plano
superior, relativo ao celeste, mas sim, neste caso especificamente, a referência é ao campo
terreno.”1010 Pensam assim, tendo em vista que encaram a Bíblia como um livro que “além
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de tratar de orientação da fé, também é um livro de resistência e propagação da
emancipação humana.”1011
A Lei de Deus
Macedo declara no seu livro, Como fazer a obra de Deus,1012 que Abraão sempre foi
fiel à esposa. No entanto, se contradiz em Doutrinas da Igreja Universal,1013 onde declara
que Abraão cometeu adultério. Afirma que Deus continuou fiel ao concerto, a despeito do
adultério de Abraão, o que significou falha na sua parte da aliança. Portanto, acredita na
vigência do sétimo mandamento e recomenda o casamento monogâmico entre os seus
obreiros.1014
Com essa, e outras declarações, o líder da IURD admite como pecado a violação dos
mandamentos. Para ele, o pecado é a “insubmissão à Palavra de Deus”, “inimizade contra
Deus”, “desobediência a Deus”, “apartar-se voluntariamente do bem”, “inclinar-se para o
mal”, “submeter-se à vontade do diabo”, “é egoísmo”, “toda e qualquer transgressão da Lei
de Deus”, “transgressão da Lei de Deus,

1015

ainda que não aceite todos os preceitos do

decálogo, pois se acha na liberdade de substituir a observância do sábado pelo domingo.1016
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Não crê apenas na vigência do decálogo, porém de muitos preceitos instituídos no
período veterotestamentário. Um bom exemplo disso é a questão do uso do dinheiro, pois
evoca a lei de Deus no Antigo Testamento para corroborar a prática do dízimo e da oferta
na Igreja Cristã.1017
Em relação às leis da saúde e à lei moral, Macedo afirma: “A lei, por exemplo, foi
dada quando o povo de Israel estava no deserto. Muitas recomendações relativas a comidas,
às vestimentas e à higiene, por exemplo, têm a ver com a vida naquele lugar. Isso se aplica
também a alguns conceitos éticos, políticos e sociais. 1018 Mas ele não pára por aí,
acrescenta que, embora algumas práticas não sejam aconselháveis para o tempo presente,
“às vezes vivemos situações semelhantes às que o povo de Deus viveu em certos
momentos, e o ensinamento daquele tempo serve para nós hoje.” 1019
Também usa a expressão “violação da lei” para “atos que contradizem a vontade de
Deus”,1020 cita como a última referência à aliança, Apocalipse 11:19, 1021 onde é
mencionada a arca que, segundo Êxodo 25:16; 40:20 e Hebreus 9:4 continha as tábuas da
lei de Deus. O líder da IURD ensina que aquele que experimentou o novo nascimento “não
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pode seguir as fábulas doutrinárias de pessoas ou grupos, mas viver conforme a Palavra de
Deus.”1022
Então, como prova da estabilidade dessa Palavra, cita Tiago 1:17-18. Portanto, não
ignora o importante papel desempenhado pela lei de Deus no cotidiano do povo da antiga
aliança e reconhece que em Deus “não pode existir variação ou sombra de mudança”, ainda
que chame a Sua lei de “implacável” 1023 e declare com veemência: “chega de tantas
religiões, filosofias, mandamentos, doutrinas e amarrações mil para o povo!”1024
Ao discorrer sobre o plano da salvação, e quanto ao fato de Deus ter escolhido o
sacrifício de Seu Filho para salvar o homem, Macedo pergunta: “não poderia arranjar um
outro [sic] plano?” Então responde, “é claro que sim, pois sabedoria e poder não Lhe
faltavam para fazer o que bem quiser”. Então apresenta a sua opinião sobre a questão: “mas
cremos que Ele escolheu o caminho do sacrifício justamente para deixar um exemplo para
nós, inclusive para separar os que crêem de todo o coração daqueles que crêem apenas
teoricamente ou não crêem.” 1025
A Observância do Domingo
Outra doutrina que a Universal compartilha rigorosamente com grupos evangélicos,
mesmo que haja algumas exceções, é a do sagrado repouso cristão dedicado ao Senhor.
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Macedo defende a observância do domingo e reduz a observância do sábado a uma prática
caduca do judaísmo. 1026
No décimo primeiro capítulo do livro, Doutrinas da Igreja Universal do Reino de
Deus, volume 1, Macedo argumenta contra a vigência do Sábado Bíblico, enquanto
racionaliza a favor da observância do Domingo. 1027 Inicia o capítulo perguntando: “Por que
o cristão da Igreja Universal do Reino de Deus não observa o sábado como os judeus?” Em
seguida, argumenta, “Há várias razões, dentre as quais citaremos as principais”. Divide a
argumentação em seis itens, utilizando as letras do alfabeto. Os seus argumentos são:
a) “As exigências cerimoniais da Lei foram canceladas na morte do Senhor Jesus
(Cl 2:14, 16; Rm 14:5-6; Gl 4:9-11);
b) O domingo é observado como dia de repouso pessoal e adoração ao Senhor Jesus,
porque Ele ressuscitou nesse dia. “O Novo Testamento chama esse dia de “o dia do
Senhor”. Nesta mesma cláusula, afirma que “a igreja Primitiva dedicava o domingo,
primeiro dia da semana, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição do Senhor Jesus
Cristo” (At 20:7; 1Co 16:2; Ap 1:10);
c) “Considerando o fato de que nós não somos obrigados a observar o sábado
judaico, temos fortes razões bíblicas para dedicar um dia, em sete, para repouso e adoração
ao nosso Deus. Optamos pelo domingo como a Igreja Primitiva”. Na cláusula seguinte,
Macedo admite que:
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Idem, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 102-103.
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d) “O princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica
(Gênesis 2.3).” Então prossegue na sua argumentação afirmando: “Isto indica que o
propósito divino é que um dia, em sete, fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade
e não apenas para a raça judaica”. Contudo, apenas baseado na sua argumentação, sem
apresentar as credenciais bíblicas, avança:
e) “Assim como o sábado foi um sinal da Aliança de Israel com o povo de Deus
(Êxodo 31.16-17), o domingo, dia de adoração do cristão, é um sinal de que este pertence
ao Senhor Jesus Cristo”. Macedo vai para a última cláusula, e faz uma afirmação notável:
f) “O Senhor Jesus nunca cancelou o princípio de um dia de descanso para o
homem. O que Ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado
(Mateus 12.1-8; Lucas 13:10-17; 14:1-6).” Então diz que o repouso semanal foi concedido
“para o bem estar espiritual e físico do homem (Marcos 2:27).”
O bispo termina a sua argumentação com a pergunta: “O domingo, como dia de
descanso, pode ser substituído?” e ele mesmo responde: “Sim, pois o dia de descanso foi
feito em favor do ser humano e não o ser humano feito para o descanso semanal (Marcos
2:7). E faz comentário sobre o milagre do maná, porém não menciona o sábado. 1028
Em Doutrinas da Igreja Universal, sob o subtítulo “como identificar uma doutrina
falsa?”,1029 Macedo indica as características das “falsas doutrinas” que ajudarão a
identificar os falsos mestres: “A primeira coisa que você deve fazer é verificar se está de
acordo com a Bíblia... outra coisa importante a observar é que toda igreja, divisão ou seita
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Ibid., 32.
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tem uma característica muito comum: descarrega seus ensinamentos em cima de uma só
doutrina. Por exemplo, fala somente da predestinação ou do sábado ou da graça, etc.,
esquecendo-se da imensurável riqueza de assuntos bíblicos que devem ser pregados para o
enriquecimento espiritual dos cristãos.”1030
Ao citar a predestinação, Macedo atinge aos presbiterianos. Referindo-se à graça,
aos evangélicos de maneira geral, pois tanto os calvinistas quanto os arminianistas creem na
salvação pela graça, e isso inclui os batistas, metodistas e pentecostais. Referindo-se ao
sábado, Macedo tenciona depreciar os seus mais fortes aderentes, os adventistas do sétimo
dia.
Ele continua o seu arrazoado dizendo que se pode perceber a falsidade de doutrinas
quando são estruturadas “sobre versículos, idéias, histórias, fatos ou circunstâncias que
nada tem a ver com elas.”1031 Sem assumir diretamente para quem está dirigindo o seu
ataque, Macedo caracteriza os falsos mestres, dessa forma: “identificam-se, por exemplo,
com aspectos da Bíblia e os assumem como se fossem seus representantes neste
mundo.”1032
Técnicas de Abordagem Evangelística
Edir Macedo, líder da Igreja Universal, acredita na singularidade da IURD e de sua
missão evangelística. O que se pode depreender de suas palavras ao alegar, “temos
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ministrado o Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza e integridade.” 1033 Essa convicção o
faz confiar que a igreja da qual é fundador “foi levantada para um trabalho especial, que se
salienta pela libertação de pessoas oprimidas pelas forças do mal.” 1034 Por essa razão, apela
aos seus leitores que se juntem àqueles que “agora estão anunciando a verdade.”1035
Conceito Missionário da IURD
O bispo considera a sua igreja bem sucedida no que tange à missão proposta e
afirma que “a chave do sucesso da Igreja Universal do Reino de Deus” 1036 é o seu
diferencial em relação às outras igrejas. Neste caso específico, segundo alega, “nós não
oramos a Deus pelos doentes e enfermos, nem pedimos para que Ele liberte o oprimido,
não! Absolutamente!” Dirigindo-se ao leitor, afirma “que Jesus não ordenou que
fizéssemos orações para os doentes, enfermos e endemoninhados, mas deu ordem para
curá-los, libertá-los, etc.”1037
Esse é um caminho mais curto no qual se faz “pouco uso da Bíblia e raramente
citam-se as Sagradas Escrituras. Apenas um número limitado de citações é repetido de vez
em quando, dizendo respeito ao dízimo, aos milagres, à cura e aos exorcismos” 1038 se
constitui numa modalidade de serviço cúltico que aproxima a IURD dos cultos afro1033
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brasileiros, no caso do Brasil, e dos cultos afro-americanos, no caso de países da América
do Sul, como a Venezuela. Naquele país, os cultos da Universal “e os rituais afroamericanos... têm o mesmo propósito: absolver dos pecados e exorcizar os espíritos
malignos.”1039
O que torna essa abordagem eficiente, entre outros fatores, é a não adoção de um
código rígido de conduta. Os candidatos “aderem à religião de modo informal”. 1040 Por essa
razão, na Venezuela, a IURD ganhou a disputa com a Igreja Deus é Amor que chegou
àquele país antes dela, e era procurada pela população que desejava livrar-se dos espíritos
malignos e receber curas. Enquanto a Deus é Amor “exige uma responsabilidade pessoal
mínima (como a conformidade a um código moral rígido)”,1041 a Universal “oferece o
batismo sem obrigações e responsabiliza os espíritos por todos os pecados pessoais.” 1042
Ou seja, o Evangelho, conforme pregado pela IURD não requer grandes mudanças
nos hábitos de vida. O candidato pode continuar a praticar os hábitos de sua preferência,
alguns dos quais teria que deixar, caso se afiliasse a outra denominação cristã, e ao mesmo
tempo estar ligado a uma corporação evangélica. Por essa razão, a evangelização na Europa
e nos Estados Unidos não deu certo entre a população branca. 1043 Contudo, nos Estados
Unidos especificamente,
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a imagem do „espertalhão‟ avarento „roubando em nome do Senhor‟ tem sido um ícone da
literatura, música e cultura popular norte-americana, tanto que isso pode explicar por que a
IURD não faz proselitismo entre os evangélicos de fala inglesa, quer sejam brancos, pobres
ou vivam em área rural, embora estes sejam a principal e mais numerosa audiência dos
televangelistas.1044

Por isso, a Igreja Universal virou-se para os hispânicos nos Estados Unidos,1045
ainda que de forma diferente do “modelo televangelístico norte-americano”, pois na IURD,
“a participação nos cultos constitui sempre passagem obrigatória” e a pregação e
testemunhos pelo rádio têm crescente importância. 1046 Houve uma mudança de postura que
entrou em evidência depois que Edir Macedo retornou dos Estados Unidos em 1997, onde
vivia desde 1992.1047
Mudanças na Estratégia
O líder da Universal, a partir de então, montou estratégias para consolidar o membro
na igreja. Segundo Alexandre Brasil Fonseca, “o modelo até então adotado valorizava
demais a presença do cliente, pessoas que da mesma forma que tomavam uma aspirina para
a dor de cabeça iam à Universal para resolver um problema de „mau-olhado‟.”1048
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Desde então, os cultos de domingo e quarta-feira passaram a ter o objetivo de
fortalecer os membros, e foram construídos por todo mundo, templos suntuosos, as
catedrais da Fé. 1049 Segundo depoimento de Macedo aos seus biógrafos, “o objetivo é abrir
a cabeça do pobre que dá oferta. Na sua casa, ele senta no sofá rasgado ou até no chão. Na
igreja, ele é honrado. Tem o direito de sentar em uma cadeira estofada, com arcondicionado e usar um banheiro limpo.1050
O bispo continua dando a razão pela qual constrói catedrais, ainda que esse não seja
o único ou principal motivo, tendo em vista o seu anseio de segurar o membro filiado à
denominação: “Eu quero mostrar que ele é capaz de conquistar coisas grandes, uma vida
melhor.”1051 Mário Justino, ex-pastor da Universal, relata como o evangelismo funcionava
antes das mudanças de Macedo:
O sucesso da Igreja e dos programas de rádio e televisão estava baseado na fórmula infalível
criada pelo bispo Macedo: a terapia espiritual. Trabalhávamos diretamente com as emoções
das pessoas. Por isso muitas pessoas afirmam que quando ouvem o rádio sentem como se o
pastor estivesse falando diretamente com elas. Na nossa programação comentávamos os
problemas que afligem a maioria dos humanos: desemprego, vícios, doenças, problemas
conjugais e financeiros. Depois de um debate no qual discutíamos os efeitos desses
problemas na vida das pessoas, apresentávamos a solução para tudo isso como uma única
1052
visita a um dos endereços da Igreja.

Essa fase pode ser considerada como de consolidação denominacional, pois agora o
líder deseja o compromisso daqueles que se afiliam à igreja. Por isso, é importante a
aproximação do templo, ou seja, agora a fé que funciona vai de encontro a “uma
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religiosidade inerte” daqueles “que buscam participar na igreja só atrás de trocas,
„bênçãos‟, são condenados. A fé funciona para aqueles que perseveram.”1053
Hierarquia e Evangelização
Ainda que Macedo declare não haver hierarquia no Cristianismo, e a sua igreja
diferir das igrejas tradicionais, a IURD se atém ao modelo pentecostal “numa estrutura
administrativa empresarial sofisticadamente planejada e assessorada por um ministério
hierarquizado e disciplinado” 1054 com vistas a uma abordagem evangelística bem sucedida.
Organizada conforme o sistema episcopal, a igreja apresenta três instâncias de
poder: 1. O Conselho Mundial de Bispos; 2. O Conselho de Bispos do Brasil; 3. O
Conselho de Pastores. Contudo, acima de todos os órgãos do governo eclesiástico da
denominação, encontra-se o bispo Edir Macedo.1055 Dessa maneira, a sua formação básica
para a atividade evangelística dispõe a igreja em camadas com funções distintas para cada
uma: 1056
1. O Conselho Mundial de Bispos que é responsável pela administração e
evangelização mundial da igreja; mas os bispos que “comandam países” se
1053

Oro, Corten, Dozon, 275. A ênfase na fé que funciona pode ser encontrada em boa parte dos
livros de Edir Macedo, tais como A fé de Abraão (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda., 2002);
A voz da fé (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda., 2009); O poder sobrenatural da fé (Rio de
Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda., 2004); O despertar da fé. Além de capítulos sobre a fé em outros
títulos, ou em obras da Universal de outros autores, como é o caso de Romualdo Pnceiro, Mensagens de fé,
vol. 2 (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda., 2004).
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Paulo, SP: Edições Pulsar, 2003), 70.
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1056

Ver: Xavier de Oliveira, 69-71.

281

reúnem “em média duas vezes por ano” com Macedo para receberem
orientações diretas sobre a atuação da IURD nos diferentes lugares;1057
2. O Conselho de Bispos que supervisiona a igreja nos estados do país. Esses
bispos são responsáveis por setores evangelísticos de maior projeção, como é o
caso de Clodomir Santos, “que atende pela igreja em São Paulo e apresenta o
conhecido e polêmico Fala Que Eu Te Escuto”;1058
3. Os pastores laboram diretamente com os fiéis e são responsáveis pelas
atividades da igreja local que incluem: a pregação, a administração dos obreiros,
mas o contato com membros e circunstantes é superficial; 1059
4. Os obreiros são responsáveis pela atração das pessoas para o templo, e por isso
se encarregam da entrega de panfletos, folhetos, informes, jornais. Os primeiros
contatos são feitos por eles, com atenção cordial, introduzem e acomodam os
visitantes no interior do recinto, e dão todo acompanhamento necessário;
5. Os evangelizadores são membros comprometidos, mas que não dispõem de
tempo integral para se dedicarem à obra da igreja, contudo, por serem fiéis,
ajudam na evangelização nos finais de semana;
6. Os membros regulares atendem às campanhas da igreja e se esforçam para
acompanhar o seu programa sistemático e à expansão denominacional.
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A estrutura eclesiástica episcopal da IURD não é um embaraço e nem impede o seu
dinamismo evangelístico, pois está imersa nas predisposições e sentimentos da
religiosidade nacional. Além disso, fundamental para transformar a denominação em
fenômeno de crescimento, são as características do seu líder, “dinamismo, pragmatismo e
estilo centralizador”.1060
Capacidade de Adaptação ao Meio
Outro fator preponderante para o sucesso na evangelização é a capacidade de
adaptação ao meio. “Assim, a IURD esposa o que pode ser chamado de versão pósmoderna da cristandade, na qual uma teologia altamente maleável pode ser moldada de
acordo com as preocupações espirituais e aspirações sociais locais.” 1061 Tendo em vista que
a liderança goza de certa liberdade para reinterpretar e modificar os dogmas da igreja para
que se adaptem às expectativas e condições do local em que labora.
Como exemplo dessa adaptação há o caso da Argentina, onde a IURD foi bem
sucedida, pois abdicou da “satanização das entidades afro-brasileiras em favor dos males
psicológicos.”1062 Dessa maneira, o conflito com as entidades do panorama religioso afrobrasileiro “perde espaço, sem desaparecer, e passa a se desenvolver contra curandeiros,
„mal de ojo‟,1063 inveja e os feitiços acionados pelos inimigos íntimos da família e da
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vizinhança.”1064 Tendo em vista que na Argentina o catolicismo é a religião mais legítima,
segundo Pablo Semán, a IURD também renunciou a
qualquer performance pública de anticatolicismo. Aliás, tende a explorar e promover
isomorfismos relacionados à sensibilidade católica: a realização de eventos multitudinários na
época do Natal, a distribuição de cruzes que fazem parte dos rituais dessas mesmas
festividades, a nomeação dos locais de culto como „santuários‟ são práticas que encenam uma
1065
catolicidade.

Se for preciso, até o próprio nome denominacional é mudado para essa adaptação,
como é o caso “nos países andinos, como a Bolívia, o Equador e o Peru, a Universal leva o
nome, como na Venezuela e na Colômbia, Oración fuerte al Espíritu Santo ou ainda
Comunidad Cristiana del Espíritu Santo.”1066 Enquanto no Brasil a luta é contra demônios
caídos vestidos com as características da cosmogonia dos cultos afro-brasileiros, na África
do Sul a IURD “se esforça por derrotar a bruxaria e banir os espíritos ancestrais irados pela
conversão e descasos de seus descendentes.”1067 Mas, nos Estados Unidos, os males são
outros e “bem tangíveis” que atingem aos marginalizados e pobres das áreas urbanas. E a
expulsão dos espíritos do mal
é acompanhada de rituais e talismãs tangíveis, pequenos pedaços de pano nos quais as
enfermidades físicas e mentais são esfregadas e, então queimadas; óleo sagrado para ungir a
cabeça e o coração; água colorida sobre a qual se pode caminhar e purificar a alma das
aflições, do mal e da dor.1068
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O modelo que deu certo no Brasil, também é utilizado em outros países, como é o
caso da Venezuela, “onde as pessoas aderem à religião de modo informal, não sendo
obrigadas a participar dos cultos de forma regular e não precisando observar um código
moral rígido, diferente das igrejas pentecostais tradicionais.” 1069 E, naquele país, “alguns
frequentadores dos templos da IURD visitam, no mesmo período, centros espíritas de cura,
santeros ou a Igreja brasileira neopentecostal que disputa espaço com a IURD, a Dios es
Amor.”1070
Tendo em vista essa liberdade para reinterpretar e modificar os dogmas da igreja
para que se adaptem às expectativas e condições do local em que labora, a fim de alcançar
sucesso evangelístico, valendo-se, inclusive da cosmogonia da religiosidade local, e mesmo
da sua nomenclatura típica, na Universal:
Um mesmo cardápio de atividades rituais... – as campanhas de bênçãos e propósitos, os
cultos, os eventos e shows em estádios, os testemunhos, os milagres, as vigílias, as
campanhas de solidariedade – ganha contornos diferentes se implementados em um país e
outro.1071

Em relação à penetração em países novos, o trabalho com os imigrantes em países já
alcançados serve “como uma etapa para penetrar nos países de origem desses imigrantes e,
se for o caso, nos países latino-americanos ainda pouco abertos à IURD.”1072 Não se
dispensa a utilização de elementos das crenças e práticas populares “por meio de
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sincretismos com a religiosidade popular”, com a finalidade de atender “aos interesses
materiais e ideais das massas urbanas pobres.” 1073
Dessa maneira, conforme narra Angelina Pollak-Eltz, mesmo pedaços de pano
vermelho trazidos da Terra Santa pelo bispo Macedo aos venezuelanos que enviaram por
ele centenas de cartas para serem depositadas no Santo Sepulcro, agiam como amuletos
para serem colocados nas partes doentes do corpo, “água do Rio Jordão para lavar as
mãos”, óleo sagrado para bênção, uma pequena menorá, fitas brancas para serem usadas
durante uma semana, com a finalidade de absorverem as forças do mal, mas que depois
deveriam ser devolvidas à igreja para serem queimadas.
Enquanto isso, o rádio transmitia “orações fortes” para os ouvintes munidos com o
seu copo d‟água, que deveria absorver o poder espiritual da transmissão. Logo em seguida,
a água era tomada para realizar o milagre. Além disso, não apenas na Venezuela, é comum
aos membros e frequentadores levarem uma foto de familiares ao templo, a fim de
receberem bênçãos. “A IURD atrai membros especialmente pela sua ênfase no
esoterismo.”1074
No Quênia, “os cultos da Universal são marcados, como em outros países, por duas
particularidades que os distinguem claramente das outras igrejas evangélicas: mediação de
objetos rituais”, porém nada sofisticado e elaborado, tais como “copinho de plástico, suco
de uva substituindo o vinho do culto, rosa, saquinho ou recipiente de filme contendo azeite
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de oliva etc.” A outra particularidade é a “onipresença do dinheiro em vários momentos do
serviço religioso em que são pedidos donativos, sacrifícios ou o dízimo.” 1075
A evangelização iurdiana acontece sob uma ampla adaptação ao ambiente religioso,
de maneira que não cause estranheza por parte do candidato. Ele é envolvido por promessas
de benefícios tão pujantes e atraentes que se vê quase que forçado a testar a validade da
promessa entrando no templo, entregando o seu dízimo e oferta, como parte do acordo com
Deus, a fim de angariar o objeto de seu anseio.
A Comunicação na Evangelização
Em relação à comunicação, a IURD “segue um padrão clássico: a ocupação dos
horários noturnos de televisão e rádio em estações que permitem otimizar as relações entre
o custo do espaço televisivo e a amplitude da audiência.” 1076 Essas programações contêm
pregações, testemunhos, que são depoimentos das graças alcançadas, normalmente,
prosperidade material e o anúncio das atividades da igreja.
A IURD não faz uso assistemático da mídia. Ela é essencial e vigoroso instrumento
de evangelização, de tal forma que o bispo Rodrigues chegou a afirmar que se estiverem
construindo uma igreja ou uma catedral, interrompem tudo em função da compra ou
arrendamento de uma rádio ou de uma televisão.1077 E o bispo Clodomir Santos narra que o
seu programa faz sucesso porque qualquer desconhecido se torna protagonista ao emitir sua
1075
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própria opinião.1078 O estilo responsável por essa modalidade de programa é o Reality
Show, que, de acordo com Alexandre Brasil Fonseca, é inspirado no Survivor e no Big
Brother.1079
Logo no primeiro contato com a igreja “o simples visitante já encontra nas
pregações do pastor um tom que o incita a lutar contra a propensão à resignação, encorajada
em outras igrejas.”1080 O expectador, tanto no templo como diante de um televisor se depara
constantemente com a imagem do vencedor. O bispo Gonçalves explica a dinâmica dos
cultos:
A IURD possui um culto dinâmico, vibrante, aguerrido, com mensagens para os dias de hoje,
que tocam as pessoas. Além disso, se interessa por um público que o Estado esqueceu;
pessoas sem cidadania, e conseqüentemente sem auto-estima. Mas na Universal, além da
experiência de fé, elas são incentivadas a reconstruir suas vidas, recuperam a dignidade, são
motivadas a se tornarem participantes da sociedade, a lutarem pelos seus direitos, e
1081
encontram sentido em viver.

A Assistência Social Iurdiana
Mas a IURD também pratica a obra de assistência social para os de fora, pois os
membros são responsáveis pela coleta de alimentos. Para isso a Igreja Universal criou a
ABC (Associação Beneficente Cristã).1082 Machado diz que “a assistência social aos presos
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também parece ser decorrente dos propósitos evangelizadores e das estratégias
expansionistas da denominação.”1083
Ela afirma ainda que “a criação da Associação Beneficente Cristã no ano de 1994...
expressa o pragmatismo da liderança religiosa que uma vez mais demonstrou grande
capacidade em perceber tendências sociais em curso e seguir estratégias definidas por
movimentos sociais e outros segmentos religiosos.”1084 Já no ano 2000, o bispo Gonçalves
relatava a razão do sucesso evangelístico da Igreja Universal: “Não ficamos apenas no
terreno do discurso bíblico; partimos para a ação.” 1085
Um dos melhores exemplos neste campo é a nossa campanha “Movimento Brasil 2000, um
futuro sem fome”, a maior campanha social do país. São os membros da igreja que doam os
mantimentos a serem distribuídos para a população carente. No ano de 1995, para se ter uma
idéia da extensão do trabalho, a ABC (Associação Beneficente Cristã) distribuiu sete mil
toneladas de alimentos não perecíveis no país, sendo três mil toneladas no Rio de Janeiro,
alcançando mais de 400 favelas. Mas isso não é tudo; trabalhamos também na assistência aos
drogados, ressocialização de detentos, e na área pedagógica, a ABC atua com o Supletivo
Universal Ler e Escrever, que faz parte de um dos programas de assistência às comunidades
carentes.
Há também consultas médicas, dentárias e com profissionais voluntários na área de saúde,
que atendem as pessoas que já perderam todo o referencial e vivem na rua. A ABC com o
apoio da Universal, realiza trabalhos de higiene, curativos e corte de cabelo. Nós não apenas
ensinamos a pescar; damos também o peixe e acompanhamos as pessoas na pescaria. 1086

Por essa razão, o bispo Gonçalves garante: “é desenvolvendo este tipo de trabalho
que temos crescido cada vez mais, não só no Brasil mas no mundo. Desde o início da
IURD, o Senhor tem abençoado tudo que fazemos.”1087 Verifica-se, portanto, que desde a
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sua teologia até o seu programa evangelístico, a IURD “consegue apresentar uma
concepção do religioso que, imediatamente, leva em conta os problemas cotidianos de uma
população maltratada pelas mutações sociais e econômicas.”
Esse ponto de vista está evidenciado na frase pare de sofrer, fator de atração das
massas, principalmente, desfavorecidas. Com isso, desperta a “preocupação do indivíduo
consigo mesmo” que é tocado pelos sentimentos e emoções contidos nas “terapias de
amor”,1088 nas correntes de oração ou nos testemunhos de vitória. 1089
Atualmente, o trabalho assistencial da IURD é bem abarcante. De acordo com o
depoimento dos autores da biografia de Macedo, “os cientistas em religião, sociólogos e
antropólogos, consultados neste livro-reportagem, nem sempre concordam com os métodos
teológicos de Edir Macedo, mas são unânimes em um ponto: a Universal é a igreja dos
„ex‟.”1090 Portanto, há uma vertente da igreja preocupada com viciados, presidiários,
prostitutas, desocupados, suicidas, desenganados, agressores e criminosos.
O braço assistencial é extenso. E atua em diversos fronts. Para jovens carentes, um projeto
que agrupa 300 mil adolescentes em todo o país: são atividades culturais e esportivas, além
de dezenas de cursos profissionalizantes. Para as crianças, a chamada Escola Bíblica Infantil.
Para adultos analfabetos, um programa de ensino básico, que forma 8 mil pessoas por ano em
duzentas unidades da Universal, batizado de “Ler e Escrever”. Para as famílias do sertão, a
conhecida Fazenda Canaã - área de irrigação e atendimento beneficente na cidade baiana de
Irecê. Para os parentes de presidiários, assistência social. Somente em São Paulo 70 mil
detentos recebem esse tipo de auxílio. 1091
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Outro fator de atração à Igreja Universal e que torna o seu evangelismo fascinante
ao público pós-moderno é a sua oferta de prosperidade, pois “da mesma forma que se pode
comprar um bilhete de loteria, pode-se também tentar as „correntes de prosperidade‟.”1092
Ou seja, é criada uma expectativa de mudança imediata da vida no que tange aos seus
principais aspectos, espiritual, material e financeiro.
Na concepção iurdiana, a pobreza é obra de Satanás e a sua origem “está
diretamente relacionada com o princípio do mal... Surgiu a pobreza do inferno.” 1093 Dessa
maneira, os apelos evangelísticos da IURD se dirigem às suscetibilidades humanas que
desejam fugir do desconforto infligido pelas intempéries da escassez de bens materiais. Isto
é, “a Igreja Universal é capaz de desenvolver uma argumentação que parafraseia, sob
alguns pontos de vista, a do Banco Mundial, dando aos seus adeptos confiança em seu
universo familiar.”1094
O Perfil do Pastor e do Membro Iurdiano
Outro fator viabilizante do evangelismo iurdiano é a identificação da igreja pelo
estereótipo dos pastores. Em qualquer lugar onde o candidato se encontre, ali estará a figura
do pastor que conheceu, e que reproduz a imagem do líder da denominação, deparada
também na televisão. E mesmo no rádio, o modo da fala, os trejeitos da voz, a entonação, as
ênfases, a fraseologia, denunciam a presença de um pastor iurdiano.
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Dentre as mais significativas abordagens evangelísticas estão as frases bombásticas
do tipo, “pare de sofrer” estampadas em cartazes ou reverberadas pela rádio. Na Venezuela,
os programas radiofônicos e televisivos dirigidos a católicos, protestantes e sem religião,
levam a mensagem universal de esperança àqueles que serão bem vindos às igrejas, a fim
de encontrar a solução dos seus problemas através das “orações fortes” dos pastores
iurdianos.
Os anúncios veiculam frases do tipo: “você ficará protegido de toda bruxaria e
magia; você não irá mais cometer pecados; seus males serão curados, seus problemas serão
resolvidos. Venham ao templo da Oración Fuerte al Espíritu Santo.”1095 Ao candidato
chegar ao templo, depara-se com a cena em que os demônios causadores de toda espécie de
males, de acordo com a teologia iurdiana, são incitados e se manifestam justamente
naqueles que são vitimados por algum flagelo e sofrimento “para que possam ser
identificados e, conseqüentemente, exorcizados.” 1096
Ocorre no templo um espetáculo dantesco, cujos moldes impressionam o visitante.
Todos são ao mesmo tampo atores e expectadores, e o recém-chegado ao palco da luta de
titãs, ele mesmo, militante vencedor, torna-se agora mais uma voz a ecoar com todas as
outras, o projeto expansionista da denominação.
Assim surge o interessado da Igreja Universal. Ele tem um perfil peculiar que o
difere dos candidatos das igrejas protestantes clássicas. Para ele, a religião funciona como
uma agência de trocas com o fiel. Cada entrega dos dízimos e ofertas corresponde a uma
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série de benefícios, e há muitas pessoas que estão interessadas em uma religião assim!
Pollak-Eltz traça o perfil do membro da IURD da seguinte maneira:
Os visitantes da IURD geralmente buscam a solução para um ou mais problemas pessoais por
meio de uma “oração forte”. Quando o problema é solucionado, eles talvez só venham a
retornar à IURD quando surgir um novo problema. Apenas alguns poucos fiéis decidem se
tornar colaboradores; estes, então, podem passar a dedicar um certo [sic] números de horas
por semana à Igreja, auxiliando os pastores na forma de trabalho voluntário. O batismo na
IURD não implica uma adesão estrita à Igreja: ele pode significar apenas uma proteção contra
todo mal. Assim, o batismo pode ser repetido várias vezes, sempre que for preciso algum tipo
de poder especial. Não há qualquer forma de registro quanto aos que foram batizados. Essas
pessoas, contudo, geralmente pagam dízimo com uma certa freqüência para se livrarem de
1097
aflições demoníacas.

Dessa maneira, verifica-se que desde aquele que visita até ao que se torna membro
da Igreja Universal, há uma propensão de aproximar-se da igreja para a aquisição de algum
benefício, mesmo que para isso, algum bem tenha que ser sacrificado. E o evangelismo da
IURD é elaborado para cooptar esse público.
Fenômeno de Crescimento
Os autores da biografia de Edir Macedo afirmam que “a Igreja Universal é hoje uma
força que se retroalimenta. Quanto mais cresce, menos pára de crescer.” 1098 E esse é um dos
fatores que mais chamam a atenção para a IURD, o seu rápido crescimento. Razão pela
qual existem tantos trabalhos acadêmicos voltados para a análise desse fenômeno.
O site da Igreja Universal dá como data de abertura de sua primeira igreja no exterior o ano
de 1980, e a situa no estado de Nova York. Uma outra [sic] data, a de 1985, como abertura de
uma igreja na fronteira do Brasil com o Paraguai... De qualquer forma, no início a expansão é
lenta. Alcança a Argentina, Portugal e os Estados Unidos. Atribui-se ao bispo Macedo o
projeto de fazer resplandecer sua igreja “Universal” a partir do centro do mundo moderno...
O ritmo começa a se acelerar a partir da década de 1990. A “guerra santa” na qual a Igreja
Universal se encontra imersa em 1995, no Brasil, talvez seja uma das razões de seu
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desdobramento acelerado no exterior. O número de igrejas instaladas no estrangeiro é
1099
estimado em 221, em 1995, e quinhentos, em 1998.

A Capacidade de Inculturação
E uma das principais razões para esse desenvolvimento é a sua capacidade de se
inculturar, isto é, de abrir-se para a cultura onde está implantada, ainda que, algumas vezes,
à custa do sacrifício de princípios norteadores da conduta cristã ortodoxa. Segundo
Oliveira, “a inculturação designa a tentativa de aprender assumir a cultura do outro.”1100
Quando se trata da expansão no Brasil, é importante salientar que a IURD não se
prendeu ao estereótipo do pentecostalismo brasileiro, segundo os moldes fabricados nos
Estados Unidos. Ela rompeu com a rigidez e o ascetismo do pentecostalismo clássico,
rompeu também com a forma do protestantismo e com a moldura de controle eclesiástico
exercido sobre o povo, segundo os padrões católicos.
O sucesso da IURD é um traço notável da modernidade transnacional atual. Não se trata
somente do sucesso de uma máquina narrativa e de uma empresa organizacional fora do
comum, mas também de uma certa [sic] concepção de fé e de sua capacidade de adaptar-se às
mais diversas situações da vida.1101

O pentecostalismo geralmente não é afeito ao controle austero das autoridades
eclesiásticas sobre a membresia no que se refere às ações expansionistas. E a Universal foi
um pouco mais além, pois “uma evangelização inculturada pressupõe um esforço para
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pensar e agir a partir do projeto de vida dos outros, no respeito às múltiplas experiências
culturais e religiosas.” 1102
Enquanto a pregação de outros grupos evangélicos se concentra no preparo para
uma vida melhor no porvir, a IURD apela aos anseios humanos dos que são alvos do seu
evangelismo, dizendo-lhes que têm o direito de sonhar e militar por um futuro melhor ainda
aqui nesta terra. Ou seja, tanto no Brasil quanto nos outros países onde marcou presença, a
IURD cresce onde a situação econômica deixa o pobre ávido pela busca do milagre, tendo
em vista que “o dinheiro serve como veículo na luta contra Satã”, e “as pessoas têm a
esperança de conseguir eliminar a pobreza e a doença” ao digladiar com os demônios num
contexto de “„mundanização‟ do sagrado.”1103
Por essa razão, possivelmente, Virginia Garrard-Burnett tenha declarado, em relação
à promessa slogan: pare de sofrer, ser “difícil saber com precisão se Edir Macedo
estabeleceu a IURD com os seus olhos voltados para Deus ou para Mammon. Mas, de
qualquer modo, a IURD está crescendo, porque as pessoas crêem que ela seja capaz de lhe
fazer o bem contido nessa única promessa.”1104
Dessa forma, enquanto os outros evangélicos, incluindo pentecostais, atacam todo
tipo de influência que possa impedir o progresso do fiel na busca da vida eterna, a IURD
ataca os males cotidianos que impedem o progresso nesta vida. Ao passo que outros grupos
evangélicos solicitam a resignação e a paciência em face das dificuldades, da pobreza e da
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doença, a Universal declara guerra contra o diabo, causador de todos os males. E prega o
inconformismo, tendo em vista que as dificuldades, a pobreza e a doença, segundo a
concepção iurdiana, são aliadas de Satanás e causadas por ele como parte de sua estratégia
para derrotar o ser humano.
A partir daí, o seu discurso é solidário. Os seus pastores pregam com o ímpeto de
quem compreende a dor de quem sofre, o incômodo de quem padece fome, o isolamento do
solitário e os apuros do endividado. Dessa maneira, segundo Oliveira, o crescimento
pentecostal e particularmente da IURD, tem uma lógica expansionista: a resposta às
necessidades existenciais. “O enfoque do sagrado se evidencia concretamente em cada
milagre, em cada ritual de exorcismo, em cada bênção, em cada oração.”1105
Macedo não está preocupado com o racionalismo ou arrazoado teológico, ainda que
o faça,1106 mas incentiva, juntamente com os seus líderes, a procura das benesses presentes,
a posse da bênção, a prosperidade, a saúde, o inconformismo pelo infortúnio, e até o
domínio político.
Enquanto as igrejas tradicionais se comportam como se houvesse uma ruptura entre
a doutrina e o povo comum, ou seja, como se não houvesse aplicação prática desta doutrina
para a sociedade não qual estão imersas, a formulação doutrinária da IURD se compromete
com a transformação individual e coletiva, ainda que usando métodos heterodoxos.
Conforme argumentam Oro, Corten e Dozon:

1105

Xavier de Oliveira, 37.

1106

Ver: Macedo, A libertação da teologia, 4ª ed. (Rio de Janeiro, RJ: Universal Produções – Ind. E

Com., s.d.).

296

Para além de seu modo de expansão, o sucesso da Igreja Universal – e sua importância para
compreender a nova religiosidade de hoje – vem do fato de a fé professada deixar
transparecer uma nova concepção de mundo, segundo o qual o dinheiro e a política
apresentam uma estranha mescla de vulgaridade e de sagrado. 1107

A Ocupação de Espaço
Em relação à ocupação de espaço, a Universal é ousada na sua estratégia
expansionista e diversificada, tendo em vista que constrói uma “relação com a sociedade
brasileira que grupo protestante algum já teve (seja por causa do estrangeirismo,
mentalidade sectária, ou simples falta de expressão numérica).” 1108
Segundo Freston, há os que atribuem essa relação com a sociedade brasileira ao
simples “faro empresarial”, mas ele garante, “não é só isso. A Universal tem uma visão de
penetração da sociedade, um conceito arrojado de missão religiosa. Todo império
econômico (e força política) é funcional para a missão religiosa.” 1109
E Mariano comenta que “à frente desse governo eclesiástico centralizador, a
liderança da Universal revela larga competência religiosa, gerencial e empresarial. Bons
estrategistas, Macedo e seus homens de confiança sabem lidar como poucos com as
vicissitudes do mercado religioso.”1110
Ainda de acordo com Freston, “a expansão geográfica é desigual, com forte
penetração no Rio de Janeiro (capital e baixada) e, secundariamente, em São Paulo e na
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Bahia. É sobretudo, uma religião das grandes cidades.” 1111 Conforme assinala Dozon,
“efetivamente, a estratégia da Igreja Universal é essencialmente urbana,” 1112 tanto no
exterior quanto no Brasil.
Ela dispõe as suas atividades atuando “com um conceito de camadas (mero
assistente, membro, obreiro, pastor), abandonando a tradição pentecostal de usar um código
de vestimenta como porteira da comunidade e abrindo mão dos controles disciplinares, a
IURD atrai para os seus cultos um tipo humano que não se vê”,1113 por exemplo, na
Assembléia de Deus.
Monica Machado demonstra haver dois modelos de ocupação espacial: o católico
(formal e perene) e o pentecostal (informal e fugaz). Enquanto no modelo católico há uma
delimitação de área de atuação em torno da paróquia, no modelo pentecostal,
descentralizado, a ação evangelística acontece em qualquer área, pois não há demarcação.
O expansionismo pentecostal ocorre “por meio da vivência de seus fiéis e não pela situação
geográfica de sua área de fixação.1114
Esse modelo é um dos fatores que explicam a razão pela qual o pentecostalismo
tornou-se um fenômeno de crescimento, e porque hoje tem sido copiado pelas
denominações tradicionais.

“Essa logística de ocupação” permite afirmar que “ao

estabelecer um ponto de contato com a realidade cotidiana das pessoas” as igrejas
1111
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pentecostais ajustam-se “com mais facilidade às transformações dessa realidade social na
qual está inserida, por meio da vivência dos seus fiéis” e não pela situação geográfica onde
está situada a igreja mãe.1115
Contudo, a IURD avança também neste setor, pois sem abandonar o método
pentecostal de ocupação de espaço, não espera que a membresia faça os deslocamentos para
as áreas onde se encontra a população. A própria liderança se encarrega de penetrar nesses
pontos, tornando em igrejas a prédios e cinemas em locais bem circulados, para em seguida
construir grandes catedrais.
No que diz respeito ao espaço, a IURD, num primeiro momento, alugou ou comprou, em
todos os países, salas de cinema ou prédios de tamanho equivalente, sempre situados em
locais estratégicos, com forte densidade de circulação humana, e transformados por ela em
espaços constantemente abertos, de onde são organizadas cruzadas pelos bairros e enviadas
equipes móveis a detentos e doentes. São tantos os dispositivos que foi possível à Igreja estar
em todo lugar ao mesmo tempo e atrair ou solicitar o máximo de cidadãos. Mas um novo
meio material simbólico de ocupação de espaço está aos poucos sendo implementado em
1116
certos países... com a construção de “catedrais da fé”, de grandes dimensões.

Liturgia e Linguagem Adaptadas à Moldura Popular
A estrutura religiosa pentecostal fomentou a criação de uma liturgia mais próxima
“da realidade cultural brasileira.” Esse fator é ainda mais notório na IURD, onde o estilo de
música próximo ao popular foi incorporado, bem como a linguagem dos pastores que se
identifica com a fala das pessoas mais simples, levando-as a “pregar o evangelho sem ter
vergonha do seu jeito de ser.”1117
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Acrescente-se a

isso

a comunicação

caracterizada

por

uma

linguagem

“marcadamente simbólica” com “conotações fortemente afetivas, provocando sentimentos
de empatia” levando ao “enaltecimento dos sentimentos e dos valores que caracterizam a
cultura popular brasileira.” O que corresponde a “uma tentativa de recuperar a dimensão
antropológica da linguagem, com uma linguagem flexível, sócio-culturalmente ajustada,
sintonizada com a realidade vivida pela população.”1118
Percebendo isso, Oliveira explica que no ambiente cúltico “observa-se como a
IURD utiliza uma linguagem próxima dos seus fiéis. Linguagem simples e do povo, não
estranha da fala da casa, da rua, da fábrica, da favela. Os cultos têm um tom fortemente
coloquial, constituem-se em verdadeiras conversas.”1119
Ao descrever o ambiente onde acontece o culto, diz Oliveira, “a pregação está
calcada no projeto terreno de vida e ligada às carências humanas, na qual há um empenho
em responder aos muitos problemas surgidos nas dificuldades da vida, nas crises de amor,
de saúde e de dinheiro.”1120
A fuga da linguagem hermética e homogênea, como acontece nas igrejas
tradicionais, bem como a liberdade de expressão e a vivência com um ambiente que em
tudo lembra o dia-a-dia das pessoas, vai guindando um número cada vez mais crescente de
adeptos às fileiras da Igreja Universal.
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Moldura Sócio-Econômica, Política e Religiosa
Contudo, ao tratar da Universal como fenômeno de crescimento, deve-se levar em
consideração a moldura sócio-econômica, política e religiosa na qual ela se desenvolveu.
Sua fundação aconteceu em 1977 no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro. Bairro
populoso e próximo de locais bem apinhados e antigos como é o caso do bairro Joaquim
Meyer e Cascadura.
Ricardo Mariano argumenta que “esse „fenômeno‟, cumpre frisar, não se
desenvolveu num vácuo social. O contexto socioeconômico, cultural, político e religioso no
qual a Universal surgiu e prosperou lhe foi assaz favorável. Segundo Mariano, basta
atentar, no decorrer desse período, para os fatores que contribuíram para o sucesso
expansionista da IURD:1121
1. A agudização das crises social e econômica brasileiras;
2. O elevado aumento do desemprego;
3. O recrudescimento da violência e da criminalidade;
4. A “destradicionalização” e a modernização sociocultural;
5. A vigência de plena liberdade religiosa e de mercado religioso pluralista;
6. A baixa regulação estatal da religião;
7. O enfraquecimento religioso, a secularização e o declínio numérico da Igreja
Católica;
8. A larga e contínua expansão pentecostal em todo território brasileiro desde a
década de 1950;
1121
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9. A extensa difusão dos meios de comunicação de massa e a relativa facilidade de
acesso a eles;
10. A ampla aceitação pelos estratos populares da oferta de crenças e práticas
religiosas (sobretudo as de origem e tradição cristã) de cunho mágico,
terapêutico e taumaturgo.1122
A Influência Midiática no Crescimento da IURD
Diferente do que se pode imaginar, a mídia eletrônica (rádio e televisão) não é a
maior responsável pelo proselitismo da IURD, onde se encontra um alto percentual de
leitores da literatura denominacional. Segundo pesquisa realizada por Alexandre Brasil
Fonseca “não é da Universal que vem o maior número de membros que atribuem a esses
meios importante papel em seus processos de conversão.”1123 Na Universal, apenas 18,3%
chegam à igreja por esses meios.1124
Ou seja, segundo a pesquisa de Fonseca, “a mídia não representa efeito causal
independente no alcance dos novos conversos, possuindo um impacto mais confirmatório
do que decisório. A influência televisiva é exercida sobre aqueles que já são simpáticos à
religiosidade da Igreja Universal do Reino de Deus.1125
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CAPÍTULO IV
RESPOSTAS BÍBLICAS ÀS DOUTRINAS DO NEOPENTECOSTALISMO
IURDIANO
Resposta às Doutrinas Fundamentais da IURD
Muitas críticas têm sido desferidas contra a Igreja Universal e o seu líder. Algumas,
amargas e de caráter pessoal. O trabalho deste capítulo não se soma a essas vozes, mas
confronta as doutrinas iurdianas com a Bíblia, bem como avalia o seu método de
interpretação. Como afirmou Kenneth Strand, “a correta interpretação bíblica pressupõe
corretos princípios de interpretação.”1126 E LaRondelle com propriedade assevera que “hoje
em dia é amplamente reconhecido que as pressuposições filosóficas e teológicas de alguém
afetam substancialmente as suas conclusões.”1127
Portanto, as doutrinas da IURD não se desenvolveram no vácuo. Há, por trás delas,
pressupostos interpretativos, filosóficos e teológicos. Alguns dos quais acariciados por
católicos e protestantes há séculos, o caso da doutrina da natureza do homem, do inferno e
do dia de repouso. Concepções mais recentes, o caso da confissão positiva, da teologia da
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prosperidade e da teologia do domínio, tornam a IURD uma igreja peculiar, não apenas por
abraçar essas concepções relativamente recentes, mas por dar a elas uma roupagem nova.
Ao avaliar as doutrinas da Igreja Universal, esses fatores são levados em
consideração, tendo como pano de fundo o bom senso e a metodologia bíblica de
interpretação. Ou seja, aquela na qual a própria Bíblia se interpreta, sem contudo, dispensar
a opinião abalizada de reconhecidos exegetas do universo cristão.
A Doutrina das Escrituras Sagradas1128
Macedo diz: “a verdade é que, infelizmente, a Igreja do Senhor Jesus está tão
afogada nas diversas doutrinas, tanto nas da Bíblia quanto nas filosofias deste mundo, que
não tem tempo e nem condições de ouvir a voz do Dirigente dela.” Essa afirmação
pressupõe que haja perigo em se aprofundar nos estudos da Bíblia da mesma maneira quanto
existe em se aprofundar “nas filosofias deste mundo”.
A Questão da Resistência aos Estudos Doutrinários
O Senhor Jesus recomendou que as Escrituras fossem examinadas: “Examinais as
Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim”
(Jo 5:39). E o profeta Daniel pode compreender desfechos proféticos do seu tempo através
das Escrituras: “No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos, o qual
foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,
entendi, pelos livros, que o número de anos, de que falara o SENHOR ao profeta Jeremias,
que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos” (Dn 9:1-2).
1128
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É também do livro do profeta Daniel que se houve a promessa: “Os que forem
sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento” (Dn 12:3). E quem são os sábios,
senão aqueles que conhecem e andam nos caminhos do Senhor? (Os 14:9). São aqueles que,
mesmo no período veterotestamentário estudaram e investigaram a Palavra de Deus a fim de
encontrar o Portador da graça: “Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e
inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando,
atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de
Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a
Cristo e sobre as glórias que os seguiriam” (1Pe 1:10-11).
O apóstolo Paulo elogiou aos bereanos pela sua diligência em estudar a Palavra:
“Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com
toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato,
assim” (At 17:11). Ele também aconselhou a Timóteo: “Procura apresentar-te a Deus
aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade (2Tm 2:15).
Paulo não queria ficar longe dos seus livros e pergaminhos, pois sabia da importância
deles para os que desejam se manter apegados aos ensinos bíblicos: “Quando vieres, traze a
capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os
pergaminhos” (1Tm 4:13). Como estudioso do Antigo Testamento, conhecia recomendações
como as de Deuteronômio 6:5-9; Josué 1:8; Salmo 1:2; 119:115. Por isso, pode recomendar
a Timóteo: “Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja
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manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres; porque,
fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes (1Tm 4:15-16).
A Questão do Cumprimento Imediato das Promessas divinas
O líder iurdiano afirma que as promessas de Deus se cumpriam imediatamente
quando “o povo colocava a Palavra em prática.” Essa assertiva de Macedo é uma forma de
buscar apoio bíblico para a pregação denominacional de melhora na qualidade de vida
daqueles que procuram a Igreja Universal.
Há algumas razões pelas quais as promessas de Deus nem sempre se cumprem
imediatamente. A primeira é o polimento do caráter desenvolvido durante o período de
provação. O apóstolo Pedro solicita aos seus leitores que se familiarizem com isso:
“Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo” (1Pe 4:12). E aconselha
que haja alegria durante esse tempo de tribulação, por causa de suas implicações: “pelo
contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo”
(1Pe 4:12).
A segunda razão é o preparo das circunstâncias e de pessoas, a fim de que o servo de
Deus seja beneficiado. Este é o caso de Noemi e sua nora Rute. Elas haviam passado por um
período de grande dificuldade, longe da terra natal ficaram viúvas e sem perspectiva de
sobrevivência digna, mas a anciã sabia que o momento para se cumprirem as promessas
divinas deve ser aguardado, pois o Senhor conhece o tempo certo para que ocorram.
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Sabendo disso, Noemi disse à sua nora gentílica, que aprenderia a confiar nas providências
do Deus de Israel, “Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas” (Rt 3:18).
A terceira razão é abater ou impedir o orgulho e a ufanação do espírito humano, e
nesse sentido, mesmo os apóstolos não foram poupados de um tempo de espera. E para
Paulo, o benefício esperado lhe foi negado. O próprio texto explica o porquê: “E, para que
não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três
vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: A minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas
fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo” (2Co 12:7-9).
A quarta razão tem a ver com o conflito cósmico, a luta entre o bem e o mal, na qual
todos os seres humanos estão envolvidos. Quanto ao fato, diz o apóstolo Paulo: “porque nos
tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos, como a homens... ora expostos como em
espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com
aqueles que desse modo foram tratados” (1Co 4:9; Hb 10:33).
Contudo, os efeitos dessa luta cósmica são sensivelmente experimentados pelos que
se colocam a favor da causa divina, pois estão sujeitos a sofrimentos agudos, e muito
embora se vejam livres destes, sentirão os seus efeitos por dias, meses ou anos. Foi o que
aconteceu com Jó. Ele mesmo relata o quanto teve que esperar pelo fim da dor: “Não é
penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro?
Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga,
assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao
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deitar-me, digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver
na cama, até à alva” (Jó 7:1-4).1129
Em 1 Reis 8, Salomão fala à nação e a relembra de fatos históricos da vida nacional.
Depois de orar, abençoou aos israelitas dizendo: “Bendito seja o SENHOR, que deu repouso
ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera; nem uma só palavra falhou de todas as
suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo” (1Rs 8:56). As promessas
foram se cumprindo ao longo da História israelense, e não imediatamente, porém no
momento certo. O próprio Edir Macedo em uma de suas digressões acaba reconhecendo
isso.
Deus também esperou o momento adequado para entrar em ação através daquele servo...
Muitas vezes, em meio a angústias, invocamos o Senhor esperando Suas respostas imediatas;
quase nunca Lhe damos o tempo necessário para nos responder. Mas uma coisa é certa: a Sua
1130
resposta sempre vem no tempo oportuno! Nem antes, nem depois.

Referindo-se a cumprimentos proféticos envolvendo o povo de Deus, Habacuque,
divinamente inspirado, se refere à promessa do Senhor nesses termos: “Porque a visão ainda
está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará; se
tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não tardará” (Hc 2:3).
Paulo faz uma abordagem significativa sobre o papel da espera pela promessa,
quando diz: “Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança;
pois o que alguém vê, como o espera?” (Rm 8:24), e escrevendo aos coríntios sobre as

1129

As questões envolvendo a origem do sofrimento de Jó são apresentadas nos capítulos 1 e 2 do
livro que leva o seu nome. A sua restauração é narrada no capítulo 42.
1130

Macedo, Aliança com Deus, 110.
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virtudes do amor, declara que este, “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1Co
13:7).
A Questão da Substituição da Bíblia Pelo Espírito Santo
Ainda com respeito às Sagradas Escrituras, Macedo afirma que, embora a Bíblia seja
a divina Revelação escrita, através da qual Deus Se comunica com o homem, “hoje, Ele o
faz por intermédio do Espírito Santo”. Tendo em vista que, como pentecostal ele valoriza a
experiência na formulação doutrinal, essa declaração indica, até certo ponto, o conceito de
substituição da Palavra pelo Espírito.
O papel do Espírito Santo é claramente delineado por Jesus nos Seus ensinos. Em
primeiro lugar, Jesus o chama de “outro igual” allon “consolador” paracletos1131 (Jo 14:16).
Conforme arrazoa Ladd, “isto implica que Jesus já tinha sido um Paráclito para os seus
discípulos.”1132 Se o Espírito Santo viria para substitui Jesus nas atribuições deste, então
qual o papel do Espírito Santo?
Como Mestre, Jesus estava sempre com os discípulos: “há tanto tempo estou
convosco” (Jo 14:9). O Espírito também deveria vir “a fim de que esteja para sempre
convosco” (Jo 14:16). Jesus ensinava aos seus discípulos, às multidões e a todos os que o
quisessem ouvir (Mt 7:29; 13:54; Mc 1:22; 2:13; 4:2; 10:1; 11:17; Lc 4:15, 31; 5:3; 6:6;
13:10; 19:47; 21:37; Jo 6:59; 7:14, 28; 8:2, 20). Por isso, é prerrogativa do Espírito guiar em
toda verdade, pois era o que Jesus fazia (Jo 16:13-15; 2Tm 2:7; Ef 1:17-19).
1131

1132

Ver: Gingrich e Danker, “paraklhtov”, LNTGP , 156.

George Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento, Traduzido por Darci Dusilek e Jussara
Marindir Pinto Simões Árias (São Paulo, SP: Editora Hagnos, 2002), 278.
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Em relação às Escrituras, Jesus as explicava (Mt 21:42; 26:54; Lc 24:24, 27, 32, 4445). Da mesma maneira, o Espírito Santo veio para colaborar na explicação das Escrituras
(Mc 13:11; Lc 12:12; Jo 14:26; 1Co 2:10-13), pois Ele mesmo as inspirou (2Sm 23:2; At
1:16; 2Tm 3:16; 1Pe 1:10-12; 2Pe 1:19-21). Portanto, o Paracletos é como se fosse outro
Jesus.1133 Se Jesus não suprimiu as Escrituras, o Seu substituto, igual, também não o fará.
Conforme esboça Ellen G. White:
O Espírito não foi dado - nem nunca o poderia ser - a fim de sobrepor-Se à Escritura; pois esta
explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser
aferidos. Diz o apóstolo João: “Não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de
Deus; porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.” I João 4:1. E Isaías
declara: “À lei e ao Testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã
para eles.” Isa. 8:20.1134

As Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus, a verdade sagrada destinada ao ensino,
edificação e condução do homem em todos os aspectos da vida (Sl 119:105; Pv 30:5; Mt
15:6; Mc 7:13; Lc 8:11; Jo 10:35At 18:11; Rm 9:6; 15:4; 1Co 14:36; Ef 6:17; 1Ts 2:13;
1Tm 4:5; 2Tm 2:9; Hb 4:12; 1Pe 1:23; 1Jo 2:14; Ap 1:1-3). Elas dão testemunho de Jesus
(Mt 21:42; Lc: 24:27, 44-48; Jo 5:37-39, 46; Hb 10:5-7).
Na ocasião do fantástico fenômeno da manifestação do Espírito Santo no dia de
Pentecostes, foi verificado um exemplo notável de entrosamento entre a Palavra de Deus e o
Espírito Santo. Logo no início do seu sermão,1135 Pedro faz uso das Escrituras: “Mas o que
ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel” (At 2:16).

1133

Ver: Ladd, Teologia do Novo Testamento, 278.

1134

Ellen G. White, O grande conflito, 7.

1135

Para uma análise do sermão expositivo de Pedro e o seu uso do Antigo Testamento, ver: James
Montgomery Boice, “O Pregador e a Palavra de Deus”, em Alicerce da autoridade bíblica, James Montgomery
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Quando a multidão perguntou: “Que faremos, irmãos?” (At 2:37), estavam
convencidos pela pregação apoiada nas Escrituras e pela convicção do Espírito através da
exposição da “palavra de Cristo” (Rm 10:17) utilizada para responder à indagação. Os
grandes fatos do Evangelho foram apresentados por Pedro: a vida aprovada de Jesus (At
2:22), a Sua morte (At 2:23), a Sua ressurreição (At 2:24-32), a Sua exaltação (At 2:33-35),
o Seu senhorio (At 2:36).1136
Dessa forma, para Bruce, ao comentar sobre João 14:26, o Espírito Santo “os
capacitará a lembrar e compreender o que Jesus tinha ensinado; em outras palavras, ele lhes
servirá de memória e expositor.”1137 Sobre João 15:26-27, diz: “o testemunho que Jesus
tinha dado, com suas palavras e ações, da graça e da verdade de Deus não cessaria quando
ele não estivesse mais no mundo. O Espírito assumiria este ministério de testemunhar e levalo-ia adiante, e o faria através dos discípulos.” 1138 Além de testemunhar, outra função
importantíssima do Espírito Santo é convencer do pecado, fazendo com que haja aceitação
da verdade bíblica, conforme afirma Ellen G. White:
A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo: “E quando Ele
vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo.” João 16:8. É o Espírito Santo
que convence do pecado. Se o pecador atende à vivificadora influência do Espírito, será

Boice, ed., trad. Gordon Chown e Márcio Loureiro Redondo, 2ª ed. (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa
Edições Vida Nova, 1989), 151-152.
1136

James D. Crane, O Espírito Santo na experiência cristã (Rio de Janeiro, RJ: Junta de Educação
Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, 1979), 23.
1137

F. F. Bruce, “A segunda declaração sobre o Parácleto: o Espírito como intérprete” [Jo 14:26, 26],
João: introdução e comentário, trad., Hans Udo Fuchs (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições Vida
Nova, 1987), 262.
1138

Ibid., 270.
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levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos
divinos.1139

Assim sendo, o Espírito Santo não substitui as Sagradas Escrituras, não assume o seu
papel, mas trabalha em associação com elas. “Em outras palavras, o Espírito da verdade guia
uma comunidade de crentes em compreensões complementares, não contraditórias, de uma
verdade específica. Isto pode proteger contra o injustificado absolutismo de um indivíduo
carismático na hermenêutica.” 1140
Ao invés de substituir ou assumir a prerrogativa das Escrituras, o Espírito Santo guia
no processo interpretativo e traz à memória “as verdades e imagens bíblicas à mente do
intérprete; ele ilumina a mente do intérprete com novo significado.” 1141 Portanto, como
afirma Ladd, “a função primária, do Espírito, em relação aos crentes, é a de mestre e
intérprete.”1142
A Doutrina da Criação1143
O líder da Igreja Universal defende a Teoria da Reconstrução ou Reconstituição com
suas implicações, por isso declara, “quando aconteceu o que está descrito em Gênesis 1.2, já
haviam decorrido milhões de anos.” Afirma também que “não sabemos há quantos milhões

1139

Ellen G. White, Atos dos apóstolos, (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, s. d.), 52, 1CD-Rom.

1140

John T. Baldwin, “Fé, Razão e o Espírito Santo na Hermenêutica”, em Compreendendo as
Escrituras: uma abordagem adventista, George W. Reid, ed., trad., Francisco Alves de Pontes (Engenheiro
Coelho, SP: Imprensa Universitária Adventista, 2007), 21.
1141

Ibid., 24.

1142

Ladd, 281.

1143

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 230.
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de anos o mundo foi criado; a narrativa de Gênesis 1, entretanto, está de acordo com as mais
recentes descobertas da Ciência.”
A Questão da Teoria da Reconstrução ou Reconstituição
Até o início do século vinte, os líderes cristãos abraçavam as doutrinas históricas do
cristianismo, entre elas a da Criação. Contudo, já no alvorecer daquele século, “um ativo,
persuasivo e bem-educado grupo do clero estava defendendo a evolução e idéias
racionalistas relacionadas.” 1144 Dessa maneira, a doutrina bíblica era minimizada para se
ajustar aos conceitos evolucionistas da ciência.
Mas, o que a Bíblia ensina sobre a origem do mundo e do homem? O termo para
introduzir o relato do Gênesis é “no princípio”, do hebraico tysarb (bere‟shît). Expressão
formada por uma preposição inseparável na primeira sílaba (be), traduzida para o Português
como “em”, e o substantivo (re‟shît), “primeiro”, “princípio, “melhor”, cuja raiz é (rõ‟sh),
significando cabeça, pico, cume, parte superior, chefe, total, soma. 1145
Dentre os termos derivados, encontra-se (ri‟shá), equivalente a “princípio”, “tempo
remoto”.1146 Foi nesse princípio que “Deus criou os céus e a terra” (Gn 1:1). O fato de
introduzir o relato com a expressão, “no princípio”, denota origem ou começo, e não uma
recriação como querem alguns proponentes da Teoria da Lacuna.
1144

Francis D. Nichol, Respostas a objeções: uma defesa bíblica da doutrina adventista, trad.,
Francisco Alves de Pontes (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004), 20.
1145

William White, “re‟shît” da raiz “rõ‟sh”, Dicionário internacional de teologia do antigo
testamento (DITAT), ed., R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke. Traduzido por Márcio
Loureiro Redondo, Luiz A. T. Sayão e Carls Osvaldo C. Pinto (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições
Vida Nova, 1998), 1387-1389.
1146

Idem, “ri‟shá”.
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No entanto, quanto às duas posições criacionistas, se Deus teria criado em um só
instante ou em dois momentos distintos, não é objetivo desta pesquisa avaliar a questão,1147
pois há um grupo que sustenta a opinião da “Criação em duas fases, porém, não procura
inserir um mundo perfeitamente criado, depois desfeito, entre o primeiro e segundo
versículos de Gênesis.”1148 De acordo com a descrição de Nichol, os defensores desta teoria,
argumentam que a frase, “no princípio” de Gênesis 1:
Descreve um momento muito anterior ao período de seis dias da semana da Criação. Alegam
que nesta fase... num instante do passado remoto, Deus criou “os céus e a Terra”. Depois,
tendo feito isso, a Seu critério transformou massas inertes de matéria – esferas giratórias – em
massas organizadas, dando-lhe forma, luz e seres viventes, e que uma dessas esferas foi a
Terra. Em outras palavras, de acordo com esta opinião o registro da semana da Criação nos
oferece a história pormenorizada de como nosso planeta anteriormente informe e escuro
tomou forma, foi banhado de luz e repleto de criaturas viventes. 1149

Mas, quanto à Criação, destruição e recriação separadas por milhões de anos, não há
qualquer base bíblica para a sua sustentação, pois em nenhum lugar das Sagradas Escrituras
há qualquer referência à recriação em Gênesis, que pelo contrário, aborda sobre as origens
(Gn 1:1; Êx 20:11; Jó 7:1-11; Sl 102:25; Jr 27:5; 32:17; 51:15-16; Is 45:12; Hb 1:10; 11:3;
Ap 4:11; 14:7). Portanto, o relato bíblico não dá margem, não se refere, e nem mesmo infere
sobre qualquer período de “ruína e restauração”,1150 ou “reconstrução ou reconstituição”. 1151

1147

Para um estudo comparativo dos dois modelos criacionistas, a Criação por Fiat e a Teoria da
Lacuna, ver Ruben Aguilar, “Os Céus, o Intervalo e a Semana da Criação”, Criacionismo, Parousia, ano 9, nº
1, (1º semestre, 2010): 7-18.
1148

Nichol, Deus e evolução: qual é a idade da Terra? e a origem da vida, 4.

1149

Ibid.

1150

Ibid.
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Stein, Criação: criacionismo bíblico, 28.
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A Questão da Queda de Lúcifer no Período da Lacuna
Referindo-se à lacuna entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, Macedo afirma que
“nesse ínterim, aconteceu a queda de Lúcifer (veja Ezequiel 28. 11-19).” E explica as
palavras de Gênesis 1:2, dizendo que “o diabo penetrou na Terra e a tornou sem forma e
vazia.”
O relato não diz que “a terra mudou para sem forma e vazia”, ou ainda que “tornouse sem forma e vazia”. Apesar do texto hebraico não dar margem para essas traduções, é
justamente “isso que afirma a Teoria da Ruína e Restauração. A condição de informe (sem
forma) neste texto não tem um sentido negativo.1152 É evidente que o emprego do vocábulo
informe ajuda a esclarecer a questão. O Comentário Bíblico Adventista explica:
“Sem forma e vazia”. Mais explicitamente, “desértica e desocupada,” tohu wabohu. Isso
significa um estado de desolação e vacuidade, mas sem implicar que a terra era perfeita a
princípio e então se tornou deserta ou desolada. Quando as palavras tohu wabohu aparecem
juntas, em outras passagens, tais como Isaías 34:11e Jeremias 4:23, elas parecem terem sido
tomadas deste texto, mas tohu sozinha é frequentemente empregada como sinônima de não
existência ou nada (Is 40:17, 23; 49:4). Jó 26:7 demonstra o correto significado desta palavra.
A segunda parte desta passagem afirma que Deus “faz pairar a terra sobre o nada”, e a
primeira metade está em paralelo, “Ele estende o norte sobre o tohu [vazio].” Este texto de Jó
mostra claramente o significado de tohu em Gênesis 1:2, no qual esta palavra e a sua sinônima
bohu indicam que a terra era informe e sem vida. Os seus elementos estavam mesclados,
completamente desorganizados e inanimados. 1153

Assim Deus, depois de haver criado a massa informe, partiu da matéria prima para os
seres consolidados, em seis dias. Para isso, valeu-se de estágios distintos e organizados, pois
é um Deus de ordem. Em cada estágio ia dando forma à massa bruta, preenchendo o vazio

1152

1153

Ibid.

“without form, and void” [Gn 1:2], Seventh-day Adventist Bible Commentary (SDABC), ed.
Francis D. Nichol (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1953), 1:209.
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das regiões inanes e suprindo de luz o espaço onde antes havia trevas, conforme narra
Marsh:
Cada objecto [sic] no progressivo moldar da superfície terrestre e de seus habitantes foi
originado pelo Criador, a matéria de que isto foi formado não foi simultaneamente trazido à
existência. As referências em Gén. [sic] 1:9-12, 20, 24; 2:7, 9, 19 e 22 tornam este ponto claro.
A conclusão é que depois da matéria prima, todas as formações físicas e biológicas dos seis
1154
dias da semana da criação foram de carácter [sic] mediato... (Sal. 104:5-9).

Ou seja, a primeira iniciativa de Deus foi estabelecer uma porção “sem forma e
vazia” e por essa razão “havia trevas sobre a face do abismo” (Gn 1:2). Não trevas malignas,
pois isso também implicaria em que o Espírito de Deus estivesse confinado a uma área
restrita: “e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas” (Gn 1:2), enquanto Satanás se
apropriava da criação divina.
O termo empregado para “pairava” é tpxrm (merãhapet). Esse vocábulo pode ser
traduzido como “agitar”, “revolver”, “adejar”, “pairar”, “flutuar no espaço”, “rondar”,
“chocar”, “incubar”.1155 Se, como afirmam alguns defensores da Teoria da Ruína e
Restauração, Satanás estava ocupando a terra e a transtornando entre os versos 1 e 2 de
Gênesis 1, então o Espírito de Deus ficou aprisionado às águas, como um ser que se agita
sem nada poder fazer, ou uma galinha que, agachada, ocupa-se apenas em chocar os seus
ovos.
Os proponentes da Teoria da Ruína e Restauração entendem a expressão “trevas”
como resultado caótico, ou da ação de juízo, ou, como pensa Macedo, da ação devastadora

1154
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Marsh, Estudos sobre criacionismo, 113.

Benjamin Davidson, “Pxr [rãhap]”, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (AHCL)
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1970), 681.
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de Satanás, pois, Deus criou tudo perfeito. Mas, em Gênesis 1:5, as “trevas” são chamadas
por Deus de “noite”. O vocábulo é o mesmo para ambos os versículos: Ksx (hõshek).1156
Quanto à distinção feita por alguns partidários da Teoria da Lacuna entre as
expressões “criar” (bãrã‟) e “fazer” (yasahs), nas quais, “criou” significaria uma nova
Criação, ao passo que Deus teria apenas “feito”, isto é, “reconstruído todas as outras coisas”,
basta notar o uso intercambiável das palavras no texto hebraico: “No princípio, criou Deus”
(Gn 1:1); “Fez, pois, Deus o firmamento” (Gn 1:7); “Criou, pois, Deus os grandes animais
marinhos” (Gn 1:21); “Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia, e o
menor para governar a noite” (Gn 1:16); “E fez Deus os animais selváticos” (Gn 1:25);
“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem” (Gn 1:27); “Façamos o homem à nossa
imagem” (Gn 1:26).
Esses dois vocábulos também aparecem juntos em alguns versículos: “E abençoou
Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda a obra que, como Criador,
fizera” (Gn 2:3); “Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em
que o SENHOR Deus fez a terra e os céus” (Gn 2:4 ARC); “a todos os que são chamados
pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei, e fiz” (Is 43:7); “Este é o
livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o

1156

Gênesis 1.2 utiliza “hõshek” ao referir-se às “trevas” que no princípio cobriam o mundo. No
versículo 4 os luminares celestes fizeram separação entre as “trevas” e a luz (cf. v. 18). Em outras passagens
hõshek equivale a “noite” ou é paralela dessa última palavra, como em Josué 2.5; Jó 17.12; 24.16 e Salmos
104.20. Ver: Robert L. Alden, “hõshek”, DITAT, 546.
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fez” (Gn 5:1); “Farei desaparecer da face da terra o homem que criei” (Gn 6:7). Uma
simples leitura destes textos deixa claro que são usados como sinônimos. 1157
Não há nenhuma justificativa bíblica para colocar Lúcifer devastando a Terra no seu
período primevo entre a suposta criação longínqua e a sua recriação. A Bíblia não informa
quando ocorreu a queda de Lúcifer, embora narre detalhes sobre ela (Is 14:12-14; Ez 28:1317; 2 Pe 2:4; Jd 6; Ap 12:7-9). Contudo, as Escrituras relatam que o pecado entrou no
mundo quando o casal edênico aceitou as sugestões do Diabo (Gn 3:1-13; Rm 3:23; 5:12;
2Co 11:3; 1Tm 2:14).
O texto que mais se aproxima da ocasião em que o Diabo teria vindo para a Terra, é
uma porção escatológica e simbólica, ainda que não se pode olvidar o seu sentido primário:
“Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que
pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher
que dera à luz o filho varão” (Ap 12:12-13).
Pelo fato de ter levado Eva ao pecado, entende-se que a queda de Lúcifer ocorreu
antes do pecado original e Satanás só ocupou o planeta Terra quando o casal edênico aderiu
à sua proposta, e não antes disso. E as consequências para o planeta foram caóticas. Agora
sim passaria a haver devastação: “E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e
comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em
fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e

1157

Ver quadro sinótico em Stein, 29.
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abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes
à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó tornarás” (Gn 3:17-19).
A Questão do Significado da Palavra Céus em Gênesis Um
Corroborando a idéia de que Lúcifer transtornou a Terra depois da criação original
perfeita, Macedo declara; “Moisés não faz alusão de que os céus fossem sem forma e vazios,
mas somente a Terra, por que dos céus havia sido arrancado e expulso o querubim profano e
também todos os seus seguidores, os quais se tornaram o diabo (aquele que separa) e seus
demônios. Daí a razão pela qual os céus continuaram conforme foram criados e apenas a
Terra foi transformada.”1158
Com essa declaração, o bispo entende que a palavra “céus” em Genesis 1 significa o
lugar da habitação de Deus e dos anjos. Mas o contexto indica que se trata dos elementos
ligados à Terra, isto é, o céu atmosférico e estelar ao redor do planeta. Ruben Aguilar faz a
seguinte análise da expressão “céus” em Gênesis 1:
O termo céu não se refere ao espaço sideral desprovido de objetos concretos nem dá lugar a
considerar como uma expansão indefinida ou “nada”. O Substantivo plural “céus” está na
dependência da ação do verbo “criar”, ou seja, se refere a objetos resultantes da produção de
algo que o verbo transmite. O vazio ou o “nada”, não precisa ser criado. O termo “céus” faz
referência aos objetos estelares, cometas, planetas, constelações, nebulosas, galáxias,
uranolitos, meteoritos, etc. Por outro lado, a Terra foi criada “sem forma e vazia”, o [que] quer
dizer só constituída por substâncias inorgânicas como os diferentes tipos de minerais e
1159
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O Salmo 113 afirma que Deus Se inclina para ver o céu e a terra, dando uma
indicação de que este “céu”, não se refere à morada dos anjos, mas está vinculado a esta
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terra: “Quem há semelhante ao SENHOR, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se
inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? (Sl 113:5-6). Da mesma forma, Deus
da Sua habitação, do céu, neste caso a Sua morada (2Cr 30:27; Ec 5:2; Ap 12:7-9), “desceu”
quando os homens se corromperam durante a construção da torre de Babel.
Portanto, a idéia de que Moisés não se refere aos céus como “sem forma e vazios”,
mas somente a Terra, por que Lúcifer e seus anjos haviam sido arrancados e expulsos do
céu, não tem base textual. Mas, o conceito do céu atmosférico e estelar em associação com a
terra pode ser melhor entendido no diálogo de Deus com Abraão: “Então, conduziu-o até
fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a
tua posteridade” (Gn 15:5).1160 Por tanto, não há fundamento bíblico para essa
argumentação, até porque, ela está ancorada em pressupostos frágeis.
Compreendendo a origem da teoria, torna-se mais fácil perceber a razão das suas
pressuposições. Assim como ocorre com outras doutrinas abraçadas por grupos cristãos, a
Teoria da Lacuna se originou na filosofia grega, que concebia o surgimento do universo “em
um estado desorganizado (grego: Chaos).”1161 Mas, não há como harmonizar a idéia grega
das origens com a concepção bíblica da Criação organizada pelos atos miraculosos de Deus.
Por isso, a Teoria da Lacuna foi o caminho mais viável para o erudito da igreja e admirador
do pensamento grego, Agostinho de Hipona (354-430), tentar conciliar as duas versões:
Ele encontrou na Teoria da Lacuna uma possibilidade de sintetizar concepções gregas e
cristãs. Primeiro uma Criação perfeita, depois o caos e então uma recriação – assim imaginava
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Santo Agostinho a origem do mundo. Infelizmente ele também se deixou influenciar pelas
idéias gregas no seu entendimento da Criação e rejeitou a Criação do mundo em seis dias.1162

Essa teoria pode viabilizar certas acomodações na tentativa de harmonizar o
criacionismo bíblico com outras teorias, ou seja, estabelecer “a origem dos fósseis nessa
lacuna (chegando até o homem de Neandertal – como pré-adâmico, ou seja, um homem que
viveu antes de Adão).” Concepção que implica na existência da morte antes do pecado
original. 1163
Nesse caso, as formações geológicas também teriam que estar atreladas a esse
período, o que “significaria que por ocasião do dilúvio a Terra já tinha um aspecto físico
semelhante ao atual, e assim um dilúvio universal mal teria deixado vestígios.” 1164 Tendo em
vista o disposto é suscitada a pergunta:
Até que ponto líderes religiosos como Macedo, na tentativa de harmonizar a Ciência
e a Bíblia, têm consciência das implicações de declarações como esta? “Não sabemos há
quantos milhões de anos o mundo foi criado; a narrativa de Gênesis 1, entretanto, está de
acordo com as mais recentes descobertas da Ciência.”1165
Moisés relata quanto à Criação: “porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a
terra, o mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR
abençoou o dia de sábado e o santificou” (Ex 20:11). Essa declaração mosaica é
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Macedo, Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?, 33.
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fundamental para desferir o golpe mortal na concepção criação-devastação-recriação da
Teoria da Lacuna.
Quanto ao fato de Deus não criar nada sem forma e vazio, como alegam alguns
defensores da Teoria da Lacuna, à primeira vista parece obvio. Contudo, se for levado em
consideração que “sem forma e vazia” é o “estado bruto” da Terra, a partir da qual a
divindade deu os passos iniciais para uma criação planejada de seis dias, tudo se esclarece.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, não foi o Lúcifer caído que tornou a terra
sem “forma e vazia”, mas esse foi o seu estado inicial, a matéria prima, como um solo
virgem pronto para ser adubado e preparado a fim de receber, das mãos do Jardineiro, os
elementos que o tornaria um jardim florido.
Concluindo, a teoria criacionista baseada nos pressupostos do cristianismo histórico,
ainda que careça de mais estudos especializados, continua sendo um modelo adequado para
aqueles que crêem na Bíblia como a inspirada Palavra de Deus e aceitam pela fé o relato da
Criação e demais afirmações bíblicas, “porque fornece uma origem razoável da matéria
básica, mas também porque contém uma explanação satisfatória do moldar dessa matéria,
tornando-a a terra que conhecemos hoje.”1166
Para não deixar qualquer dúvida sobre a questão, o profeta Isaías garante: “Porque
assim diz o SENHOR, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a
estabeleceu; que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada: Eu sou o SENHOR, e
não há outro” (Is 45:18).
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A Doutrina da Natureza do Homem1167
Sobre a condição do homem na morte, especificamente, Macedo afirma, baseado em
Lucas 23:43 que Jesus prometeu introduzir no paraíso ao ladrão penitente naquele mesmo
dia. Há algumas questões a considerar, a fim de entender biblicamente o destino de Jesus e
do ladrão suplicante após e durante a sua morte.
A Questão da Promessa de Jesus ao Ladrão na Cruz
Em primeiro lugar, é necessário compreender o que a Bíblia ensina sobre a natureza
e o local do paraíso. De acordo com Vine, a expressão oriental paradeisos (paradeisov),
foi usada pela primeira vez por Xenofontes, com o sentido de “parques dos reis e nobres
persas.” A expressão do antigo persa, pairidaeza é um cognato do grego peri (em volta de) e
teichos (parede).
Do persa ela passou para o grego, e a Septuaginta, versão grega do Antigo
Testamento, a utiliza, algumas vezes em outros aspectos em (Nm 24:6; Ne 2:8; Ec 2:5; Ct
4:13; Is 1:30; Jr 29:5; Ez 31:8, 9). O mesmo termo é utilizado pela Septuaginta para se
referir ao jardim do Éden (Gn 2:8).1168
Conotando o Céu, onde se encontra Deus, ela aparece em Ezequiel 28:13, “jardim de
Deus” paradeiso tou theou (paradeisou tou yeou), em 2 Coríntios 12:4: “arrebatado ao
paraíso” erpage eis ton paradeison (hrpagh eiv ton paradeison). No verso dois, Paulo
explica que este lugar é o “terceiro céu”. Em Hebreus 4:14, onde “Jesus...penetrou os céus”
1167

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
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dielelythota tous ouranous iesoun (dielhluyota touv ouranouv ihsoun). E em
Apocalipse 2:7, os vencedores serão alimentados pela “árvore da vida que se encontra no
„paraíso de Deus‟” paradeiso tou theou (paradeisw tou yeou).1169
Depreende-se, portanto que o paraíso é o Céu, local da habitação de Deus e dos
anjos, onde os remidos, segundo Jesus e os apóstolos, deverão nele ser introduzidos depois
da segunda vinda do Senhor para: receberem a retribuição devida a cada um segundo as suas
obras (Mt 16:27); a coroa da justiça aos que amam a Sua vinda (2Tm 4:8); “a imarcescível
coroa da glória” e premiar “aquele que guarda as palavras da profecia deste livro” (Ap 22:7).
Portanto, de acordo com o conceito apresentado, o paraíso receberá os remidos apenas
depois da volta de Jesus.
Em segundo lugar, a idéia de recompensa para os justos imediatamente após a morte
tem como pressuposto a natureza imortal da alma, ou seja, segundo essa concepção, o
homem tem uma alma imortal, entidade separada do corpo que sobrevive à própria morte.
Essa é uma concepção grega que foi incorporada ao cristianismo através da disseminação da
sua filosofia, como será visto mais adiante neste trabalho.
Dessa maneira, a morte, de inimiga indesejada (1Co 15:26), passa a ser uma amiga
acariciada. Contudo, essa não é uma concepção judaica e nem bíblica. Tal definição extrema
da morte é a própria negação da morte mais parecida com a sugestão da serpente
apresentada no Jardim do Éden para torná-la atraente ao casal edênico.”1170
1169
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Cullmann compara a concepção e a reação de Sócrates diante da morte, à reação de
Jesus. Enquanto Sócrates a aguardava rodeado pelos seus discípulos e comemorava o
“grande” momento tomando a sua taça, Jesus foi abandonado pelos Seus discípulos
assustados pela ameaça de morte, pediu ao Pai que, se possível, passasse dEle aquele
amargo cálice (Mt 26:39), e diante do seu espanto clamou: “Deus meu, Deus meu, por que
me desamparaste?” (Mc 15:34). “Ele estava agora realmente nas mãos da grande inimiga de
Deus.”1171
Diz Cullmann, “isso não representa a morte como uma amiga. É a morte em todo o
seu terrível horror. É realmente “a última inimiga” de Deus. Este é o nome que Paulo dá em
I Coríntios 15:26, onde todo contraste entre o pensamento grego e o cristianismo é
revelado.”1172 Antes de Estêvão, Jesus também declarou, “Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito!” (Lc 23:46).
Ambos não teriam falado desta maneira se esperassem sair do corpo direto para o
Céu. O termo equivale a uma solicitação. Jesus clamava ao Pai para que guardasse o seu
fôlego vital, a fim de que Lhe fosse devolvido quando ocorresse a ressurreição. Se fosse
direto para o Céu, tanto Jesus quanto Estêvão teriam dito, em Tuas mãos me entrego.
A própria pergunta do ladrão identifica a sua concepção: “Jesus, lembra-te de mim
quando vieres no teu reino (Lc 23:42). Lucas registra as palavras do ladrão dessa forma:
(kai elegen ihsou mnhsyhti mou otan elyhv eiv thn basileian sou). Ele usa a
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expressão elthes (elyhv)1173 traduzido por “vieres”. A esperança do ladrão é a chegada do
reino basileian (basileian) com a volta de Jesus. Ele pede que o Senhor se lembre dele,
não quando “entrares”, mas “quando vieres no teu reino”.
O Analytical Greek Lexicon explica que “erkomai” e a combinação de verbos afins
“com outros termos, resulta numa variedade de significados, que, não obstante, é devida não
a mudança de significado no verbo, mas aos adjuntos. „o erkomenos, o que está vindo, o
Messias esperado, Mateus 11:3, etc.”1174 Concordando com essa idéia, o Códice de Beza
verte a solicitação do ladrão assim: “no dia da tua [segunda] vinda” en te hemera tes
eleuseos sou (en th hmera thv eleusewv sou ).1175
O entendimento do ladrão é que o reino de Cristo será introduzido na Sua segunda
vinda quando os resgatados do Senhor entrarão no paraíso. A resposta de Jesus é marcada
pela concepção bíblico-judaica e não grega: “Em verdade eu te digo, hoje, estarás comigo no
paraíso”.1176
As palavras de Jesus à Maria depois da Sua ressurreição, demonstram que Ele não
estava no paraíso: “Não me detenhas; porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com
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os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus”
(Jo 20:17). Não poderia ter estado no Céu e, ao mesmo tempo, não ter se encontrado com o
Pai que lá habita. Portanto, Jesus não foi ao paraíso durante ou no dia da Sua morte. Mas, e
quanto ao ladrão?
É possível afirmar com base no relato dos evangelhos que Jesus morreu naquela
sexta-feira (Mt 27:45-46, 50; Jo 19:30-33; Lc 19:41-42; 20:1; 23:54). Não foi a cruz
propriamente que causou a morte de Jesus, pois morreu muito rápido para um homem de
estatura normal e sadio sob todos os pontos de vista.
Em torno de 1847, W. Stroud sugeriu que o sangue e a água que escorreram do corpo
de Jesus depois da Sua morte (Jo 19:34), indicavam que Ele havia morrido pela ruptura do
coração. Embora o diagnóstico médico com exatidão seja precário devido à falta de
elementos precisos, o fluxo de sangue e água, chama a atenção pelo fato de não escorrer em
quantidade de um corpo já morto.1177 Ellen G. White diz que foi o peso dos pecados do
mundo inteiro que partiram o coração de Jesus. 1178 Afirma que “os cravos Lhe perfuraram
mãos e pés, a cruel lança Lhe dilacerou o coração.”1179
Mas, em relação ao ladrão é preciso levar em consideração alguns fatores, a fim de
pesar as evidências que indicarão se ele morreu ou não naquele dia. A julgar pelo relato de
João 19:31-33, a possibilidade de ele ter morrido depois daquela sexta-feira é grande. O
1177
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texto afirma que as suas pernas foram quebradas, e estudos indicam que os romanos
quebravam as pernas dos crucificados, a fim de apressar a morte por asfixia. 1180 Contudo, as
pernas dos ladrões não foram quebradas pelas razões ou iniciativa romana, mas a pedido das
autoridades judaicas, “para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a
preparação, pois era grande o dia daquele sábado” (Jo 19:31). É bom lembrar que o dia
judaico durava até o pôr do sol. Mas, ainda que houvessem morrido naquele dia, todas as
promessas de recompensa para os justos mortos estão projetadas para a ressurreição.
Uma vez tirados da cruz, as chances de terem permanecidos vivos após o pôr do sol
da sexta-feira, mesmo que sentindo muita dor por causa das pernas quebradas, é
incontestável. De acordo com Howell, “o crucificado permanecia pendurado na cruz até que,
exhausto [sic] pela dôr [sic], pelo enfraquecimento, pela fome e a sêde [sic], sobreviesse a
morte. Duravam os padecimentos geralmente tres [sic] dias, e, ás [sic] vezes, sete.”1181
Tendo em vista às avaliações textuais, Bradford conclui enfaticamente:
Ora, se alguém sustenta que Cristo e o ladrão foram para o paraíso naquele dia diante desses
dois fatos. O primeiro, a expressa declaração de Cristo de que não foi ao paraíso naquele dia.
E segundo, de que o ladrão não morreu naquele dia, demonstra que tal pessoa é governada por
preconceito e capricho, e não pela razão. 1182
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A conclusão lógica, segundo o exposto, é: Jesus e o ladrão não se encontraram
depois da morte, ou durante a morte no paraíso, naquela sexta-feira, dia em que foi feita a
solicitação do ladrão para que Cristo se lembrasse dele na Sua vinda, e a promessa de Jesus
de que o ladrão estaria com Ele, foi garantida pela enfática expressão “hoje”.
A Questão da Pontuação de Lucas 23:43
Quanto à questão da pontuação, defendida por Macedo como a correta e que coloca
Jesus e o ladrão no paraíso naquela sexta-feira, é preciso considerar: primeiro, o grego do
Novo Testamento não utilizava pontuação, e ainda que este estivesse completo por volta do
ano 100,1183as pontuações, incluindo as vírgulas no texto grego, é um processo bem
posterior.
Diz Alexandre passos ao observar o processo de pontuação ao longo dos séculos
“que, no V ou no VI, os textos dos Evangelhos não apresentavam nem ponto nem vírgulas.
A separação de palavras é mais freqüente no VII século. No século seguinte, a pontuação já
vai tomando um caráter obrigatório.”1184
Quanto a esse caráter obrigatório da separação das palavras, da pontuação e da
acentuação somente depois de vários séculos da redação do Novo Testamento, concorda
Paroschi “que de maneira muito elementar e infreqüente já vinham sendo empregadas desde
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os séculos VII e VIII, tornando-se uma regra fixa também ao redor do século XI.”1185 E
Angus também afirma que a redação dos manuscritos sofreu várias modificações ao longo
dos séculos e que somente “no nono foram introduzidos o ponto de interrogação e a
vírgula.”1186
Documentos como o Códice Vaticano,1187 “colocado na livraria do Vaticano em
Roma pelo Papa Nicolau V (1447-1455)”1188 demonstram a inexistência de separação de
palavras e pontuação. Conforme conclui Pedro Apolinário, “a ausência de pontuação deixa
os tradutores na possibilidade de colocarem a pontuação de acordo com suas idéias
preestabelecidas.”1189 Um bom exemplo, é a introdução da conjunção “que” no texto de
Lucas 23:43, pois não consta do original.
Se a conjunção “que” for retirada e acrescentada uma vírgula ou dois pontos depois
da palavra “hoje”, o texto fica assim: “Em verdade te digo hoje: estarás comigo no paraíso”
ou “Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso.” Não se pode olvidar o magnífico
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trabalho desenvolvido pelos tradutores de maneira geral, mas também não se deve fechar os
olhos para os erros de tradução.1190
Por essa razão é fundamental analisar a questão da natureza do homem na morte e o
documento grego para concluir com veracidade a questão. No Códice Vaticano, que traz o
texto em maiúscula, sem a pontuação e a separação das palavras, a redação aparece da
seguinte forma:
KAIEI∏ENAYTΩ
AMHNΣOIΛEΓΩ ΣHMEPON
MET‟EMOYEΣHENTΩ∏APAΔEIΣΩ
Em Português ficaria no formato seguinte:
ENTÃOFALOULHE
EMVERDADETEDIGOHOJE
COMIGOESTARASNOPARAISO (Então falou-lhe em verdade te digo hoje comigo
estarás no paraíso).1191
Já no texto grego de Westcott Hort consta assim: kai eipen autw amhn soi legw
shmeron met emou esh en tw paradeisw.1192 Apolinário, citando o comentário de
Oxford, afirma que “a interpretação deste versículo depende inteiramente da pontuação, a
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Westcott Hort Greek Text, 1881, Sociedade Bíblica do Brasil ed. (São Paulo: Bíblia Online,
2002), 3.0, 1CD-Rom.
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qual se baseia toda na autoridade humana, pois os manuscritos gregos não tinham pontuação
alguma até o nono século.”1193
Talvez, a fim de que não houvesse margem para uma interpretação que não refletisse
o conceito bíblico, é que a Siríaca Curetonia tenha rearranjado a ordem das palavras, unindo
semeron (shmeron), não com met‟ emou esse (met emou esh), mas com „Amen soi lego
(‟Amhn soi legw), cujo resultado é “Em verdade te digo hoje, que comigo estarás no
paraíso”, mesmo que essa grafia viesse no futuro desagradar peritos contemporâneos, como
é o caso de Metzger.1194
A expressão de Jesus indica ênfase sobre aquele momento em que, mesmo
moribundo, sofrendo a morte expiatória em favor da humanidade, ainda podia prometer o
paraíso ao pecador penitente. Por isso, o termo “te digo hoje” é enfático quanto à declaração
feita. Essa maneira de realçar o momento, aparece em outras ocasiões na Bíblia (Gn
4:1431:48; Êx 13:3-4; 34:11; Dt 4:26; 4:39; 5:1; 6:6; 8:19; 9:1; 11:2; 26:17; 26:1829:10;
30:18, 19; 32:46; Js 22:31; 23:14;24:15; Rt 4:9, 10; 2Sm 19:22; 1Rs 1:30; 5:7; 18:36; Ne
9:36; Jr 1:10, 18; 42:19, 21; Zc 9:12; Lc 4:21; 19:9, 42; At 20:26). Concluindo, não há a
intenção de salientar o “quando” entrar no paraíso, mas o momento da declaração que
assegura o cumprimento da promessa.

1193

Apolinário, História do texto bíblico: crítica textual, 239.

1194

Metzger, “autw” [Lc 23:43], TCGNT , 181-182.
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A Questão da Entrada Imediata do Justo no Céu Após a Morte
Macedo ainda argumenta que quando o justo morre, entra imediatamente no Céu, e
cita as passagens (2Co 5:8; Fl 1:20-21, 23; Rm 8:35-39; At 7:59). E que, da mesma forma,
quando o ímpio morre, o seu espírito vai direto para o diabo, ou seja, para o inferno. A
maneira como o bispo encara esses textos bíblicos é um reflexo da sua concepção quanto ao
estado do homem na morte.
O texto paulino diz: “Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o
corpo e habitar com o Senhor” (2Co 5:8). Análogo a este, “ora, de um e outro lado, estou
constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente
melhor” (Fl 1:23).1195
O desejo de Paulo era apreciar a confortante companhia de Cristo, depois de ter
sofrido muitas agruras, em trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, fustigado com
varas, apedrejado, em naufrágio, na voragem do mar, em jornadas, em perigos de rios,
salteadores, entre patrícios, gentios, na cidade, no deserto, e entre falsos irmãos, em fadigas,
vigílias, fome e sede, em jejuns, frio e nudez. “Além das coisas exteriores, há o que pesa
sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas” (2Co 11:23-28).
O apóstolo sofreu na carne as dificuldades impostas pela missão, por isso desejava
ardentemente estar com Cristo (Rm 8:22-23). Contudo, ele não se refere a sair do corpo ou
desincorporar para encontrar-se com o Salvador em um estado etéreo. Os versos anteriores
trazem uma analogia que explica o real sentido de 2 Coríntios 5:8. Ele diz no verso 1:

1195

Ver também os versos 20 e 21.
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“Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de
Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus.”
A casa terrestre é o corpo do qual o ser humano é revestido enquanto nesta terra, um
tabernáculo, feito de material inferior. No entanto, o corpo celeste, Paulo o compara a um
edifício, “casa não feita por mãos”, isto é, corpo não gerado pelo nascimento biológico, mas
da parte de Deus, eterno e celestial.
Referindo-se aos percalços terrenos, ele diz no verso 2: “E, por isso, neste
tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial.”
Afirma que neste corpo frágil (tabernáculo), gememos, razão pela qual deseja a “habitação
celestial”, ou o corpo celestial. Ele mesmo ensina a diversidade de “corpos” existentes no
universo: “Também há corpos celestiais e corpos terrestres; e, sem dúvida, uma é a glória
dos celestiais, e outra, a dos terrestres” (1Co 15:40).
Em Filipenses 3:20, afirma que “a nossa pátria está nos céus”, e é de lá que
“aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo”, ou seja, é Cristo quem virá buscar a Paulo,
e não Paulo que irá a Cristo num estado etéreo. No verso 21, ele reitera a existência celestial
através de um corpo celestial: “o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser
igual ao corpo da sua glória.”
Em 2 Coríntios 5:3 e 4, Paulo expressa o seu desejo: “se, todavia, formos
encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo
gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal
seja absorvido pela vida.” Estes versos são entendidos pela própria analogia paulina. Se o
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tabernáculo terrestre representa o corpo atual e a habitação celestial é o corpo celestial,
então estar “nu” ou “despido”, representa estar morto.
Ele não deseja passar pela morte para estar com Cristo, mas deixar este corpo e logo
possuir o outro, o que equivale a dizer, Paulo gostaria de ser trasladado, razão pela qual diz:
“Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o
que é incomparavelmente melhor” (Fl 1:23). Essa era uma possibilidade, tendo em vista que
Enoque e Elias foram trasladados em seu tempo (Gn 5:24; 2Rs 2:11).
Quando fala da trasladação a ocorrer com a volta de Jesus, se inclui entre os
trasladados: “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos
para sempre com o Senhor” (1Ts 4:16-17).
Além desse desejo, ele ainda afirma que os mortos (nus ou despidos) que pertencem
ao Senhor, ressuscitarão, a fim de se unirem aos vivos, e transformados, juntos sejam
arrebatados pelo Senhor. Em 1 Coríntios 15:51, diz que nem todos passarão pela morte, mas
todos serão transformados. No verso 2, narra o que deve acontecer quando a trombeta soar,
ou quando Jesus regressar: “A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
seremos transformados.”
Ou seja, os que vivem na casa terrestre deste tabernáculo receberão imediatamente
um edifício da parte de Deus, isto é, o corpo terreno se transformará em celestial, e os
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mortos no Senhor, os nus ou despidos receberão um novo edifício (um novo corpo)
edificado por Deus, agora celestial.
Portanto, a esperança de Paulo estava projetada sobre a trasladação ou a ressurreição,
as duas vias através das quais os remidos se encontrarão com o Senhor Jesus. Mas, devido
ao seu grande desejo de logo encontrar-se com o Salvador e desfrutar o merecido descanso
de suas lides apostólicas, almejava a trasladação, a fim de que não fosse necessário
experimentar a morte.1196
Em Rm 8:35-39, Paulo pergunta: “Quem nos separará do amor de Cristo?... Porque
eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem
as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor.”
Ao citar este texto, Macedo sugere que se nem mesmo a morte pode separar o crente
de Jesus Cristo, então há vida após a morte. Mas o texto não sugere isso. Os versos 35 a 39
devem ser analisados à luz dos anteriores 33-34 incluindo o verso 35: “Quem intentará
acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? ... Quem
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou
nudez, ou perigo, ou espada?”
1196

Para um estudo mais detido do tema, ver: A. B. Christianine, Subtilezas do erro, 2ª ed. (São Paulo,
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1981), 266-268; Apolinário, História do texto bíblico: crítica textual, 203209; Nichol, Respostas a objeções: uma defesa bíblica da doutrina adventista, 297-300, 309-312; Questões
sobre doutrina: o clássico mais polêmico da história do adventismo, ed. anot., trad. Josimir Albino do
Nascimento, “O Estado do Homem na Morte”, (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2009), 361-363;
Wilson Sarli, ed. “Deixar o Corpo...”, Consultoria Doutrinária (São Paulo, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1979), 95-97.
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O apóstolo está se referindo às diversas formas de perseguição, que ainda que sejam
escorchantes, não são capazes de separar os fiéis filhos de Deus de Seu amor. O salmista
experimentou essa percepção (Sl 44:22). Ou seja, Deus não deixará de amar os Seus
queridos que correspondam ao Seu amor sofrendo toda espécie de tormentos. Não há indício
de que as relações de amor entre Deus e os Seus filhos sejam interrompidas por causa da
morte (Sl 48:14).
Em primeiro lugar, porque, biblicamente, a morte é como um sono (Sl 13:3; Jo
11:11). Depois, quando o homem morre, o seu fôlego de vida volta para Deus (Ec 12:7), e
até o fiel já não tem mais a percepção da presença divina, pois todas as atividades cessam
(Sl 6:5; 146:4), e mesmo as do homem piedoso, que inclui o louvor a Deus (Sl 115:17; Is
38:18-19).
Até mesmo o próprio amor deixa de ser apreciado (Ec 9:5-6), mas é a percepção do
amor humano e das suas demais atividades que se encerram, não o amor de Deus pelos Seus
filhos que morrem, pois “preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos” (Sl
116:15). Os laços que unem Deus aos Seus filhos não são menos fortes que a própria morte
(Ct 8:6).
Ele conserva a identidade dos que dormem o sono da morte, identidade que lhes será
restituída quando a morte for destruída (Sl 49:15; Is 25:8; 1Co 15:26). Contudo, a morte
existe por causa do pecado. E enquanto a história da redenção não chegar ao seu clímax, a
morte existirá como um quinhão dos pecadores, até que seja vencida pela ressurreição.
E assim como não existe noção de tempo e espaço durante as horas de sono, os que
dormem no Senhor despertarão para desfrutar a Sua companhia eterna sem a noção de perda
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de espaço e tempo, e sem ter sofrido o rompimento da relação amorosa com Deus, pois Este
jamais deixa de amá-los.
Outro texto citado pelo líder da IURD para tentar provar a natureza imortal do
homem é Atos 7:59, “E apedrejavam Estêvão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o
meu espírito!” Encara “espírito” como uma entidade independente que se separou do corpo
quando Estevão morreu. Macedo também alega que da mesma forma, quando o ímpio
morre, o seu espírito vai para o inferno.
O termo grego usado para “espírito” em Atos 7:59 é pneuma (pneuma), que pode ser
traduzido por respiração, movimento de ar, vento (Jo 3:8; Hb 1:7), sopro, respiração (2Ts
2:8), alento, alma, espírito (de vida), aquilo que dá vida ao corpo (Mt 27:50; Lc 8:55; 23:46;
Jo 19:30; At 7:59; Tg 2:26; Hb 12:23; 1Pe 3:19; Ap 11:11), etc.1197
No Latim da Vulgata, o texto de Atos 7:59 assim verte a palavra pneuma: “et
lapidabant Stephanum invocantem et dicentem Domine Iesu suscipe spiritum meum.”1198 No
idioma latino, a expressão “spiritum”, de spiritus, significa, sopro, vento, hálito, respiração,
exalação, em sentido figurado – suspiro, inspiração, sopro divino, gênio, espírito, criador,
sentimento, cólera, arrogância, orgulho, presunção, espírito, alma.” 1199 A palavra spiritus é
da mesma raiz de spiro, que significa soprar, exalar um sopro, emitir soprando, etc.1200

1197

Gingrich e Danker, “pneuma”, LNTGP, 169.

1198

Vulgata Latina de Jerônimo, 405 a.D., Sociedade Bíblica do Brasil ed., (São Paulo: Bíblia Online,
2002), 3.0, 1CD-Rom.
1199

Ernesto Faria, “spiritus”, DELP, 514.

1200

Ibid., “spiro”.

338

É fácil de perceber que a tradução da palavra pneuma para o Latim também está
virtualmente associada aos elementos que têm a ver com “ar”. Muitos vocábulos da língua
portuguesa que se relacionam de alguma forma com o ar têm na sua raiz a palavra pneuma:
pneumática (ciência que estuda as propriedades físicas do ar e dos outros gases), pneumático
(diz-se de máquina, aparelho ou dispositivo que funciona graças à energia proporcionada
pelo ar comprimido. Nas aves, diz-se de osso sem medula e cheio de ar, o que diminui o
peso e facilita o vôo), pneumatóforo (raiz que, nas plantas dos mangues ou dos pântanos,
deixa a descoberto a ponta para exercer função respiratória. Vesícula cheia de ar que serve
de flutuador para as colônias de celenterados),1201 apenas para citar alguns poucos exemplos.
Esse termo neotestamentário, corresponde aos vocábulos hebraicos ruach (xwr) e
neshamah (hmsn). A expressão ruach significa: ar, brisa, ar fresco do dia, respiração,
espírito, alma, mente, disposição, o Espírito de Deus, vento, tempestade, furacão, ira.1202 E
neshamah significa respirar, vida, coisa vivente, mente, espírito, ira. 1203
Em Jó 27:3 estas duas expressões aparecem juntas: “enquanto em mim estiver a
minha vida [neshamah], e o sopro [ruach] de Deus nos meus narizes.” Bacchiocchi explica
dessa forma: “aqui a respiração-neshamah está na pessoa, enquanto o espírito-ruach está no
respirar através das narinas.”1204

1201

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, “pneuma”, Dicionário Aurélio eletrônico século xxi
(DAEXXI) (s.l. Editora Nova Fronteira e Lexcon Informática, Ltda., 1999), 3.0. 1CD-Rom.
1202

Davidson, “ruach”, AHCL, 678.

1203

Ibid., “neshamah”, 566.

1204

Bacchiocchi, Imortalidade ou ressurreição, 81.
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A compreensão da natureza humana deve ser procurada nas suas origens. Em
Genesis 2:7 há o relato da formação do homem e dos importantes elementos que fazem parte
da sua composição: “Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou
nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.”
O texto não diz que o homem ganhou uma “alma”, mas que “passou a ser uma alma
vivente”, ou um ser vivente. Deus soprou o “fôlego de vida” nishemat haym (Myyx tmsn) e
o homem passou a ser “ser vivente” lenephesh hayah (hyx spnl). Os animais também são
portadores desse fôlego de vida.
O anúncio da destruição da terra pelo dilúvio foi feito assim: “Porque estou para
derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda carne em que há fôlego de vida
debaixo dos céus; tudo o que há na terra perecerá” (Gn 6:17). A referência não é apenas a
homens, mas também aos animais: “de toda carne, em que havia fôlego de vida ruach haym
(Myyx xwr), entraram de dois em dois para Noé na arca” (Gn 7:15). Ou seja, o elemento que
os defensores da imortalidade natural do homem como Macedo e outros cristãos crêem
como constituindo a alma humana e que diferencia o homem dos brutos, também está
presente nos animais.
E também nos “enxames de criaturas”: “Pereceu toda carne que se movia sobre a
terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames
de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida ruach haym
(Myyx xwr) em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu” (Gn 7:21-22).
O texto está claramente se referindo às criaturas irracionais, mas ainda assim a
versão Almeida Revista e Corrigida no Brasil, traduz dessa forma: “Tudo o que tinha fôlego
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de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu” (Gn 7:22). Portanto,
os animais também têm espírito, o que não acarreta nenhum problema ontológico, se a
expressão “espírito” for encarada da forma pretendida pelos escritores bíblicos, como
“fôlego de vida”.
A semelhança biológica entre o homem e os animais é explicada por Salomão: “...
filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os
animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais... como morre um,
assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem
sobre os animais.... Todos vão para o mesmo lugar; todos procedem do pó e ao pó tornarão.
Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais
para baixo, para a terra?” (Ec 3:18-21).
Em hebraico, a palavra que define a cessação da vida é muth (twm), “empregada no
sentido simples de morte de homens e animais.” Se houvesse diferença entre a morte do
homem e a dos animais, deveria também haver uma indicação dela, mas não há nenhum
indício dessa distinção na Bíblia.1205
O que difere o homem dos brutos é a sua capacidade moral de escolha e a inclinação
de amar e adorar a Deus, ou até mesmo de rejeitá-Lo, pois foi criado como ser livre e
pensante, candidato à vida eterna. Contudo, o homem é mortal (Jó 4:17; 10:5; Sl 9:19; 56:4;
Is 51:12; Jr 17:5; Dn 2:10; Rm 6:12; 8:11; 1Co 15:53-54; 2Co 4:11).

1205

Bacchiocchi, Imortalidade ou ressurreição?, 173.
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Apenas Deus possui imortalidade inerente: “o único que possui imortalidade, que
habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra
e poder eterno. Amém!” (1Tm 6:16). Esta é a única ocorrência da palavra “imortalidade”
athanasian (ayanasian) na Bíblia, e se refere a Deus.
Quando o casal edênico caiu em pecado, e foi expulso do paraíso, querubins foram
colocados à porta do jardim do Éden armados com uma refulgente “espada que se revolvia,
para guardar o caminho da árvore da vida” (Gn 3:24). O instrumento utilizado por Deus para
perpetuar a vida humana eram os frutos dessa árvore. Mas o homem tornou-se pecador, por
isso, para não perpetuar a vida de pecadores, Deus retirou a fonte de vida perene (Gn 3:2223).
Depois que a Terra for restaurada à beleza edênica e não houver mais pecadores para
macular a Criação divina, o homem voltará a ter acesso à árvore da vida (Ap 2:7; 22:1-2, 14,
19). Se o homem, mesmo vivendo na terra restaurada precisará se alimentar do produto da
árvore da vida, é porque não possui imortalidade em si mesmo.
Fazer da morte parte da vida, ou a continuidade desta, como quer Macedo e os
demais partidários da crença na imortalidade natural do homem, representa violação do
conceito bíblico sobre a natureza humana e a aceitação das corrupções pagãs que adentraram
as portas da Igreja através da filosofia grega. Esta, retira o terror da morte e a necessidade de
libertação do seu poder. A doutrina que leva à crença na imortalidade da alma
está nas fontes obscuras do misticismo órfico e pitagoreano. Platão, no entanto, foi o primeiro
que discutiu em detalhe, dando-lhe uma base filosófica como o corolário do ponto de vista
moral da personalidade. Na morte, a alma é libertada do corpo, o mortal do imortal, o
impassível da parte do homem que sofre... No gnosticismo (conhecimento) o dualismo suave e
antropológico de corpo e alma, preconizado em Platão, passou por uma intensificação,
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tornando-se em dualismo cósmico agudo e antitético. O cosmos é considerado diabólico, e o
corpo como parte do cosmos. A alma, do outro lado, provém de um mundo de luz e vida que é
separado do cosmos, e ficou aprisionada dentro do corpo. A verdadeira morte é vida no corpo;
a libertação do corpo significa a vitória sobre a morte.1206

A filosofia grega espalhou-se de tal forma pelo mundo antigo, influenciando até
mesmo as concepções mais intensas ensinadas pela Palavra de Deus, que Filo, judeu
embevecido pelas noções gregas ensinadas em Alexandria, chegou a descrever o corpo
como “companheiro mal e morto da alma, considerando a morte física, uma espécie de
separação entre alma e corpo, um ato de libertação.1207
Josefo relata como o comandante Eleazar, tentando persuadir os ocupantes judeus da
Fortaleza de Massada a realizarem um genocídio a fim de não caírem nas mãos dos
romanos, usa argumentos helenísticos quanto à sobrevivência da alma após a morte. Ele
alude à imortalidade da alma e à libertação desta dos males provocados por um corpo
mortal. 1208
Dessa maneira, à medida que a influência da filosofia grega ia alcançando o
cristianismo através daqueles que foram os formadores de opinião no passado, o conceito de
alma e espírito imortais como entidades separadas do corpo, foi tomando conta da
mentalidade popular em proporções tal que robusteceu também a idéia de um inferno
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W. Scmithals, “thanatos”, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento (DITNT),
Lothar Coenen e Colin Brown, 2ª ed., trad. Gordon Chwon (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições Vida
Nova, 2000), 2:1316-1317.
1207

1208

Ibid., 1319.

Ver os argumentos de Eleazar em Flavius Josephus, The Works of Josephus: Complete and
Unabridged, “The War of the Jews”, Book 7, Chapter 8 [325-326, 340-341], trad. William Whiston (USA:
Hendrickson Publishers, Inc., 1987), 765-766.
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sempre a arder para onde as “almas impenitentes” e indestrutíveis são lançadas depois da
morte.1209
A Doutrina do Tormento Eterno1210
O conceito de que a alma, como entidade separada do corpo, é eterna, leva à crença
na existência do inferno, como lugar sempre em atividade, pois para lá vão os ímpios após a
morte, segundo a visão dos que defendem esse conceito. Isso sugere a impossibilidade da
alma não poder ser destruída, tendo em vista a sua natureza imortal, ou o caráter inflexível
de um Deus, cuja misericórdia não se manifestou às pessoas impenitentes.
A Questão da Natureza do Inferno como Lugar de Tormento
Em relação à natureza do inferno, há algumas concepções distintas. A primeira é a
tradicional, que encara o inferno como literal, e local da punição eterna dos ímpios. A
segunda, concepção metafórica, concebe o inferno como lugar de tormento mais mental do
que físico, onde o fogo é metafórico, e a dor provocada pela separação de Deus. Outra
concepção é a universalista, em que o inferno funcionaria como uma espécie de refinador,
purificando as pessoas até torná-las aptas para o Céu. Finalmente, a concepção que leva em
consideração a natureza holística do homem, o aniquilacionismo, no qual a imortalidade é
condicional. 1211

1209

1210

Para um estudo mais detido do tema, ver Bacchiocchi, Imortalidade ou ressurreição?

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 235.
1211
Para um estudo desses pontos de vista sob a ótica tradicional, ver Scott J. Stone, An Evangelical
Critique of Conditionalism: The Nature of Hell in Modern Christian Theology with Special Focus on the
Teaching of Conditional Immortality (California Pastoral Conference, Mission Viejo, CA, January 29, 1985
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Para defender o conceito tradicional, Macedo argumenta analisando rapidamente
quatro vocábulos dos idiomas bíblicos, hebraico e grego. Antes das considerações sobre
cada termo e dos textos bíblicos usados pelo bispo, as suas alegações sobre eles serão
citadas ou referidas brevemente. Tendo em vista que a palavra hades no Novo Testamento
corresponde a sheol no Velho Testamento,1212 os argumentos elucidativos sobre sheol se
aplicarão também a hades.
Sheol – Quanto a este termo ele afirma, “em hebraico, significa... lugar onde habitam
os espíritos daqueles que já morreram”. Contudo, a palavra hebraica sheol não tem o sentido
de lugar onde habitam pessoas conscientes, e nem a idéia de suplício, pois não somente os
ímpios, mas os justos também vão para o sheol quando morrem.
Disse o salmista: “Os iníquos hão de voltar para o Cheol, Todas as nações que se
esquecem de Deus” (Sl 9:17 TB1213). Por isso, afirmou Jó: “Se eu olhar a sepultura [sheol]
como a minha casa; se nas trevas estender a minha cama” (Jó 17:13).
A sepultura, sheol, é o quinhão de todos os mortais: “Qual é o homem que continuará
a viver, sem ver a morte, Que livrará a sua alma do poder do Cheol?” (Sl 89:48 TB). É
possível observar o fato pelas palavras do patriarca Jacó: “Ele, porém, disse: Não descerá
meu filho convosco; porque seu irmão é morto, e só ele foi deixado: se lhe suceder algum

and Fremont, CA, January 28, 1986); e sob a ótica condicionalista, ver Bacchiocchi, Imortalidade ou
ressurreição?, 249-319.
1212

Basta verificar o uso do termo hades para verter o vocábulo sheol pelos tradutores da Septuaginta.

1213

Tradução Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil ed., 3.0, 1CD-Rom.
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desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer com tristeza as minhas cãs ao Sheol” (Gn
42:38 TB).
A palavra sheol ocorre com frequência no Antigo Testamento, sendo traduzida de
variadas formas, entre as quais, “sepultura”, “inferno”, “sheol” e “cova”.1214 As versões em
língua portuguesa, com frequência não colaboram para a compreensão do sentido real que o
escritor bíblico pretendia, pois muitas refletem o conceito de inferno abraçado pelos
tradutores.
A própria concepção de inferno não pertence ao universo semítico, mas entrou para o
cristianismo através da mitologia greco-romana. Na Eneida de Virgílio, 1215 o inferno é lugar
de tormento situado no interior da terra: “Mas engula-me o abismo, antes me arroje do
Onipotente um raio às sombras fundas, pálidas sombras do enoitado inferno... Rasgasse a
terra hiante o dos infernos pálido reino, aos deuses detestável; de cá se vendo, no profundo
abismo.”1216
Lugar onde reina Plutão, soberano do reino dos mortos, correspondente ao deus
Hades, da mitologia grega.1217 Essa concepção de lugar inferior se originou desses conceitos
mitológicos, e assim veio para o mundo cristão. Etimologicamente, a palavra inferno

1214

Harris L. Laird, “sh e‟ôl”, DITAT, 1502.

1215

Publio Virgilio Maronis, Eneida, trad. Manuel Odorico Mendes (Versão para eBook,
eBooksBrasil.com, Digitalização confrontada com a edição de 1854); acessado em 31 de agosto de 2010
disponível em http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/eneida.html.
1216

1217

Ibid., livros IV e VIII.

Ibid., livros IV e VII. Ver também: “Mitologia Grega: Hades”, [web page] (acessada em 31 agosto
de 2010); disponível em http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGHades0.html.
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significa, o “que está em baixo, uma região inferior,”1218 da mesma raiz de inferus, “que está
mais abaixo”. 1219
Também não está associada com chamas ou fogo, pois Jonas, considerou o ventre do
peixe como sepultura, isto é sheol: “da minha aflição clamei a Jeová, E ele me respondeu;
Do ventre do Cheol gritei, E tu ouviste a minha voz” (Jn 2:1-2 TB). Como associar o ventre
do peixe com fogo e chamas? Macedo cita alguns textos para corroborar a sua tese: lugar de
fogo (Dt 32:22), prisão (2 Samuel 22:6; Sl 18:5), para onde serão lançados os perversos (Sl
9:17), de angústias (Sl 116:3), profundezas (Pv 9:18) e repugnância (Mc 9:48).
Bacchicchi, baseado em seu estudo da palavra hebraica afirma que “sheol se localiza
profundamente abaixo da superfície da Terra, porque é frequentemente mencionado em
ligação com o céu para denotar os limites mais extremos do universo, assim como o céu é o
mais elevado.”1220
O texto de Deuteronômio 32:22 é semelhante ao de Amós 9:2-3 que descreve a
abrangência da ira divina: “Ainda que desçam ao mais profundo abismo [sheol], a minha
mão os tirará de lá; se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do
Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei; e, se dos meus olhos se ocultarem no fundo do
mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá.”1221

1218

Ernesto Faria, “infernus”, DELP, 277.

1219

Idem, “inferus”, 277.

1220

Bacchiocchi, Imortalidade ou ressurreição, 201.

1221

Ver também: Jó: 11:7-9; Sl 139:7-8.

347

Quando Corá, Datã e Abirão sofreram o juízo divino devido à rebelião contra
Moisés, foram lançados ao sheol, isto é, ao interior da terra. Não as suas almas, mas foram
lançados para lá fisicamente: “eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo
[sheol]; a terra os cobriu” (Nm 16:31-33).
Assim, descer ao sheol é “um eufemismo para ser sepultado na terra”, conforme
expressão de pesares por parte de Jacó: “Chorando, descerei a meu filho até à sepultura
[sheol]” (Gn 37:35). A versão Brasileira verte assim: “Pois com choro hei de descer para
meu filho ao Sheol.” Se fosse lugar de tormento, chamas e castigo eterno, os santos não
iriam para lá.
É com essa mesma conotação que deve ser encarado o texto de Provérbios usado por
Macedo para provar que o inferno é local de profundezas. Mas a Versão Brasileira verte o
texto assim: “As águas furtadas são doces, E o pão tomado às escondidas é agradável. Mas
ele não sabe que ali estão os mortos; Que os seus convidados estão nas profundezas do
Cheol” (Pv 9:17-18), isto é, na sepultura, local onde permanecerão aqueles que vivem
fraudando e praticando o mal.
A nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, comenta: “Inferno – no hebraico,
sheol, literalmente, “a sepultura”... destino apropriado dos tolos, não por ser um lugar de
tormento, conforme o inferno é posteriormente descrito (Ap 14:9-11), mas simplesmente
porque aqueles que vão para lá perderam a possibilidade de relacionamento com o Deus
vivo.”1222
1222

R. C. Sproul, “nota sobre Pv 9:18”, Bíblia de estudo de Genebra (BEG) (São Paulo, SP: Editora
Cultura Cristã, 1999).
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Bachiocchi explica que em vários textos bíblicos a palavra sheol aparece em
paralelismo 1223 com a expressão hebraica bor, que significa abismo ou uma espécie qualquer
de buraco subterrâneo, incluindo a sepultura.1224 Um exemplo é encontrado no Salmo 88:3 e
4, “Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte [sheol]. Sou
contado com os que baixam à cova [bor]; sou como um homem sem força”.
Abbadom (destruição, ruína, Abadom)1225 aparece em conjunto com sepultura:
“Acaso, nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça, na terra do
esquecimento [abbadom]?” (Sl 88:12), em conjunto com sheol: “O além [sheol]está desnudo
perante ele, e não há coberta para o abismo [abbadom]” (Jó 26:6); “O além [sheol] e o
abismo [abbadom] estão descobertos perante o SENHOR; quanto mais o coração dos filhos
dos homens!” (Pv 15:11).
Portanto, uma verificação cuidadosa de Deuteronômio 32:22, demonstra que sheol
não é lugar característico de fogo como quer Macedo. Basta substituir no texto a palavra
inferno por sepulcro, como mostra a nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra: “a
figura poética aqui representa a ira de Deus como se fosse um fogo que a tudo devora, que

1223

Paralelismo ou quiasmo “é uma estrutura em que a primeira seção corresponde à última seção, a
segunda do início à segunda do fim, a terceira do início à terceira do fim, etc... o quiasmo é típico do
pensamento hebraico... a característica mais importante da poesia hebraica é o paralelismo... no paralelismo, a
segunda linha está em íntima relação com o pensamento da primeira linha, quer seja como repetição, expansão
ou contraste”. Ver: Ekkehardt Müller, “Diretrizes para a Interpretação das Escrituras”, em Compreendendo as
Escrituras, 119, 121.
1224

Bacchiocchi, 201.

1225

Harris L. Laird, “„ăbaddôn”, DITAT, 1-2.
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queima até ao mais profundo sepulcro, consumindo a superfície da terra e que chega às
raízes dos montes.”1226
Segundo o texto, a ira de Deus, representada como fogo consumidor (Sl 21:9; Jr
15:14; 17:4), não deixa impune aos perversos, pois receberão o castigo (Pv 11:21), mas no
devido tempo (Sl 50:3; Ml 4:1; 2 Pe 3:10; Ap 20:11-15). O próprio texto citado coloca no
futuro a execução desse fogo que “arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra
e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes” (Dt 32:22). Não se trata de um lago de
fogo ardendo agora, do contrário, estaria consumindo “a terra e suas messes e...os
fundamentos dos montes.”
No texto de 2 Samuel 22:6 há um nítido paralelismo:
“cadeias infernais [sheol] me cingiram, e
tramas de morte [māwet] me surpreenderam.”
Basta observar que “cadeias infernais” estão em paralelo com “tramas da morte”, isto
é, “cadeias infernais”, significam “tramas da morte”. A primeira parte da copla é explicada
pela segunda. O mesmo ocorre com o Salmo 18:5, que em Português não difere de 2 Samuel
22:6. Diz o salmista:
“Cadeias infernais [morte - māwet] me cingiram, e
tramas de morte [destruição – belîa‟al] me surpreenderam.”
Traduzido ao pé da letra o texto ficaria assim:
Envolveram-me cordas da morte e

1226

Sproul, “nota sobre Dt 32:22”, BEG.
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torrentes de destruição dominaram-me.
A palavra sheol nem é usada neste salmo, embora em Português o verso seja
exatamente igual ao de 2 Samuel 22:6. Portanto, os dois versos não se referem ao inferno,
mas à morte. Não há conotação de sofrimento prolongado depois da morte em algum lugar
nas profundezas, e nem de prisão, mas de cessação da vida e aniquilamento.
O bispo se refere ao sheol, o interpretando como inferno no Salmo 9:17 como local
para onde “os perversos serão lançados... e todas as nações que se esquecem de Deus.”
Contudo, o termo “lançados” não aparece no original. A Tradução Brasileira verte o texto
assim: “Os iníquos hão de voltar para o Cheol, Todas as nações que se esquecem de Deus”,
e de maneira parecida, a Nova Versão Internacional (NIV): “voltem os ímpios ao pó [sheol],
todas as nações que se esquecem de Deus!” 1227
É evidente que no tempo determinado os ímpios receberão a retribuição pelos
pecados que cometeram (Is 1:28), mas o Salmo 9:17 não se refere ao inferno, para onde os
iníquos supostamente são lançados depois de morrerem. No texto original, o verso começa
com a palavra “retornarão” do verbo shûb (voltar-se ou retornar).1228 Esse verbo é usado em
Gênesis quando Deus sentencia o homem devido ao seu pecado: “porque tu és pó e ao pó
tornarás [tāshûb]” (Gn 3:19). O objetivo da sentença é demonstrar que os perversos
retornarão ao pó e não desfrutarão a vida eterna. Não há nenhuma conotação de “lançar” no
inferno.

1227

Nova Versão Internacional, ed. ver. (São Paulo, SP: Editora Vida, 2000).

1228

Vitor P. Hamilton, “shûb”, DITAT, 1532.

351

Quanto ao Salmo 116:3 citado por Macedo para provar que o inferno é lugar de
angústia, “laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim”, basta
notar que não se trata da “angústia” sofrida no inferno pelo ímpio. Essas “angústias do
inferno” representam “tribulação e tristeza” sofridas pelo salmista. Ele é um homem de
Deus, narrando a sua aflição, durante a qual invocou ao Senhor apelando para a Sua
misericórdia (versos 4-7), então Deus o livrou (verso 8), por isso prometeu retribuir com
votos e ações de graça (versos 8-19).
Conforme a estrutura quiástica do verso em paralelismo, é fácil perceber que o termo
“laços” está em paralelo com “angústias”, e “morte” com “inferno”. Dessa maneira, o termo
“angústias” explica o caráter dos “laços” e a expressão “morte” explica a natureza do
vocábulo “inferno”. Portanto, o texto não trata de aflições infernais.
Macedo também afirma que geenna é um “termo grego... símbolo de pecado, aflição
e, por fim, suplício eterno.” Cita o evangelista Marcos para se referir ao inferno como lugar
de repugnância: “onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga” (Mc 9:48). Esse verso
é uma citação de Jesus ao profeta Isaías, “Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que
prevaricaram contra mim; porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará; e
eles serão um horror para toda a carne” (Is 66:24).
O contexto da passagem é fundamental para entender a mensagem contida no verso
24. Os versos 15 a 17 retratam o desagrado do Senhor por aqueles que praticavam um culto
bizarro e idolátrico e ainda comiam carne de porco, rato e coisas abomináveis. A sua
sentença é, “serão consumidos”. O termo “consumidos é da raiz do verbo sāpâ, que
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significa, “varrer, “desfazer-se de”, “consumir”, “destruir”.1229 Ló teve que fugir de Sodoma
para não ser consumido (Gn 19:15-23). Depois que saiu com a sua família, as cidades das
campinas foram destruídas (Gn 19:24-25).
Assim como os ímpios serão destruídos, os remidos desfrutarão de um novo céu e
uma nova terra, na qual “de um sábado a outro” se reunirão para adorar ao Senhor. Esses
“sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim” (Is 66:24), diz o
Senhor.
Um ponto fundamental a ser observado ao estudar essa declaração, é que os remidos
verão “os cadáveres” dos prevaricadores. O termo “cadáveres provém do verbo peger. Esse
termo aparece 22 vezes no Velho Testamento e designa cadáver de pessoas e não de
animais, com uma exceção (Gn 15:11), e além de designar cadáver logo após a morte,
também indica haver começado a decomposição e o mau cheiro. E na maioria dos casos, a
morte acontece por juízo divino e não por causas naturais (1Sm 17:46; Am 8:3; Na 3:3; Is
14:19; etc.).”1230
Dessa forma, os ímpios serão mortos pelo fogo (Is 66:16), serão consumidos, isto é
destruídos (v. 17), se tornarão em cadáveres (v. 24), e os seus corpos serão contemplados
pelos santos. Mas o que o profeta pretende com a expressão, também utilizada por Jesus, “o
seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará”?
A referência é ao lixão da cidade de Jerusalém situado no vale de Hinnom, um nome
próprio para a área localizada ao sul da antiga cidade de Jerusalém. Ali, o lixo estava sempre
1229

R. D. Paterson, “sāpâ”, DITAT, 1053-1054.

1230

Victor P. Hamilton, “Peger. Cadáver: monumento, estela”, em DITVT.

353

sendo incinerado.1231 O vale de Hinnom separa Judá de Benjamin (Js 15:8; 18:16) e o monte
Sião ao norte, da “colina do Mau Conselho”. Também conhecido como “vale dos filhos de
Hinnom” (2Re 23:10; 2Cr 26:9; 28:3; Ne 2:13, 15; 3:13; Jr 7:32), cujo correspondente árabe
é wâdī er-Rabābi.1232 O termo Ge-hinnom foi vertido para o grego como geenna (geέnna) e
é utilizado como metáfora para a punição dos ímpios.
Joaquim Jeremias detalha que as ruas de Jerusalém eram varridas diariamente e o
lixo jogado no vale de Hinom, pois desde os tempos antigos o vale era depreciado, tendo em
vista estar associado ao culto de Moloque. E para lá eram levados, além dos entulhos,
também carniças e resíduo de toda espécie. 1233
Tendo em vista que os corpos de homens ou animais requerem abundância de fogo
para serem consumidos, quando não havia chama suficiente para decompor os cadáveres, as
suas partes eram vistas sendo consumidas pelos vermes. Ou seja, aquilo que a falta de fogo
não permitia que fosse realizado, os vermes terminavam de fazer. Edward Fudge entende
que “tanto os vermes quanto o fogo falam de uma destruição total e final. Ambos os termos
também tornam esta cena „repugnante.‟” 1234

1231

David H. Stern, “Gei-Hinnom” [Mt 5:22], Comentário judaico do Novo Testamento (CJNT), trad.
Regina Aranha e outros (São Paulo, SP: Editora Atos e Editora Didática Paulista Ltda., 2008), 53.
1232

Madeleine S. Miller e J. Lane Miller, “Gehenna”, “Valey of Hinnom”, Haper‟s Bible Dictionary
(New York, USA: Harper and Brothers Publishers, 1955), 217, 262.
1233

Joaquim Jeremias, Jerusalém no tempo de Jesus: pesquisas de história econômico-social no
período neotestamentário, 2ª ed., trad. Cecília de M. Duprat (São Paulo, SP: Edições Paulinas, 1986), 28-29.
1234

Edward William Fudge, The Fires that Consumes: A Biblical and Historical Study of the Final
Punishment (Houston, TX: Providential Press, 1982), 112.
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O uso da expressão, “nem o fogo se apaga”, ou fogo que não se apaga é comum nas
Escrituras, além de outros termos como “para sempre”, “eternamente”, mas não com a
mesma conotação com que são encarados hoje. Na língua hebraica e no grego do Novo
Testamento, as expressões “eterno” e “para sempre” não significam sem fim quando
aplicadas a objetos finitos. O termo hebraico para “eterno” e “para sempre” é olam e o termo
grego, aion (substantivo) e aionios (adjetivo).
O autor de Hebreus escreveu concernente a Cristo: “Tu és sacerdote para sempre”
(Hb 5:6), porém, tendo em vista que os sacerdotes existem para lidar com o pecado (Hb 2:17
e 5:1), o sacerdócio de Cristo terminará quando a história do pecado finalizar. Sodoma,
Gomorra e as cidades circunvizinhas foram “postas para exemplo do fogo eterno [aionios]”,
ou como diz a ARC, sofreram “a pena do fogo eterno” (Jd 7).
A penalidade do fogo eterno foi aplicada, mas elas não estão queimando ainda hoje,
mas se tornaram cinzas (2Pe 2:6). Pedro também afirma que elas foram postas “como
exemplo a quantos venham a viver impiamente.” No monte das Oliveiras os discípulos
perguntaram a Jesus que sinal haverá da “consumação do século” (Mt 24:3 ARA). Esse
mesmo texto, a Almeida Corrigida verte assim, “que sinal haverá da tua vinda e do fim do
mundo?” (Mt 24:3 ARC). O termo grego para “século” na versão Atualizada e “mundo” na
Corrigida é aionos (aiwnov).
Dentre os israelitas, a Páscoa deveria ser comemorada perpetuamente, ou para
sempre [olam] (Ex 12:1-24), contudo, as festividades prefigurativas do ministério de Cristo,
finalizaram na cruz (1Co 5:7; Hb 9:24-26). Da mesma forma, a família de Arão foi
comissionada para oferecer incenso eternamente [olam], “Arão foi separado... e seus filhos...

355

para... queimar incenso diante do SENHOR... eternamente” (1Cr 23:13). Mas, o sacerdócio
Araônico também terminou na cruz (Hb 7:11-14).
Jonas retrata a sua experiência no ventre do grande peixe usando o termo “para
sempre”: “Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se
correram sobre mim, para sempre” (Jn 2:6). Mas, o seu próprio livro informa que a
experiência durou apenas três dias, “esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe”
(Jn 1:17).
Foi com essa conotação que Deus advertiu ao povo por intermédio de Jeremias que
se não santificassem o sábado, Ele acenderia fogo nas portas e nos palácios “de Jerusalém e
não se apagará” (Jr 17:27). Eles desobedeceram, transgredindo o sábado, por isso o Senhor
permitiu que Nabucodonosor e seus guerreiros queimassem a casa de Deus, derrubassem os
muros, queimassem os palácios “para que se cumprisse a palavra do SENHOR, por boca de
Jeremias” (2Cr 36: 21).
Mas o próprio texto de Crônicas explica que o castigo seria por tempo limitado, “até
que a terra se agradasse dos seus sábados; todos os dias da desolação repousou, até que os
setenta anos se cumpriram” (2 Cr 36:19-21). Eles foram levados para Babilônia, onde
permaneceram por setenta anos, depois retornaram a Jerusalém. Não encontraram as portas e
os palácios ainda queimando, mas sobre as cinzas deixadas pelo assolador, reconstruíram a
cidade. 1235

1235

Ver: Nichol, Respostas a objeções: uma defesa bíblica da doutrina adventista, 322-323, 332.
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Os tradutores da Septuaginta verteram do hebraico para o grego a expressão, “nem o
seu fogo se apagará” em Isaías 66:24, assim: kai to pir auton ou sbesthesetai (kai to pur
autwn ou sbesyhsetai), e igualmente o termo “não se apagará” em Jeremias 17:27, ou
sbesthesetai (ou sbesyhsetai). O mesmo verbo foi empregado por Marcos para descrever
a afirmação de Jesus sobre o fogo do juízo que “não se apaga”, ou sbennitai (ou
sbennutai). Se o fogo de Jeremias se apagou, o de Isaías e Marcos também se apagará.
Dessa forma, com referência às palavras de Jesus em Marcos 9:48, o objetivo é
garantir que os ímpios serão completamente aniquilados. Usando a figura familiar do
cadáver que, se escapasse do fogo, os vermes o consumiriam, Ele garante que no acerto final
de contas, nem “morre o verme, nem o fogo se apaga” até que a obra de juízo tenha sido
completada.
O bispo Macedo afirma que tártaro “em grego significa literalmente „encerrar em
suplício eterno... algumas vezes Tártaro é usado como sinônimo de Hades.” Nesta seção,
Macedo cita a parábola do rico e Lázaro: “o Senhor Jesus, falando sobre o inferno...” Ou
seja, o bispo usa os elementos da parábola, a fim de estabelecer a doutrina do tormento
eterno.
Defende a existência de um lugar intermediário “no paraíso ou seio de Abraão,
expressões usadas para denominar um local separado para elas no Seol ou Hades, enquanto
aguardavam a manifestação do Senhor Jesus.” Ele se refere às “almas justas” de pessoas que
morreram antes do primeiro advento de Cristo. Portanto, acredita que Jesus se dirigiu para o
inferno depois da Sua morte, a fim de libertar esses eleitos.
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Afirma ainda que Cristo desceu “não para pregar aos demônios”, e sem responder
para quem Ele foi pregar, cita 1 Pedro 3:18-19, “pois também Cristo morreu, uma única vez,
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas
vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão”.
Também justifica a descida de Jesus ao inferno com o texto de Efésios 4:8-10, “por
isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas
as coisas”.
O verbo tartaroõ é empregado apenas uma vez no Novo Testamento:1236 “ora, se
Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno (tartarosav), os
entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo” (2Pe 2:4). A compreensão deste
vocábulo está virtualmente atrelada às informações sobre o termo Ge-hinnom, vertido para o
grego como geenna (geέnna).
Na era dourada do reinado de Salomão e também no período de Acaz e Manassés os
filhos eram queimados em sacrifício a Moloque nesse vale de matança (2Cr 28:3; 33:6; Jr
7:32; Lv 18:21; 1Re 11:7). Foi por essa razão que a região adquiriu um significado sinistro e
acabou sendo profanada tornando-se o local de lixo e detrito. Precisava ser mantido ardendo
o tempo todo para consumir o material ali colocado. Dessa forma, o vale imundo da Geenna
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tornou-se a viva imagem pictórica do sheol, equivalente ao termo grego para a melancólica
expressão do mundo inferior Greco-romano, o Tártaro.1237
Portanto, a geena refere-se à punição, ao aniquilamento, ao castigo final quando todo
mal será destruído, inclusive a morte (1Co 15:26). Contudo as palavras do apóstolo (2Pe
2:4) nesta passagem particular quanto aos demônios não se referem ao castigo final. Por
enquanto, Deus “os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo”.
Por isso, traduzir tartarosav literalmente, lançando (-os) no Tártaro, como
“precipitando-os no inferno”, é ir além do que o apóstolo pretendia, pois o texto afirma que
os demônios estão sendo guardados – teroumenous (throumenouv) para um juízo – krisin
(krisin) futuro, e em cadeias de escuridão – serosis zofou (seiroiv zofou). Não há
nenhuma referência a fogo, ou qualquer elemento que se assemelhe à geenna.
Por essa razão, afirma Vine, o termo “significa consignar ao tártaro que não é nem o
sheol, nem o hades, nem o inferno, mas o lugar onde estão confinados os anjos cujo pecado
especial é referido na passagem, „ficando reservados para o juízo‟; a região é descrita como
„cadeias de escuridão‟.”1238
Assim como ocorre com outros intérpretes, Macedo encara ao pé da letra cada
detalhe da parábola do rico e Lázaro, dizendo que “o Senhor Jesus, falando sobre o inferno,
na história do rico e Lázaro (Lucas 16.20-31), faz-nos observar o seguinte”. É lugar de
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Miller and Miller, Happer‟s Bible Dictionary, “Gehenna”.
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Vine, Unger, White Jr., “inferno”, DV, 710.
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tormento (Lc 16:23), fogo (Lc 16:24), justiça (Lc 16:25), separação (Lc 16:26), onde “está
posto um grande abismo entre nós”.1239
Existem regras definidas para a interpretação de parábolas. A primeira, é
compreender a sua própria natureza. Lightfoot afirma que “como usada nos evangelhos, a
palavra parábola é um termo vago e pode simplesmente significar um dito figurativo.”1240 E
que muitos falham por não reconhecerem que nem todos os detalhes de uma parábola são
significativos, e por isso, acabam se extraviando do seu real significado.1241
Lockyer também adverte quanto à atenção que deve ser dada a um princípio
fundamental, o de que a parábola deve ser interpretada como um todo e como ilustrando e
enfatizando alguma importante verdade central, alguma obrigação ou princípio do governo
divino e que “as diferentes partes da parábola servem apenas, em algum aspecto, para
desdobrar e desenvolver o tema.”1242 Adverte quanto ao imperativo de averiguar o
verdadeiro escopo e objetivo da parábola, de investigar com atenção a sua ligação com o
contexto e as circunstâncias nas quais está sendo proferida, a fim de tornar a abordagem
precisa.1243
Também é importante distinguir entre parábola e alegoria. Ambas são contadas com
o fim de estabelecer comparações, no entanto, na alegoria, cada detalhe da história tem um
1239
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significado interno. Paulo faz uso da alegoria ao contar a história das duas mulheres, Hagar e
Sarah, a fim de contrastar o Velho com o Novo Testamento. Aqui, cada detalhe corresponde
a alguma coisa (Gl 4:24-31). Mas na parábola, os detalhes existem para adicionar colorido à
história. E nisso, ela é diferente da alegoria. 1244
Assim, ao estudar uma parábola, a primeira regra deve ser procurar a sua verdade
central, e quando encontrá-la, todas as verdades relacionadas devem ser avaliadas à luz de
sua estrutura como um todo. A segunda regra é compreender a parábola, sob a ótica das
circunstâncias da sua origem. O contexto no qual aparece pode auxiliar imediatamente na
sua compreensão.1245
Jesus não inventou essa forma de ensino, que era comum e popular na Sua época,
mas “tomou posse da parábola e a honrou por fazê-la Sua própria, a fim de usá-la como
veículo para a maior de todas as verdades.”1246 Não obstante, se às parábolas forem dadas
interpretações que vão além do pretendido pelo Senhor, elas perderão o seu colorido, e ao
invés de esclarecimento, trarão confusão.
Por isso, é de suprema importância averiguar o que Jesus pretendia ao contar a
parábola do rico e Lázaro, a fim de não colocar em Seus lábios doutrinas que contrariem os
Seus próprios ensinos. Um ponto importante a salientar era o uso que Ele fazia da crença
popular para retirar lições. Com frequência se utilizava de ilustrações já bem conhecidas de
Seus ouvintes.
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Ao contar a parábola do rico e Lázaro, Jesus se apropria de uma história conhecida,
usa os seus elementos e os aplica para tirar uma lição. Josefo, que viveu durante a queda de
Jerusalém no ano 70 a. D., faz referência ao hades, “onde as almas dos justos e injustos são
detidas”. Os justos são tomados pela mão direita, passam por um portão onde se encontra
um arcanjo, e são levados ao seio de Abraão “por anjos comissionados sobre as almas” que
se dirigem cantando hinos até uma região de luz. Enquanto os ímpios são arrastados à força
pela mão esquerda por anjos designados para isso.1247
Esses anjos levam as almas dos ímpios até as proximidades do próprio inferno, de
onde “continuamente ouvem o seu barulho”, e sentem o vapor quente que sai daquele lugar,
de tal forma que ocorre uma expectação de temor do juízo futuro. Contudo, “um caos
profundo e largo está fixado entre eles. Tanto que, um justo que tiver compaixão dos ímpios
não pode ser admitido, nem pode um injusto, se for ousado o bastante, tentar atravessálo.”1248
Há marcadas semelhanças entre a parábola contada por Jesus e a descrição do hades
feita por Josefo: 1. Lázaro é levado pelos anjos, assim como os justos do relato de Josefo. 2.
O local chamado seio de Abraão aparece nos dois relatos. 3. Em ambos, os ímpios são
levados ao hades. 4. Existe contato visual/auditivo entre os dois grupos. 5 As duas regiões
aparecem em cada relato. 6. O abismo na parábola corresponde ao caos em Josefo. 7. E eles
não podem ser transpostos.
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O judaísmo absorveu muitas crenças do paganismo grego, particularmente durante o
período intertestamentário. Crenças que foram herdadas também pelo cristianismo. Por
exemplo, no livro apócrifo de Sabedoria 1249 está escrito: “Porque vós sois Senhor da vida e
da morte. Vós conduzis às portas do Hades e de lá tirais” (Sab 16:13). 1250 A nota de rodapé
diz assim: “Hades: ou Cheol, isto é, a região dos mortos.” Sobre o mesmo verso, a nota de
rodapé da Bíblia das Edições Paulinas comenta: “o reino da morte era considerado como
tendo portas que se fechavam para sempre atrás dos mortos.”1251
Foi utilizando dessa crença popular que Jesus afirmou a Pedro, “sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt 16:18).
Também aqui, Ele não endossa a crença, mas tira lições dela. Josefo também faz referência a
essas portas na sua descrição do hades.1252 Por essa razão declarou Le Goff que
somente através do tema da descida aos infernos é que a Antiguidade grega e romana trouxe
alguma coisa às imagens cristãs do além. Esse tema – que encontraremos com Cristo – é
frequente na Antiguidade grega: Orfeu, Pólux, Tseu e Héracles desceram à morada das
trevas. Uma das mais célebres destas descidas é a de Ulisses no livro XI da Odisséia.1253

Foi dessa maneira que, segundo Le Goff, os judeus descobriram o além. A geena está
localizada sob o abismo ou debaixo da terra que lhe serve de tampão. Para lá se pode ir pelo
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fundo do mar, cavalgando o deserto, e ainda por trás das sombrias montanhas. Através de
um pequeno buraco, por onde passa o fogo da geena, se comunica com a terra. Esse buraco
fica perto de Jerusalém, “no vale de Hinnom, para onde dão as respectivas portas.”1254
Ele continua descrevendo a crença judaica dizendo que o jardim do Éden é o mesmo
da criação, por isso não existe diferença entre o paraíso terrestre de Adão e o celeste dos
justos. “Fica bem em frente ou ao lado da geena,” para alguns está próximo, contudo,
distante para outros. Seja como for, separado dela por um “fosso intransponível... Tem
portas, geralmente três.” Alguns rabinos foram lá, contudo, Alexandre1255 tentou em vão
“transpor uma das suas portas.” Entre os justos que se encontram nesse lugar está “Abraão
que recebe os seus filhos.” 1256
O fato de Jesus ter se apropriado da crendice judaica 1257 para chamar a atenção dos
“fariseus, que eram avarentos,” mas familiarizados com a história, não significa que estava
reforçando aqueles ensinamentos oriundos do misticismo helênico. Portanto, não foi para
endossar o ponto de vista popular sobre a condição dos mortos que Jesus contou a parábola,
mas para extrair lições dela, apesar do seu enredo. Cristo ia até onde estava o povo, e
ensinava verdades celestiais apelando para o conhecimento que possuíam, direcionando a
atenção para instâncias mais elevadas.
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Uma análise mais detida da parábola do rico e Lázaro, bem como uma relação dos escritos
judaicos sobre o estado consciente após a morte e o seio de Abraão são providos em Questões sobre doutrina:
o clássico mais polêmico da história do adventismo, 370-382.
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Talvez por essa razão tenha usado o nome “Lázaro” para representar o pobre da
parábola. Lightfoot afirma que a parábola do rico e Lázaro é singular em pelo menos um
aspecto. Ele dá nome a um de seus personagens... Lazaro era um nome comum, sendo a
forma grega do nome hebreu Eleazar, que significa “Deus é meu auxílio”. 1258
Mesmo que Jesus tenha usado um nome fictício, 1259 ele, além de ser muito comum
está associado a alguns fatos que envolviam a realidade dos ouvintes. Apropriadamente
comenta Ellen G. White que, “não havia então hospitais onde os enfermos pudessem ser
cuidados. Os sofredores e necessitados eram trazidos ao conhecimento daqueles a quem
Deus confiara riquezas, para que deles recebessem auxílio e simpatia. Assim se dava com o
mendigo e o rico.”1260
Talvez o uso do nome “Lázaro” fosse proposital para demonstrar que embora
negligenciado pelos favorecidos da sociedade, o pobre podia clamar “Deus é meu auxílio”.
Não está destituído do favor divino por ser pobre, como pensavam os fariseus dos dias de
Jesus e os proponentes da teologia da prosperidade hoje. Outra razão pela qual Jesus usou
esse nome é dada por Ellen G. White:
O último e mais importante milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro de Betânia, após
estar morto quatro dias. Aos judeus foi concedida esta maravilhosa demonstração da divindade
do Salvador, mas rejeitaram-na. Lázaro ressurgiu dentre os mortos e apresentou-lhes seu
testemunho, porém eles empederniram o coração contra toda evidência, e até tentavam tirarlhe a vida. João 12:9-11.1261
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Tudo o que os judeus precisavam saber sobre a questão tratada: riqueza e pobreza,
filiação natural e espiritual a Abraão, a vida eterna e a danação eterna, os eleitos e os
perdidos, e mesmo a questão da natureza do homem na morte e a concepção bíblica do
inferno, estão expostos em “Moisés e os Profetas” (Lc 16:29) para os quais tinham acesso,
mas não ouviam.
A própria concepção bíblica sobre a “alma” e o “além” é tratada nos livros de Moisés
e nos escritos dos profetas. Sabendo que o Novo Testamento não desenvolveria o tema com
a profundidade do Antigo Testamento, Jesus autoriza essa porção das Sagradas Escrituras
para responder essas questões. As suas próprias palavras indicam que o caminho de volta à
vida é a ressurreição: “ressuscite alguém dentre os mortos” (v. 31). Explica Nichol:
Cristo procurou evitar conclusões infundadas como base nessa lição que estava ensinando aos
judeus, pondo-a no contexto de uma história. Ele a protegeu duplamente, afirmando no final
que “Moisés e os profetas” devem guiar os vivos no tocante ao destino além da morte. Sim,
ele a protegeu triplamente, descrevendo com clareza o retorno de alguém dos mortos em
função de uma ressurreição.1262

Os líderes religiosos consideravam fora do favor divino os miseráveis e pobres. Eram
opulentos e apreciavam a suntuosidade, viviam pelo amor ao dinheiro e dos prazeres que ele
pode comprar. A parábola foi contada por causa deles: “Os fariseus, que eram avarentos,
ouviam tudo isto e o ridiculizavam” (Lc 16:14).
A lição que Jesus objetivava ensinar é que, pelo fato de ser rico e filho natural de
Abraão, nem por isso esses líderes têm lugar cativo no Céu. Um pobre como o Lázaro da
parábola pode estar em melhores condições espirituais do que os ricos que, embora
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pretendendo ser favorecidos por Deus devido à sua condição sócio-econômica, estão
absolutamente perdidos. Outra lição como explica Ellen G. White é a de que:
Cristo mostra que nesta vida os homens decidem seu destino eterno. Durante o tempo da
graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas, se os homens desperdiçam as
oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova
oportunidade. Por sua própria escolha cavaram entre eles e Deus um abismo
1263
intransponível.

E a despeito de usar uma ilustração que tem como pano de fundo concepções do
paganismo, Ele demonstrou por Seu ensino na parábola e pela ressurreição de Lázaro de
Betânia que o caminho de volta à vida é a ressurreição, cuja crença implica na aceitação da
real condição do homem na morte e da natureza do inferno como ensinados no Antigo
Testamento representado por “Moisés e aos Profetas”.
Dessa maneira, as palavras de Lightfoot constituem uma reprovação austera, não
somente a Macedo, mas a todos os que constroem doutrinas fundamentadas em detalhes de
parábolas. “Seria totalmente errado tentar construir, baseado nesta única parábola, uma
teologia inflexível e detalhada da vida após a morte. A grande tentação de dogmatizar
concernente ao desconhecido, deveria ser evitada.”1264
Tendo em vista as conclusões alicerçadas nas concepções bíblicas e nos documentos
históricos, é inaceitável a conclusão de que Jesus desceu ao hades conforme o interpretam o
bispo Macedo e outros exegetas, supostamente apoiados em Efésios 4:8-10, 1 Pedro 3:18-19
e Apocalipse 1:18, como citados pelo bispo em seu terceiro manual de doutrinas. 1265
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Mais uma vez, a concepção da natureza imortal da alma e a sua sobrevivência após a
morte, são os responsáveis pela defesa dessas idéias. Na concepção de Macedo, Jesus
“depois da Sua morte, desceu ao coração da Terra, ao inferno, não para pregar aos
demônios, mas para bradar, cheio do poder do Espírito Santo, a Sua vitória contra a morte e
a eterna libertação da sedução pelas forças do diabo”.
Contudo, a exegese desses textos demonstra que não há referência à suposta descida
de Cristo ao inferno. Pedro escreveu: “Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos
pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas
vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão” (1Pe 3:18-19).
Sempre quando a Bíblia menciona alguém em prisão, refere-se a pessoas vivas
cativas pelo pecado: “Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome” (Sl
14:7). Quem fez este clamor foi Davi, não depois de morto, mas quando ainda compunha os
seus salmos. E Salomão explica, relativo ao perverso que “as suas iniqüidades o prenderão, e
com as cordas do seu pecado será detido” (Pv 5:22).
Quando Jesus começou o Seu ministério, ao pregar em Nazaré, leu uma porção
messiânica no livro de Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da
vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor”
(Lc 4:18-19; Is 61:1).
Ele se referiu aos “cativos” (presos) como as vítimas do pecado. Seres humanos
vivos a quem veio libertar. Logo em seguida afirmou: “Hoje, se cumpriu a Escritura que
acabais de ouvir” (v. 21). É também de Isaías a profecia messiânica correspondente à obra
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de Jesus: “Eu, o SENHOR, te chamei em justiça... luz para os gentios; para abrires os olhos
aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas” (Is 42:6-7).
Este é mais um verso projetando o trabalho messiânico em prol dos pecadores, referido em
Lucas 4:18.
Zacarias 9:11 também se refere aos cativos ou presos em sentido figurado, mas
referindo-se a pessoas vivas e não mortas. Paulo também faz uso dessa figura de linguagem,
ao tratar dos que são presas do pecado motivado por Satanás: “livrando-se eles dos laços do
diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade” (2Tm 2:26).
E a expressão “espírito” é utilizada para referir-se à pessoa. Paulo faz uso dessa
forma de expressar-se: “porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso” (1Co
16:18). “A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito” (Gl 6:18).
Há ainda outros textos bíblicos que fazem uso desse recurso: (Jó 6:4; 7:11; 17:1; 20:3;
32:18; Sl 16:9; 30:12; Is 38:16; Ez 3:14; Lc 1:47; At 20:22; 2Co 2:13; Fp 4:23; Fl 1:25).
Tendo em vista o tratamento que as Sagradas Escrituras dão aos termos “espírito”,
“presos” ou “cativos”, isto é, pessoas vivas enredadas pelo pecado, resta saber em que
ocasião e através de que agente, Cristo pregou para elas. Para essa identificação, deve-se ler
também o verso 20 de 1 Pedro 3:18-19.
A expressão “no qual” (v. 19) esclarece que se trata do “espírito” (v. 18) de Cristo
que “pregou aos espíritos em prisão, (19) os quais, noutro tempo, foram desobedientes
quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca”
(v. 20). O próprio apóstolo Pedro esclarece no 1:10-12:
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Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram
acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as
circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de
antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os
seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as
coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu,
vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar .

Portanto, foi o Espírito de Cristo, ou o Cristo pré-encarnado na pessoa do Espírito
Santo (Hb 9:14), utilizando a admoestação de Noé, “pregador da justiça” (2Pe 2:5) que
“noutro tempo” [naqueles dias] (v. 20), pregou a esses “espíritos” [pessoas] “em prisão”
[vítimas do pecado] (v. 19) do mundo antediluviano. Adam Clarke também encara a
sentença dessa maneira:
foi e pregou pelo ministério de Noé aos espíritos em prisão, os habitantes do mundo
antediluviano. Que o Espírito de Deus empenhou-se para convencer e reprovar os
antediluvianos é evidente pelo texto de Gênesis 6:3: Então, disse o SENHOR: O meu Espírito
não agirá para sempre no homem, pois este é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos.
E foi por esse Espírito que Noé tornou-se pregador da justiça, e condenou aquele mundo
impiedoso (Hb 11:7), que não creu até que a ira – a punição Divina, veio finalmente sobre
1266
ele.

A expressão do verso 18, “morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito” pode ser
entendida pelo seu uso em outras partes do Novo Testamento. A “carne se refere à existência
terrena de Cristo como ser humano e „espírito‟ à Sua existência como um ser divino depois
da ressurreição (ver Rm 1:3-4; 1Tm 3:16).”1267 Essa analogia é também aplicada aos seres
humanos: “Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza; contudo, vive pelo poder de Deus.

1266

Adam Clarke, “He went and preached unto the spirits in prision” [1 Peter 3:19], The New
Testament Including Marginal Readings and Parallel Texts: A Commentary and Critical Notes (Clarke‟s
Commentary) (New York, USA: Lane and Scott, 1850), 2:861
1267

“By the spirit” [1Pe 3:18], SDABC, 7:574.
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Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos, com ele, para vós outros pelo poder
de Deus” (2Co 13:4).
E este uso explica a exposição de 1 Pedro 4:6, “pois, para este fim, foi o evangelho
pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam
no espírito segundo Deus.” Estes já estavam mortos na ocasião em que Pedro escreveu a sua
epístola, mas ouviram o evangelho antes de morrer. Dessa maneira, “o evangelho foi
pregado àqueles que estão mortos.”1268
Se os antediluvianos foram deliberadamente desobedientes (Gn 6:5; 1Pe 3:20) e a
longanimidade de Deus aguardou 120 anos (Gn 6:3) dando oportunidade para que se
arrependessem (2Pe 3:9), então o ensino de que Jesus pregou durante a Sua morte aos
antediluvianos trás em seu escopo implicações sérias e comprometedoras à teologia
evangélica. Afirma o Comentário Bíblico Adventista:
Alguns argumentam que [1 Pedro] 3:18-20 e 4:6 sustentam a doutrina de uma alma imortal e
da consciência após a morte. E que durante o intervalo entre a crucificação e a ressurreição,
Cristo desceu ao Hades, o reino figurativo dos mortos (Mt 11:23) para pregar aos espíritos
desincorporados ali enlanguescidos. Mas a lógica deste ponto de vista demanda que os
“espíritos” referidos estivessem em uma espécie de purgatório ao tempo em Cristo lhes
pregou. E que o propósito de Sua pregação foi lhes dar uma segunda chance para serem
salvos, e assim, escaparem do purgatório. Contudo, muitos protestantes que acreditam que
nesta passagem Pedro ensina a consciência do homem na morte, ficariam horrorizados em
aceitar a doutrina papal do purgatório e a doutrina igualmente não escriturística da segunda
chance. Aqueles que defendem a posição de que Pedro neste texto apóia a sua crença na assim
chamada imortalidade natural da alma, devem também explicar por que Cristo seria imparcial
aos “espíritos” dos pecadores mortos, não dando aos de outras gerações uma oportunidade
similar aos do tempo de Noé. 1269

1268

Ibid., “them that are dead” [1 Peter 4:6].

1269

Ibid., “spirits” [1 Pe 3:19].
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Pedro está encorajando os seus leitores a não estranharem a aflição, mas se
espelharem em Cristo, cujo sofrimento foi ao extremo da morte (1Pe 3:13-4:19). Era
necessário que “em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser
misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação
pelos pecados do povo” (Hb 2:17). Se utilizasse algum poder de bradar vitória e libertar
supostos espíritos durante a Sua morte, seria dessemelhante aos homens, e assim, estaria
desqualificado para ser o Salvador.
A Palavra de Deus ensina que o tempo de oportunidade para a salvação ocorre
durante a vida e cessa quando o indivíduo morre (Ez 18:24; Mt 16:27; Lc 16:26-31; Rm 2:6;
Hb 9:27; Ap 22:12). E que não há consciência na morte (Sl 146:4; Ec 9:5-6, 10; Mt 10:28;
Jo 11:11-14; 1Ts 4:13-17).
Na morte ocorre o processo inverso da criação do homem, quando Deus soprou um
hálito de vida sobre a matéria formada do pó da terra (Gn 2:7). Agora, esse hálito volta para
Ele e a matéria retorna ao pó (Ec 2:7). Dessa forma, o uso feito da palavra “espíritos” em 1
Pedro 3:19, é uma figura de linguagem, uma sinédoque para representar as pessoas do tempo
de Noé aprisionadas pelo pecado, mas que ouviram à sua pregação.
Quanto a Apocalipse 1:18, “e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno”, citado por Macedo,
afirma Ladd que “a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves,
podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna.” 1270 E com ele concorda Stern ao
1270

George Eldon Ladd, “1:17-18”, Apocalipse: introdução e comentário, “caiu ao chão como
morto”, trad., Hans Udo Fuchs (São Paulo, SP: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1980).
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comentar: “uma vez que a chave é símbolo de autoridade (Mt 16:19), o sentido é que
Yeshua [Jesus] pode libertar da morte.”1271
Sobre Efésios 4:8-10, é preciso identificar a que Paulo se referia ao usar a expressão
“levou cativo o cativeiro”, qual a natureza da descida de Cristo às “regiões inferiores da
terra” e o que representam. O cativeiro do qual o apóstolo fala é o pecado, uma forma de
prisão que “gera a morte” (Tg 1:15; 1Co 15:56) a que estão sujeitos os seres humanos (Sl
51:3, 5; Pv 5:22; 14:34; 20:29; Lc 13:12-16; Jo 8:7, 34; Rm 3:9, 23; 5:12; 7:20; 8:21; 1Jo
1:8, 10; 5:17).
Assim, Cristo, levou cativo uma hoste de cativos, ou seja, aqueles que foram
mantidos presos no cativeiro da morte, mas libertados com Cristo na Sua ressurreição (Mt
27:51-53). Dessa maneira, foram libertados da prisão (a morte). Efésios 4:8 é uma citação do
Salmo 68:18, “Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro; recebeste homens por dádivas.”
Esse relato se refere à libertação de santos do cativeiro da morte, contudo, na ocasião
da ressurreição de Jesus, e não durante o período em que esteve no túmulo. Foi a
ressurreição que proveu a vitória sobre a morte (Jo 2:22; At 2:24, 32; 4:10; 5:30; 10:40;
13:30, 34, 37; Rm 4:24-25; 7:4; 8:11, 34; 10:9; 1Co 6:14; 15:13-17; 2Co 4:14; Gl 1:1; Cl
2:12; 1Ts 1:10; 4:14).
O poder para libertar do cativeiro da morte foi conferido a Jesus depois da
ressurreição: “que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e
lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus” (1Co 15:17-18; 1Pe

1271

Stern, “E tenho as chaves da morte e do Sh‟ol” [“Ap 1:18], CJNT, 866.
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1:21). A salvação de qualquer grupo dos falecidos não dependeu de uma suposta atividade
de Cristo durante a morte, mas da ressurreição.
E a promessa de resgatar do cativeiro a grande massa de salvos, está projetada para a
volta de Jesus (1Co 15:20-23). Exceção feita ao grupo que ressuscitou com Ele (Mt 27:5153). Tendo em vista que Cristo ascendeu ao Céu para ministrar como sumo sacerdote em
favor dos redimidos (Hb 6:19-20; 7:25-26; 8:1-8; 9:11-12, 22-24; 10:12) e que a ministração
no tipo, isto é, no santuário terrestre era realizada por um sumo sacerdote auxiliado por vinte
e quatro sacerdotes (1Cr 24:4, 7-18),1272 há uma forte possibilidade de que esse grupo
represente os auxiliares de Cristo.
Essa possibilidade é aumentada pela referência que o Apocalipse faz a “vinte e
quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro” (Ap 4:4). As
vestiduras brancas sugerem que são homens redimidos (Mt 22:1-13; Ap 3:5, 18; 7:9; 13:4), a
coroa (stephanous stefanouv)1273 de ouro, que foram vitoriosos sobre o pecado e sobre a
morte, e o fato de ter “cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso” (Ap 5:8),
denota atividade sacerdotal celestial (Ap 4:10; 11:16; 19:4).
Tendo em vista que, de acordo com as Escrituras, os únicos seres humanos que estão
no Céu são, Enoque (Gn 5:24; Hb 11:5), Moisés e Elias (2Rs 2:11; Mt 17:2-3), os vinte e
quatro anciãos são equacionados com o grupo de santos que ressuscitou com Cristo.

1272

1273

Ver Jeremias, Jerusalém no tempo de Jesus, 104, 142, 155, 272, 273, 278.

Coroa de vencedor, recompensa e glória. Ver: Vine, Unger, White Jr., “coroa”, .Dicionário Vine:
o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Testamento, 510-511.
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Portanto, junto com Moisés, constituem os únicos que foram libertados do cativeiro ou
prisão da morte, de acordo com o relato bíblico.
Se Cristo tivesse a liberdade de circular entre o inferno e o paraíso, como advogam
Macedo e os demais proponentes da doutrina da imortalidade natural, que sentido haveria
nas palavras do autor de Hebreus: “Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos
a Jesus, nosso Senhor”? (Hb 13:20).
Foi a glorificação que conferiu ou restituiu o poder a Jesus, que agora “manifestou-se
em outra forma” (Mc 16:12), e com esse poder e glória virá buscar os restantes dos
redimidos (Mt 24:30). Ainda que nem sempre a palavra “glória” se refira a poder, contudo,
ela é tratada dessa maneira em alguns textos (Mc 10:37; 13:26; Rm 6:4; 1Pe 4:13; Ap 15:8).
A glória também se manifesta como símbolo de esplendor (1Co 15:40-41).
Assim, a glória que reabilitou o poder de Jesus foi conferida após a ressurreição (1Co
15:42; Fp 3:21; Cl 3:4). A morte de Jesus, portanto, significou morte verdadeira, pois era
necessário que “provasse a morte por todo homem” (Hb 2:9), como diz Paulo: “E ele morreu
por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por
eles morreu e ressuscitou” (1Co 5:15).
Portanto, em relação às regiões inferiores da terra para onde desceu, Jesus baixou à
sepultura, hades (At 2:27, 31), ao túmulo, à terra. “A morte de Jesus foi uma morte
verdadeira, mas a Sua ressurreição proveu vitória sobe ela.”

1274

Ver: “Hell” [At 2:27], SDABC, 6:145.

1274

Dessa forma, em relação ao

375

vocábulo hades, “a palavra é comum nas lápides da Ásia Menor.”1275 E o Comentário
Bíblico Adventista corrobora dizendo que “hades aparece em muitas lápides da Ásia Menor
como „sepultura de‟ fulano ou beltrano.”1276
Se a palavra hades fosse entendida como lugar de suplício, os familiares dos mortos
não a usariam em lápides. Eles a entendiam como sepultura, ou lugar de repouso dos
falecidos. É possível depreender essa conclusão, não apenas desse fato, mas comparando os
vocábulos usados em Oséias 13:14 para “inferno”, em hebraico sheol, com o grego da
Septuaginta hades e a citação feita por Paulo em 1 Coríntios 15:55. “É significativo que
Paulo substitui adh [ade] por yanate [thanate].”1277 Em outras palavras, o apóstolo
substitui a palavra inferno e em seus lugar usa o termo morte.
Assim, o Senhor Jesus “ao entrar em tal experiência tornou-se um sumo sacerdote
compreensivo e eficiente, familiarizado com todas as vicissitudes da vida humana, mesmo a
própria morte (Hb 2:14-18; 7:25-27).”1278 Era necessário que a provasse para conferir vida
aos remidos. Conclui-se daí que Jesus morreu e ficou no sepulcro até a Sua ressurreição.
Não foi nem ao paraíso e nem ao inferno, mas provou o silêncio obscuro da morte, a última
inimiga do homem! (1Co 15:26).

1275

James Hope Moulton e George Milligan, “adhv” [hades], The Vocabulary of the Greek
Testament: Ilustrated From the Papyri and Other Non-Literary Sources (Grand Rapids, MI: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 9.
1276

“Hell” [Mt 11:23], SDABC, 5:387.

1277

Moulton and Milligan, 9.

1278

“Lower parts of the earth” [Ef 4:9], SDABC, 6:1022.
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A Doutrina do Conflito Cósmico1279
Macedo, devido à sua cosmovisão sincretista é levado a citar o Diabo
exageradamente em seus livros, fato justificado pela cosmogonia iurdiana que atribui ao
Demônio todos os males que envolvem a humanidade, mesmo aqueles pelos quais a pessoa
humana é responsável. Por isso, a doença e a pobreza relacionam-se “diretamente com o
princípio do mal”, 1280 surgiu do inferno,1281 e quem está em Cristo, não precisa ficar
doente.1282
A Questão da Citação Exagerada do Diabo
A Sagrada Escritura é clara quanto à definição de papéis em torno do conflito
cósmico. Depois de haver criado ao casal edênico, Deus o advertiu quanto à existência do
mal e às consequências da desobediência à Sua palavra (Gn 2:15-17). Aqui está a primeira
demanda pela responsabilidade pessoal. Depois da Queda, o homem passaria a conviver
com as sequelas produzidas como resultado da desobediência à expressa ordem de Deus (Gn
3:16-19).
As palavras do Criador a Caim demonstram a Sua exigência pelo autodomínio
humano diante dos apelos do mal: “Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante?

1279

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 238.
1280

Macedo, Como fazer a obra de Deus, 11.

1281

Ibid., Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 11, 12.

1282

Ibid., Nos passos de Jesus, 120.
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Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o
pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo (Gn 4:6-7).
Assim acontece ao longo de toda a Bíblia. Cada pessoa é responsável pelos seus atos
diante de Deus (Rm 14:12). A resposta do pastor Paulo Gomes da IURD quando o seu
pecado sexual veio a ser descoberto1283 abrange a alegação de que não teve intenção de
estuprar, mas que foi “possuído por espíritos” que o “obrigaram ao ato.” Já o rei Davi,
prontamente reconheceu a gravidade dos seus atos pecaminosos, “então, disse Davi a Natã:
Pequei contra o SENHOR” (2Sm 12:13).
Dessa maneira, os pastores da IURD atribuem um valor exagerado a Satanás, que se
torna o centro das atenções nos cultos iurdianos até pela repetida menção de seu nome de
forma falada ou escrita. Mas, essa atitude também é condenada na Bíblia: “Em tudo o que
vos tenho dito, andai apercebidos; do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça
de vossa boca” (Ex 23:13).1284
A Questão da Atribuição ao Demônio de todos os Males que Envolvem a Humanidade
Ainda que não se possa olvidar a ação e participação das forças do mal na vida dos
seres humanos (Mt 13:39; Jo 8:44; 13:2; At 10:38; 2Co 11:3; Ef 6:11-12; 1Tm 3:7; 2Tm
2:26; Ap 2:10), elas estão sujeitas à soberania de Cristo, “o qual, depois de ir para o céu, está
à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes” (1Pe 3:22).

1283

Folha de São Paulo, 26 de setembro de 1990. Ver também: Mariano, Neopentecostais: sociologia
do novo pentecostalismo no Brasil, 140.
1284

Ver também (Js 23:7; Os 2:17 e Zc 13:2).
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E mesmo sabendo que “o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que
ruge procurando alguém para devorar”, é dever dos homens ser “sóbrios e vigilantes” (1Pe
5:8) para não dar “lugar ao diabo” (Ef 4:27), resistindo-o e ele “fugirá de vós”, mas para
isso, é necessário sujeitar-se a Deus (Tg 4:7).
Portanto, não se deve subestimar a influência do Diabo, também não é correto
superestimá-la. Contudo, a ação do mal na experiência das pessoas está sujeita à suserania
de Cristo, e o relacionamento com Ele determina a forma de reação a essa manifestação na
experiência pessoal.
E a percepção do que representa o mal ou o bem está diretamente relacionada ao grau
de conhecimento e noção de envolvimento na grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Do
ponto de vista neopentecostal iurdiano, a pobreza, as limitações físicas e os empecilhos
profissionais são sempre manifestações do mal. Enquanto a prosperidade, a saúde e o
sucesso, representam a expressão do bem.
A Questão da Natureza do Conflito Cósmico
Por tudo isso, é mister atentar para o relato sagrado sobre o desenrolar do conflito
cósmico. A Bíblia não relata quando ocorreu a queda de Lúcifer, mas informa quanto às suas
motivações e os elementos envolvidos na controvérsia. No livro de Ezequiel está retratada,
na figura tipológica do rei de Tiro, contra quem e contra o que se voltou a rebelião
luciferiana. O profeta descreve o surgimento, o amadurecimento e a consumação da
rebelião:
Estavas no Éden, jardim de Deus; de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o
diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda; de ouro se te fizeram
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os engastes e os ornamentos; no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras
querubim da guarda ungido, e te estabeleci; permanecias no monte santo de Deus, no brilho
das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que
se achou iniqüidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de
violência, e pecaste; pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer,
ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua
formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; lancei-te por terra, diante
dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do
teu comércio, profanaste os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te
consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos
os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti; vens a ser objeto de espanto e
jamais subsistirás.1285

O Éden referido no verso 13 é a habitação de Deus, lugar associado à glória e
grandeza (Ez 31:18), e símbolo de fertilidade (Is 51:3; Ez 36:35; Jl 2:3). O paralelismo de
Isaías 51:3 coloca o Éden como sinônimo de “jardim do SENHOR”. Em Ezequiel 28:13,
“jardim de Deus” é o aposto de “Éden” e está localizado no “monte santo de Deus” (Ez
28:14, 16) de onde Lúcifer foi lançado. Trata-se, portanto, do Céu (2Cr 6:21, 30, 33, 39;
30:27).
O verso 13 também descreve a exuberância de Lúcifer retratando o seu revestimento
de pedras preciosas, o que demonstra a sua importância e “a enumeração dessas várias jóias
enfatizam a posição exaltada daquele que, depois de Cristo, era o mais honrado no céu.”1286
Há duas informações dignas de nota nos verso 13. A primeira indica tratar-se de um ser
criado. A segunda, a sua retratação utilizando elementos ligados ao mais solene da liturgia
do santuário. As pedras preciosas são as mesmas que compunham o peitoral do sumo
sacerdote (Ex 28:17; 39:8-14).

1285

Ezequiel 28:13-19.

1286

“every preciuos stones” [Ez 28:13], SDABC, 4:676.
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E no verso 14, a expressão “querubim da guarda”, remete ao mais sagrado do
santuário. A arca da aliança no santo dos santos era ladeada por dois querubins de ouro, uma
representação dos querubins que assistem na presença de Deus (Ex 25:20; Sl 80:1). Além
disso, era “ungido”. Como ocorria na liturgia do santuário terrestre com os sacerdotes, cuja
unção acontecia com um óleo especial (Ex 30:22-25; 40:13-15).
Essa descrição forte deixa transparecer a magnitude e singularidade desse ser, então
luminoso. Por isso, no verso 15 o profeta retrata Deus falando de Lúcifer como “perfeito
(tāmîm [Mymt])1287 eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado”. Neste verso é
repetida a afirmação de que se trata de um ser criado em quem “se achou iniquidade”.
A natureza do conflito cósmico é determinada pelo entendimento desse processo de
transição, através de quatro expressões utilizadas pelo profeta nos versos 15 e 16:
“iniquidade” („āwelâtah [htlwe]),1288 “multiplicação do seu comércio”, “encheu o teu
interior de violência” e “pecaste” (vatehettā [ajxtw]).1289 A expressão “iniquidade” e
“pecado” são usadas intercambiavelmente no Novo Testamento com o sentido de “quebra da
lei” de Deus (1Jo 3:4).
A Almeida Revista e Atualizada verte o texto assim: “o pecado é a transgressão da
lei”; e a Almeida Revista e Corrigida, dessa maneira: “o pecado é iniqüidade”, tradução do
grego, e amartia estin e anomia [h amartia estin h anomia]. O termo anomia é uma

1287

“Aquilo que é eticamente direito, correto”. Ver: J. Barton Payne, “tāmîm”, DITAT, 1647-1649.

1288

De „āwel, „āwlâ – injustiça, iniquidade, “um ato ou feito contra aquilo que é correto...
comportamento que se opõe ao caráter divino”; Ibid.; “„āwel, „āwlâ”.
1289

De hātā – errar, sair do caminho, pecar, tornar-se culpado; Ibid., “hātā‟‟.
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junção do prefixo de negação a com o substantivo nómos (lei),1290 ou seja, “transgressão da
lei”. O termo iniquidade em Português significa falta de equidade, que por sua vez, quer
dizer: “Sentimento de justiça avesso a um critério de julgamento ou tratamento rigoroso e
estritamente legal.”1291
Sumariando, um dos problemas de Lúcifer foi com a lei de Deus, a lei que imperava
no Céu, no “monte santo”.

Lei que não apenas trata da “disposição de reconhecer

igualmente o direito de cada um”, 1292 mas “é tão sagrada como Ele [Deus] próprio”1293 (Sl
111:7-8). O que foi revelado através de Ezequiel também é visto em outras porções da
Bíblia.
Em Apocalipse 12:3-4, João contemplou “um dragão, grande, vermelho” (o diabo, v.
9). “A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra”. Na
imagem pictórica apocalíptica, estrelas com frequência representam anjos (Jó 38:7; Is
14:12). O instrumento usado por Lúcifer para ludibriar a terça parte dos anjos foi “a sua
cauda”.
Cauda é um termo simbólico diretamente relacionado com desobediência à lei de
Deus: “O SENHOR te porá por cabeça e não por cauda; e só estarás em cima e não debaixo,
se obedeceres aos mandamentos do SENHOR, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar

Rom.

1290

Ver: Moulton, “anomia” e “nómos”, AGLR, 31.

1291

Ver: Ferreira, “iniquidade” e “equidade”, DAEXXI.
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Ellen G. White, Patriarcas e profetas (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, s. d.), 40. 1CD-
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e cumprir” (Dt 28:13). A “cauda” está virtualmente conjugada à mentira: “o profeta que
ensina a mentira é a cauda” (Is 9:15).
Portanto, Lúcifer usou argumentos mentirosos (Jo 8:44), mas convincentes sobre a
lei de Deus e contra ela. E até certo ponto, obteve êxito, pois convenceu uma parcela dos
anjos e depois, dos homens, de que a lei de Deus não é necessária, no todo ou em parte. Isso
é explicado pela expressão, “na multiplicação do teu comércio”. Comércio pressupõe
compra e venda, mas não se trata aqui de objetos, mas de ideologia, vendida por aquele que
se tornaria o arquienganador, e comprada pelos anjos que se tornariam demônios e
posteriormente, por homens transformados em “falsos profetas”.
A Questão da Identidade de Miguel no Conflito Cósmico
Contudo, a motivação do anjo caído é explicada pela “violência” do seu interior. O
desenrolar do conflito cósmico explica que esta hostilidade era voltada contra Cristo, pois é
o representante da divindade que confronta Satanás no campo de batalha espiritual. Antes da
encarnação, ele aparece na figura pictórica do arcanjo Miguel: 1294 Tendo em vista que
Lúcifer pretendia ser “semelhante ao Altíssimo” (Is 14:12-14), o nome Miguel, uma
pergunta que sugere a sua relação com a divindade, é também uma reprovação ao anjo
caído. Quem é como Deus, senão Cristo?

1294

“Michael”.

Miguel significa, “Quem é como Deus?”. Ver: Miller and Miller, Haper‟s Bible Dictionary,
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Miguel é retratado expulsando Satanás e seus anjos do Céu (Ap 12:7-9), lutando
contra o “rei da Pérsia” [um símbolo do anjo mal]1295 (Dn 10:13, 21), defendendo o povo de
Deus no tempo de angústia, no fim do qual “muitos dos que dormem no pó da terra
ressuscitarão” (Dn 12:1-2). E somente Deus tem o poder de ressuscitar, mas Miguel aparece
na disputa com Satanás pelo corpo de Moisés (Dt 34:6; Jd 9) que é contemplado já
ressuscitado na transfiguração de Jesus (Mt 17:1-3).
Paulo descreve Jesus descendo do céu “com alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus”. A voz de arcanjo é uma inferência da presença de Miguel como vista em
Daniel 12:1-2, pois, “os que morreram em Cristo ressuscitarão” (1Ts 4:16 ARC). E na sua
carta aos coríntios, aludindo ao mesmo episódio, escreve: “ao ressoar da última trombeta. A
trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis” (1Co 15:52). A mesma trombeta
tocada por Jesus com voz de arcanjo em 1 Tessalonicenses 4:16.
Portanto, a Bíblia nunca faz referência a “arcanjos” sendo arrastados pela rebelião de
Lúcifer, como afirma Macedo,1296 mas a um “arcanjo”, Miguel, representação pictórica de
Jesus contra quem Satanás dirigiu o seu ódio, a sua violência interior. Dessa maneira, os
dois objetos da aversão de Satanás são: a lei de Deus e Cristo. E, consequentemente, os Seus
seguidores.

1295

William H. Shea, The Abundant Life Bible Amplifier: A Practical Guide to Abundant Christian
Living in the Book of Daniel 7-12, George R. Knight, ed. (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association,
1996), 172.
1296

Macedo, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 66. Essa é mais uma das muitas digressões de
Macedo, pois em outro livro ele declara que “o nome Miguel... é o único anjo, em toda a Bíblia, chamado de
arcanjo”. Ver: Edir Macedo, Estudo do Apocalipse, vol. 3 (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal Ltda.,
2000), 105.
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Tendo em vista a luta desencadeada pelo conflito cósmico, a origem da pobreza, da
perda e da doença não pode ser simplesmente atribuída diretamente ao mal, 1297 ou ao
inferno,1298 isentando a quem está em Cristo dessas condições, conforme afirma Edir
Macedo.
Logo no começo de sua narrativa, a Bíblia trata da dor gerada pela Queda do homem.
Passaria a experimentar fadigas (Gn 3:17), a terra produziria “cardos e abrolhos”, mas dela o
homem teria que tirar o seu sustento (v. 18), “no suor do rosto”, e finalmente experimentar a
morte (v. 19). A mulher teria mesclada à alegria de dar a luz, o sofrimento físico da gravidez
e a dor do parto (v. 16). Toda a natureza entrou num processo de sofrimento devido à Queda
(Rm 8:18-23).
Felizmente, a Bíblia termina a sua narrativa retratando a Terra renovada,
apropriadamente revestida de delícias para a habitação da humanidade redimida. Nela não
haverá mais desconforto provocado pelas agruras da sobrevivência, nem a dor do parto e
nem a separação causada pela morte (Ap 21:1-4; 22:1-5).
O problema do sofrimento desencadeado pela doença, pela pobreza ou outros fatores,
está diretamente relacionado com a condição humana caída. Os elementos entrelaçados com
a existência humana como atenuantes ou agravantes, são: Deus, o Criador; o Diabo, o
adversário; o próprio homem e o planeta.
A primeira causa da desventura humana foi o pecado, o causador, o príncipe das
trevas, e o homem, a vítima. Porém, não vítima inconsciente, pois foi advertido sobre o mal,
1297

Macedo, Como fazer a obra de Deus, 11.

1298

Ibid., Fé e dinheiro: o dinheiro é a raiz de todos os males?, 11, 12.
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quando ainda em estado de pureza (Gn 2:15-17). A queda do homem foi o fracasso em
atender a Deus, por isso, agora precisa aprender a obediência.
A Questão das Causas do Sofrimento
1. O ensino da obediência
Embora a dor e o sofrimento sejam comuns a todos os seres humanos, a Bíblia trata
da questão no quadro do povo de Deus. No Antigo Testamento a ênfase “está nos
sofrimentos de Israel como consequência da sua própria desobediência; esse sofrimento é
retribuidor e restaurador.”1299 Assim o pecado do povo é seguido pela disciplina divina que
inclui a perda e o sofrimento nas suas diversas formas. O arrependimento é seguido pelo
perdão e a retirada da disciplina.
Em Levítico 26 essa sequência é claramente esboçada. Nos versos 1-13 encontram-se
as promessas de bênçãos pela obediência; de 14 a 39 estão as ameaças dos castigos nas suas
diversas formas pela desobediência; nos versículos 40-41, o arrependimento é demonstrado
pela confissão. Como consequência, a restauração e acolhimento são retratados nos versos
42-45.
O povo deveria encarar positivamente o castigo: “e tomarão eles por bem o castigo
da sua iniqüidade” (v. 43). Essa atitude representava crescimento, pois estariam
reconhecendo que foram as iniquidades as causadoras dos seus males, mas o arrependimento
proporciona a restauração.

1299

P. Cotterell, “Sofrimento”, NDTB, 1202.
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2. A participação no conflito cósmico
Nem sempre o mal, manifestado na perda, na pobreza e no sofrimento é resultado
direto da desobediência humana aos preceitos divinos. No livro de Jó, há uma clara
demonstração de que o mal pode ter outras causas. Os hebreus tinham uma compreensão
unilateral quanto à presença do mal: “quem faz o bem tem felicidade, quem faz o mal tem
infelicidade.”1300
Essa asserção que se tornou sabedoria popular tradicional, chegando aos dias de
Jesus, os levava ao desprezo do pobre e desvalido. Mas “Jó recusa se enquadrar num
esquema que pretende racionalizar a existência e encontrar segurança dentro das grandes
certezas da sabedoria tradicional.” 1301
Pois estava convicto de sua lealdade e integridade. Por isso, uma das mais gritantes
mensagens do livro de Jó, é que “a bondade e o poder de Deus não devem ser avaliados com
base no saldo das tragédias e dores que experimentamos todos os dias, inexoravelmente.” 1302
Ele era íntegro, mas apesar disso estava vivenciando perdas e sofrimentos. Além
disso “também observou que nem sempre o mal e o bem são punidos e recompensados nesta
vida. Há ladrões que prosperam, enquanto alguns homens realmente santos levam uma vida
pobre e sofrida.”1303
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Bento Silva Santos, A experiência de Deus no Antigo Testamento, 9ª ed. (Aparecida, SP: Editora
Santuário, 2000), 95.
1301
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1302

Charles Stanley, Como lidar com o sofrimento (Belo Horizonte, MG: Editora Betânia, 1995), 15.
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Philip Yancey, Deus sabe que sofremos (Miame, FL: Editora Vida, 1981), 74.
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No capítulo 21:7-13, Jó se refere “às três imagens clássicas da felicidade”: 1) a
posteridade assegurada; 2) ambiente doméstico tranquilo; 3) a prosperidade (na imagem do
rebanho fecundo). A essas, Jó acrescenta: 4) filhos contentes; 5) a morte num ambiente de
felicidade. 1304
As cinco condições, Jó descreve como sendo desfrutadas pelo ímpio. Em outras
palavras, conforme escreve Santos, ele está dizendo que “a correlação entre a felicidade de
Deus e bênçãos materiais” nem sempre pode ser “aceita diante da constatação de que o
ímpio prospera em sua vida terrena.” 1305 Por isso está certo Yancey ao afirmar que “assim
como uma vida perversa nem sempre traz sofrimento, uma vida vitoriosa nem sempre
isenta-nos de dores cruéis.”1306
Segundo o profeta Jeremias, alguns perversos que prosperam também têm Deus “nos
lábios, mas longe do coração” (Jr 12:1-2). Esse texto é análogo ao de Isaías 29:13, citado por
Jesus para se referir aos religiosos que pretendiam servir a Deus, mas na verdade substituíam
as Suas orientações nas Sagradas Escrituras pela sabedoria tradicional: “este povo honra-me
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim... negligenciando o mandamento de
Deus, guardais a tradição dos homens” (Mc 7:6-9).
O salmista retrata os ímpios como “sempre tranqüilos” e aumentando “suas riquezas”
(Sl 73:10-12). E Malaquias se refere a eles como os que prosperam (Ml 3:15). Pois, como

1304

B. Santos, 98-99.

1305

Ibid., 98-99.

1306

Yancey, 79.

388

explica Cotterell, “os sofrimentos daqueles que não pertencem ao povo de Deus é raramente
mencionado fora do contexto de juízo.”1307
Dessa maneira, conforme argumenta Santos, “o livro de Jó propõe um novo modo de
compreender a Deus: como alguém que se relaciona com o homem sofredor e que domina o
mal segundo um desígnio global de providência e não conforme a visão estreita da
retribuição imediata.”1308
A mensagem de Jó corrige a sabedoria tradicional, pois se Deus recompensasse aos
obedientes e punisse aos desobedientes, as ações corretas dos justos poderiam ser motivadas
por causa dos “interesses imediatos”. Conforme afirma Yancey, “a bondade seria
contaminada por motivos egoístas. Nós apenas o amaríamos por causa de uma necessidade
inata e programada, e não por causa de uma escolha deliberada em face de alternativas
atraentes.”1309
Aquilo que a mensagem de Jó tenta evitar, é exatamente o que a teologia da
prosperidade procura incentivar. Jó combate uma velha tendência religiosa, “cujos traços
sutis de uma concepção mágica das relações do homem com Deus”, podem “condicionar” as
decisões divinas “por meio de objetos, de gestos, de palavras, de ritos.”1310
A fidelidade de Jó é demonstrada em face, mesmo da ignorância sobre o que se
passava numa dimensão ulterior não alcançada pelos olhos mortais e só conhecida pela
1307

P. Cotterell, “Sofrimento”, NDTB, 1202.
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B. Santos, 100.
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Yancey, 75.
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B. Santos, 100.
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Revelação. Mas, os capítulos 1 e 2 demonstram “que Satanás espicaçou Deus com acusações
de que os seres humanos não são verdadeiramente livres, porque Deus havia recompensado
Jó ricamente; portanto ele só poderia ser-lhe fiel.”1311
Quanto à hipotética pergunta se Jó estaria sendo fiel apenas pela prosperidade
proporcionada por Deus, a resposta é evidenciada pelo seu testemunho de vida em face do
sofrimento mais agudo possível. Somado a isso, a falta de incentivo da esposa (Jó 2:9) e a
acusação de supostos amigos (Jó 2:11 vv.). Por isso, comenta Yancey:
Jó é um exemplo de alguém que permanece fiel a Deus, mesmo quando o seu mundo
desmorona ou quando parece que Deus se voltou contra ele. Jó apegou-se à justiça de Deus
quando, aparentemente, ele era o melhor exemplo da pretensa injustiça de Deus. Ele não
procurou o doador por causa das suas dádivas; quando todas as dádivas foram removidas ele
ainda procurou o doador.1312

O que torna a postura de Jó ainda mais admirável é o fato de no Velho Testamento o
sofrimento ser identificado com a punição divina, visão abraçada pelos seus “amigos” e
reprovada por Deus nas Suas palavras a Elifaz: “porque não dissestes de mim o que era reto,
como o meu servo Jó” (Jó 42:7). Portanto, como diz Yancey, “Jó sobressai. Ele suportou um
sofrimento que não merecia, fato que demonstra estar Deus profundamente interessado num
amor oferecido com liberdade.” 1313
Contudo, assim como ocorreu a Jó, um gigante da fé, “Deus sabe com exatidão que
volume de pressão cada um de nós”1314 pode suportar. Os seres humanos estão envoltos em
1311

Yancey, 75-76.
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Ibid., 76.
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uma batalha cósmica, por isso, o sofrimento causado pela perda, pela pobreza e pela doença
“é um clamor transcendente de que a condição humana está fora de seu funcionamento
normal.”1315
Assim, o otimismo da teologia da prosperidade é falso por tentar provar que o cristão
pode ajustar-se ao mundo, onde a prosperidade e a saúde são a finalidade última da
existência, ignorando a condição provisória e probatória dos seres humanos neste mundo até
que o retorno de Cristo estabeleça novas consecuções.
3. Para a glória de Deus
Essas questões também intrigaram aos discípulos, o que os levou a perguntar a Jesus
as razões pelas quais um homem nasce cego, por exemplo: “Caminhando Jesus, viu um
homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou
seus pais, para que nascesse cego?” (Jo 9:1-2).
Conforme analisa Cotterell, “a suposição básica” dos discípulos “é que a causa do
sofrimento sempre é o pecado.”1316 Jesus rejeita as duas alternativas oferecidas pelos
discípulos: o pecado do próprio cego (possivelmente ainda no ventre),1317 o pecado de seus
pais. E apresenta uma alternativa que, ainda que não seja considerada válida por
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Yancey, 60.
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P. Cotterell, “Sofrimento”, NDTB, 1205-1206.
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Ibid., 1205.
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Cotterell, 1318 no caso específico daquele cego e de todos os que seriam curados pela ação
direta do milagre divino, “foi para que se manifestem nele as obras de Deus” (v. 3).
Essa resposta pode ser entendida, conforme explica Bruce: “isso não quer dizer que
Deus intencionalmente fez a criança nascer cega, para depois de muitos anos, revelar sua
glória tirando a cegueira”, pois até o fato de pensar assim “seria uma afronta ao caráter de
Deus.” Continua dizendo que Ele “é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança e,
quando ela se tornou adulta, fez com que recuperasse a vista, a fim de que visse a glória de
Deus na face de Cristo.”1319
4. Causas Naturais
Jesus também foi indagado quanto à situação dos “dezoito sobre os quais desabou a
torre de Siloé e os matou” se “eram mais culpados que todos os outros habitantes de
Jerusalém?” (Lc 13:4). A resposta imediata, foi: “não eram, eu vo-lo afirmo” (v. 5). Jesus
rejeitou essa teoria também. A queda da torre pode ter sido ocasionada por falha na sua
estrutura ou por algum tipo de erosão.
Então, a causa natural não pode ser descartada, pois as falhas que põem em risco a
vida humana constituem sequelas do pecado. Yancey argumenta que “Jesus estava
sugerindo que esses homens nada tinham feito de extraordinário que merecesse tal destino...
Talvez a torre tivesse caído apenas por ter sido malfeita.”1320
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Ibid., 1206.

1319

F. F. Bruce, “A cura do cego” [Jo 9:1-5], João: introdução e comentário, 183.

1320

Yancey, 71-72.

392

5. Pela ação direta de Satanás
Em Lucas 13:10-16 há o relato da mulher que “já dezoito anos; andava ela
encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se” (v. 11). Jesus a curou, e ela glorificou a
Deus pela cura (v. 12-13). Em seguida, Ele perguntou por que razão não deveria curar em
dia de sábado “esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos?” (v. 16).
Neste caso, Jesus especificou a origem dos sofrimentos daquela mulher, o diabo.
6. O aperfeiçoamento da fé
O conceito de Paulo sobre a questão do sofrimento é valioso por duas razões. Ele
mesmo era uma pessoa submetida a diversas formas de sofrimento (2Co 11:23-30), foi
escolhido por Deus para levar o evangelho às pessoas mais preeminentes, o que exigia dele
certa habilidade (At 9:15; 2Pe 3:16) e porque o próprio Deus declarou a seu respeito: “pois
eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome” (At 9:16).
Ele sofria algum tipo de sequela física pela qual pediu a cura (2Co 12:8), mas a
resposta de Deus, sentenciou: “a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza” (v, 9). A razão pela qual lhe foi “posto um espinho na carne”, era para que não se
“ensoberbecesse com a grandeza das revelações” (v. 7). Quem está mais interessado em que
Paulo não se exalte é Cristo, mas o espinho é “mensageiro de Satanás” com a finalidade de
lhe “esbofetear”.
Esta exposição sugere que Deus permitiu a ação de Satanás na experiência de Paulo,
para que houvesse aperfeiçoamento da fé. Por isso ele escreveu aos filipenses: “para o
conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-
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me com ele na sua morte” (Fp 3:10). A expressão “comunhão” é a tradução do grego:
“koinonian” [koinwnian].
Cotterell comenta que “Paulo associa deliberada e vigorosamente a vida do cristão ao
sofrimento.”1321 Assim, para o apóstolo, Cristo é o centro a Quem ele quer conhecer, bem
como o mistério da Sua ressurreição e participar ou ter comunhão com os seus sofrimentos,
tornando-se semelhante a Ele na sua morte. Essa conclusão está correta, pois “„o poder da
sua ressurreição‟ e a „participação em seus sofrimentos estão diretamente ligados pelo
mesmo artigo definido.”1322
Com essa tremenda motivação, pode afirmar que para ele a própria morte é melhor
que a vida (2Co 5:8). Ao tratar do sofrimento de Cristo referido pelo autor da carta aos
hebreus, “aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu” (Hb 5:8), Cotterell garante que “o
autor não pode estar se referindo ao sofrimento redentor da cruz, que foi totalmente vicário”,
mas aquele através do qual “o cristão aprende a obedecer por meio do sofrimento.”1323
Assim, para Cotterell, há dois aspectos envolvidos no sofrimento cristão: “o
sofrimento comum a toda humanidade e o sofrimento como consequência do novo
nascimento cristão, a nova vida pela ressurreição.”1324 Dessa maneira, como afirma Stanley,
o sofrimento pode ser “a ferramenta mais eficaz de Deus para aprofundar nossa fé e devoção
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a ele”, 1325 fomentar “o crescimento espiritual contínuo” e manter os seus filhos “atentos aos
seus propósitos” para a vida de cada um deles. 1326
Stanley ainda declara com propriedade que “é enganoso pensar que uma vida isenta
de problemas é feliz”,1327 que o desejo humano de crescer “é proporcional” à sua
“capacidade de enfrentar o sofrimento e sair dele vitorioso.” E que se a prioridade cristã “for
gozar tranqüilidade, conforto e prazer” haverá pouca “tolerância à adversidade.” 1328
Apesar de parecer bizarro, há uma razão, segundo Stanley, para agradecer a Deus
pelo sofrimento. Ele está correto ao arrazoar: “quando vemos o nosso pecado como ele é,
crendo que Deus disciplina aqueles a quem ama, faz sentido agradecer-lhe o sofrimento que
passamos, se ele foi necessário para evitar que nos prejudicássemos mais ainda.” 1329
E com esse raciocínio concorda Yancey, pois “o sofrimento tem até mesmo valor
moral ao salientar nossa condição carente e temporária no Planeta Maculado.” 1330 Por isso, a
teologia da prosperidade não é apenas equivocada do ponto de vista bíblico. À luz do
conflito cósmico, ela é destrutiva, como pode ser depreendido das palavras de Yancey:
“Reservamos os nossos mais vistosos distintivos de mérito para aqueles que foram curados,
apresentando-os em artigos de revistas e em especiais de televisão; isso faz com que as

1325

C. Stanley, 19.

1326

Ibid., 59.

1327

Ibid., 58.

1328

Ibid.

1329

Ibid., 154.

1330

Yancey, 68.

395

pessoas que não foram curadas sintam-se como se Deus não tivesse se interessado por
elas.”1331
Como ele continua dizendo, a fé deixa de ser “uma atitude de confiança em algo que
não se vê, mas um caminho para conseguir algo a ser visto.”1332 Dessa maneira, os
defensores da teologia da prosperidade que reduzem o problema da doença e da pobreza à
solução simplista: “se originam do inferno”, não o consideram à luz do conflito cósmico,
assim como os religiosos do tempo de Jesus.
Em relação ao alcance dessa controvérsia sentida pelo povo de Deus através dos
tempos, diz Mário Veloso: “Semelhante conflito implicava muitas dificuldades, entre as
quais estão o sofrimento físico, a opressão social, a destruição da natureza e uma luta diária
pela vida.”1333
A dor, apesar do seu incômodo, pode tornar o homem, não somente cônscio, mas
dependente de Deus e prepará-lo para ser mais semelhante a Cristo. Faz com que esteja
sempre alerta ao fato de estar envolvido em um grande conflito cósmico e de que a posição
assumida ao lado do Salvador o torna alvo das forças das trevas, como ocorreu a Paulo. Não
obstante, a convicção de passar com Ele a eternidade é a sua maior recompensa.
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A Doutrina da Experiência da Salvação 1334
Para efeito de organização do estudo, as questões não estão dispostas na mesma
ordem em que aparecem no capítulo três, mas de maneira temática para favorecer a
sequência e a simetria exigidas pela exposição. Ao referir-se ao dízimo e à oferta de Abel,
Macedo alega que estes “justificaram Abel perante o Altíssimo da mesma forma como o
sacrifício do Senhor Jesus justifica qualquer pecador que pratica a fé cristã.” Assim, ele
coloca o dízimo e a oferta de Abel no mesmo nível da justificação realizada por Cristo.
A Questão da Justificação de Abel pelo seu Dízimo e Oferta
A primeira tarefa na análise da questão deve ser estudar o conceito bíblico de
justificação. Em Gênesis, a imputação da justiça divina a Abraão foi em razão de ter crido,
ou exercido fé (Gn 15:6; Rm 4:9). Paulo também usa as palavras de Davi para explicar o
conceito de justificação: “E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem
a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras” (Rm 4:6).
Na visão paulina, justificação sempre ocorre independente das obras, ou seja, daquilo
que o homem possa oferecer a Deus. É justificado aquele que tem fé (Rm 3:24-30; Gl 2:16,
20; 3:11; Ef 1:7). Apesar de o tema ser desenvolvido mais sistematicamente no Novo
Testamento, ele também se encontra no Antigo. E o conceito é o mesmo, o homem nada
pode fazer para ser justificado diante de Deus, além de confessar os pecados, pelos quais se
arrependera, e expressar fé em quem pode removê-los, Deus (Gn15:6 ; Sl 32:1-2; 51:1-7; Is
28:16; Hc 2:4).
1334

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 241.
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Tendo como pano de fundo esse conceito, o autor de Hebreus escreve: “pela fé, Abel
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim; pelo qual obteve testemunho de ser
justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo
depois de morto, ainda fala.” (Hb 11:4, 7). Abel teve “a aprovação de Deus quanto às suas
ofertas”, mas não foi justificado por elas na mesma base em que o sacrifício de Cristo
justifica o pecador, como afirma Macedo. Nenhum homem jamais terá de que se gloriar
(1Co 3:21-23), pois é Cristo quem justifica.
Um aspecto relevante a ser considerado é que o Novo Testamento deve o seu
conceito de justificação basicamente às cartas de Paulo escritas para combater o legalismo
judaico, 1335 segundo o qual, o crente pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei
(Gl 3).
Aos gálatas, que estavam deixando a justificação pela fé em Cristo, para apegarem-se
ao conceito de justificação pelas obras, conforme os rudimentos do judaísmo, Paulo
escreveu: “de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei; da graça
decaístes” (Gl 5:4). E aos Romanos explicou: “que diremos, pois? Que os gentios, que não
buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé” (Rm 9:30).
Por que Abel não poderia ter sido justificado pelo seu dízimo e ofertas?
Consubstanciando as palavras de Paulo em Romanos 3:26, Erickson insiste em que é preciso
“compreender que tal justificação é feita à parte das obras da lei”. 1336 E, comentando Efésios
2:8-10, ele diz, “A justificação é algo completamente imerecido. Não é uma conquista. É
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uma obtenção, não uma aquisição... E, ao contrário do que pensam alguns, sempre foi o
meio de salvação”.1337
Ele faz essa assertiva, tendo em vista a crença de alguns de que o crente
veterotestamentário era salvo pelas obras. Talvez o reflexo dessa teoria tenha motivado a
declaração de Macedo sobre o dízimo e a oferta de Abel. Sobre Gálatas 3:6, 10-11, comenta
Erickson: “Portanto, Deus não introduziu um novo meio de Salvação. Ele sempre agiu da
mesma maneira”. 1338
Quando Tiago diz: “não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado,
quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente
com as suas obras; com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a
Escritura” (Tg 2:21-23), ele está se referindo a fé como uma força motriz que leva o crente à
ação, não apenas como assentimento intelectual.
Porém as obras humanas jamais poderão justificar ao homem da mesma forma como
o sacrifício de Cristo o faz. Nos versos 23 e 26, Tiago explica: “ora, Abraão creu em Deus, e
isso lhe foi imputado para justiça; e: Foi chamado amigo de Deus... porque, assim como o
corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta”. Dessa maneira, é
apropriado concluir com as palavras de Strong: “Justificação é o reverso da atitude de Deus
para com o pecador, por causa da nova relação deste com Cristo. Deus condenou; Ele agora
absolve. Ele repeliu; agora admite favorecê-lo”.1339
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A Questão de a Queda Ter Sido o Roubo do Dízimo e a Condição da Salvação a Sua
Devolução
Depois de salientar que a árvore do conhecimento do bem e do mal encontrada no
meio do jardim do Éden é “árvore exclusiva de Deus”, Macedo argumenta que “pelo fato de
a expulsão do homem do Paraíso ter ocorrido por causa do roubo do dízimo, a condição para
que o homem volte ao Jardim de Deus é a sua fidelidade no dízimo e nas ofertas.”
Há três declarações que merecem consideração nesta sentença. A primeira, a de que a
árvore do conhecimento do bem e do mal é “árvore exclusiva de Deus”, apropriar-se dela,
corresponderia a lançar mão do dízimo, que pertence a Deus. A segunda, que a expulsão do
homem do paraíso ocorreu por causa do roubo do dízimo, e a terceira, a de que a condição
para que volte ao jardim é a fidelidade no dízimo. Ou seja, o dízimo se torna um instrumento
de salvação. E sendo assim, Macedo está defendendo uma espécie de salvação pelas obras.
Não há na Bíblia nenhuma citação ou inferência de que a árvore do conhecimento do
bem e do mal seja uma “árvore exclusiva de Deus”. A relação mais próxima dessa árvore
com Deus é encontrada no emprego da palavra da‟at “conhecimento”, tendo em vista que:
“da‟at é algo que também Deus possui (Jó 10:7; Sl 139:6; Pv 3:20)... A palavra aparece em
paralelo com sabedoria (hōkmâ) e entendimento (tebûnâ), instrução (mûsār) e lei (tôrâ)... da‟at
também é empregado para indicar a cognição moral. Assim, a árvore no jardim do Éden era
uma árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 2:9, 17)... Essa importante referência
também pode ser interpretada como uma figura de linguagem conhecida como merisma para
indicar a consciência objetiva de todas as coisas, tanto boas quanto más .1340

Os únicos vínculos da árvore com Deus é o fato Dele a haver implantado no jardim
para provar o homem (Gn 2:15-17), e o vocábulo usado para “conhecimento” como explica

1340

Jack P. Lewis “da‟at”, DITAT, 598.
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Lewis. Mas Gênesis explica que ela correspondia ao conhecimento experimental do mal,
pois foi a partir dela que o Diabo teve acesso aos seres humanos (Gn 3:1-11).
E Lúcifer foi o primeiro ser a conhecer o mal por experiência, mal que compreendia:
exaltação própria, independência de Deus e rebelião contra Ele. A despeito de ser Onisciente
e proprietário legítimo de tudo quanto existe, Deus não é responsável pelo mal, ou pelo
conhecimento deste. Satanás o é. Deus não está sujeito ao mal, e o bem tem Nele a sua
procedência (Tg 1:13; 3Jo 1:11).
Os que equacionam a árvore do conhecimento do bem e do mal com o dízimo,
raciocinam assim. A árvore pertence a Deus, por isso o homem não deveria apropriar-se
dela. O dízimo também pertence a Deus, portanto, o homem não deve lançar mão dele.
Contudo, aparentemente, aquela árvore era a área restrita de atuação de Satanás, não algo
que Deus reservou para si. Diz Ellen G. White que “Deus não permitiria que Satanás
seguisse o santo par com contínuas tentações. Poderia ter acesso a eles apenas na árvore do
conhecimento do bem e do mal”. 1341
Ellen G. White faz uma analogia levando em consideração a posição da árvore no
jardim que fora colocada no centro, com o quarto mandamento do decálogo, posto no centro
da lei divina. E enxerga propósitos comuns em ambos, mas a analogia é quanto à proibição:
Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio do Jardim do
Éden, assim o mandamento do sábado é colocado no meio do Decálogo. Acerca do fruto da
árvore do conhecimento, fez-se a restrição: Dele não comereis... para que não morrais. Acerca
do sábado, Deus disse: Não o profaneis; antes, santificai-o... Assim como a árvore do
conhecimento foi o teste da obediência de Adão, o quarto mandamento é o teste que Deus deu
para provar a lealdade de todo o Seu povo. A experiência de Adão deve ser para nós uma
1341
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advertência, enquanto o tempo durar. Adverte-nos a não aceitar de lábios mortais ou de anjos
qualquer sugestão que nos afaste um jota ou um til da santa lei de Jeová .1342

Dessa forma, segundo Ellen G. White, se há uma analogia entre a árvore do
conhecimento do bem e do mal e o dízimo, está em que Deus proibiu ao homem apropriar-se
de ambos. Mas ela, também faz uma comparação do dízimo com o mandamento do sábado:
Usa-se a mesma linguagem quanto ao sábado que se usa na lei do dízimo: “O sétimo dia é o
sábado do Senhor, teu Deus.” Êxo. 20:10. Essa porção específica de tempo, separada pelo
próprio Deus para culto religioso, continua hoje tão sagrada como quando pela primeira vez
foi santificada pelo nosso Criador... De igual maneira, o dízimo de nossas rendas “santo é ao
Senhor”. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do
sábado; pois pressupõe a validade de ambos, e explica sua profunda importância espiritual. ...
Enquanto nós como um povo estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que Ele
conservou como Seu, não Lhe daremos também nós aquela parte de nossos meios que Ele
exige?.1343

Teria o homem sido expulso do paraíso por causa do roubo do dízimo, ou seja, por
ter se apropriado de algo proibido por Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal,
como afirma o bispo Macedo? É possível comprovar biblicamente essa alegação?
Não existe em nenhuma abordagem sobre a queda de Adão a menção da apropriação
do dízimo como razão de sua expulsão do paraíso. E nem nas razões apresentadas pela
Bíblia para a sua devolução, em que essa suposição seja defendida ou sequer inferida.
As primeiras sentenças divinas como resultado da queda de Adão foram: a maldição
da serpente, a gravidez com dores e a maldição da terra, “visto que atendeste a voz de tua
mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses” (Gn 3:14-17). O pecado de
Eva consistiu em atender à voz da serpente e desatender à voz de Deus (Gn 3:1-6). No caso

Rom..
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de Adão, o seu erro também foi dar ouvidos a uma voz contrária à divina, que lhe proibia
comer o fruto daquela árvore.
Outra falha de Adão, de acordo com Jó, foi ter “encoberto” de Deus as suas
transgressões e “ocultado” o seu delito (Jó 31:33). Segundo o depoimento do próprio Deus,
Jó é o homem que fala o que é reto (Jó 42:7). Oséias se reporta à “transgressão da aliança”,
certamente se referindo a Gênesis 2:15-17. A parte de Adão no pacto seria obedecer, não
comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, não há nenhuma
referência ao pecado de Adão como sendo o roubo do dízimo.
Paulo faz uma analogia entre Adão e Cristo em Romanos 5. No verso 14, ele se
refere à “transgressão de Adão”. No verso 15, a “ofensa” de Adão é contrastada com a
“graça” de Cristo, e no verso 16, a graça redunda em “justificação”. A analogia do apóstolo
demonstra que a queda de Adão está relacionada com a transgressão (v. 14), a ofensa (v. 18)
e a desobediência (v. 19), não com um suposto roubo do dízimo.
Dessa maneira, seria a fidelidade no dízimo e nas ofertas a condição para que o
homem volte ao Jardim do Éden, como alega o líder da IURD? Em Romanos 5, o apóstolo
Paulo explica que todos se tornaram pecadores a partir de Adão, mas a graça de Cristo é o
caminho de justificação para todos (versos 12, 14-17).
Ele consubstancia a sua exposição nos versos 18 e 19, “Pois assim como, por uma só
ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato
de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como,
pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por
meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.”
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O apóstolo indica a “todos os homens” o caminho da “justificação que dá vida”, e
não é a devolução do dízimo e a entrega das ofertas, embora façam parte do programa
divino. Contudo, não como o meio para que o pecador retorne ao Éden. A fim de retornar ao
jardim de Deus, os homens se “tornarão justos” pela “obediência de um só”, Jesus Cristo.
Ou seja, ainda que a desobediência de Adão tenha privado todos os homens do Éden, não é a
obediência ou as dádivas de todos que os reconduzirão ao jardim, mas as dádivas (Tg 1:17) e
a obediência de um só, Jesus Cristo, o segundo Adão.
E embora a obediência aos reclamos divinos sempre tenha sido a marca dos que
respondem positivamente aos reclamos da aliança entre Deus e o homem, não é a obediência
humana a causadora da justificação, mas a graça de Cristo, conforme explica Paulo (Rm
5:18-19). A obediência humana, portanto, é a resposta adequada à operação da graça, mas
não a sua causadora (Gl 2:16). Portanto, não é por devolver o dízimo e entregar as ofertas
que os homens retornarão ao Éden.
A devolução do dízimo é mencionada pela primeira vez no encontro de Abrão com
Melquisedeque, “rei de Salém” e “sacerdote do Deus Altíssimo” (Gn 14:17-20). A entrega
do dízimo está relacionada com a vitória de Abrão sobre aqueles que haviam capturado o
seu sobrinho Ló (v. 14). E aparentemente, o encontro com o sacerdote, a quem o dízimo era
entregue, era raro.
A devolução do dízimo foi feita à pessoa certa, um sacerdote do Deus Altíssimo, no
momento em que este foi assim reconhecido, como uma forma de tributar a Deus os méritos
pela vitória (v. 20) e também por ser “Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra” (v.
22).
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Jacó, neto de Abrão, devolveu o dízimo como reconhecimento de que tudo que
possuía havia sido outorgado por Deus (Gn 28:22). E, depois da saída do Egito e da
organização do povo de Israel, a tribo de Levi foi encarregada de prestar serviços
relacionados à tenda da congregação (Nm 18:21).
O sistema de dízimos foi a forma estabelecida por Deus para o sustento dessa tribo
que deveria se dedicar integralmente às atividades litúrgicas (Nm 18:20-24). Por isso, no
tempo de Malaquias (fins do século VI e início do século V a. C.),1344 o dízimo continuava
sendo usado para a manutenção da “casa do Tesouro” (Ml 3:10). Portanto, com o mesmo
objetivo da época em que foi instituído o sistema levítico.
No Novo Testamento, Paulo aborda a questão na sua primeira carta aos coríntios.
Defende a aplicação do sistema para a manutenção daqueles que se dedicam integralmente à
pregação do evangelho (1Co 9:6-14), embora tenha aberto mão desse direito (1Co 9:12, 15),
pelo menos sobre a igreja de Corinto (2Co 11:7). Conforme argumenta Elmir Santos, “por
causa da contestação do seu apostolado (2Co 11:5, 6) e para não dar ocasião aos falsos
apóstolos (2Co 11:8 a 13), no entanto, usou desse direito aceitando salário de outras igrejas
(2Co 11:8).”1345
O apóstolo defende a manutenção do ministério com base numa injunção do Antigo
Testamento, na sua carta a Timóteo (1Tm 5:17-18), para que o ministro não precise se
envolver em “negócios desta vida” (2Tm 2:4). Mas o exercício das atividades ministeriais
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Elmir P. Santos, Segundo dízimo: ampliando a visão sobre a oferta (Juiz de Fora, MG: Gráfica e
Editora Juizforana, 2009), 20.
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deve ser efetuado “espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida ganância, mas de
boa vontade” (1Pe 5:2).
Tendo em vista que Paulo costuma explorar todos os ângulos implicados numa
questão, constatação feita ao analisar o tema nos seus escritos, conclui-se que nem de leve
faz menção de que a suposta “condição para que o homem volte ao Jardim de Deus” seja “a
sua fidelidade no dízimo e nas ofertas”.
Com a seguinte declaração, Jesus deixou claro que a devolução do dízimo deve ser
praticada: “devíeis, porém, fazer estas coisas”. Contudo, “os preceitos mais importantes da
Lei: a justiça, a misericórdia e a fé”, não devem ser negligenciados (Mt 23:23). Ele está
dizendo que ainda mais importante que o dízimo, são: “a justiça, a misericórdia e a fé”. Se a
devolução do dízimo fosse a condição para o retorno ao Éden, Jesus o teria colocado acima
desses três atos de magnanimidade.
De acordo com Ellen G. White, os propósitos do sistema do dízimo compreendem: o
“bem do homem”,1346 para despojar do egoísmo, 1347 desenvolver o espírito de gratidão,1348
porque Deus “reservou-o para Si, para ser empregado em fins religiosos”, 1349 é uma questão
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White, Conselho sobre mordomia, 180, em 1CD-Rom.
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Ibid., 24-26.
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Idem, Nos lugares celestiais, MM 1968, 24 de outubro (Santo André, SP: Casa Publicadora
Brasileira, s. d.), 304.
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de honestidade, 1350 uma forma de reconhecer a Deus como “Doador de todas as coisas”1351 e
“para levar avante a obra do evangelho”. 1352
Sobre o caráter da benevolência sistemática, ela diz: “é belo em sua simplicidade e
eqüidade. Todos podem dele lançar mão com fé e ânimo, pois é divino em sua origem. Nele
se aliam a simplicidade e a utilidade, e não exige profundidade de saber o compreendê-lo e
executá-lo.”1353
Portanto, deslocar a finalidade do dízimo para além do seu propósito e conferir-lhe
um valor sacramental equivalente à graça de Cristo, é mais uma exacerbação admitida pela
teologia da prosperidade. Seus defensores, usando textos-prova ou não, se esforçam para
incutir na prática da membresia das suas igrejas quaisquer argumentos que facilitem a
arrecadação de fundos.
A Doutrina da Fé e a Confissão Positiva 1354
Macedo atribui qualidades à fé: não é “emotiva”, mas “inteligente”, pode ser
“natural” ou “sobrenatural”, “ativa” ou “passiva”, “é uma ferramenta”. Quanto aos cegos
curados (Mt 9:28-29), ele afirma que não foi o Senhor quem os curou, mas a fé “na Sua
Palavra”. Ainda se refere à “fé executada pelo próprio Deus-Pai”.
1350

Idem, Educação (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, s. d.), 139, em 1CD-Rom.
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Para ele a fé é capaz de fazer “descer fogo do céu”, produzir “vida de qualidade”,
tornar “possível a parceria com o Senhor,” gerar “resultados práticos” e obrigar Deus a
“cumprir Suas maravilhosas promessas”. Ainda ressalta que a fé “prospera”, produz
“sucesso”, reclama os seus “direitos”, e tudo que é de Deus “passa a ser nosso”, pois Ele tem
que abençoar ao que Lhe “apresenta primícias”.
A Questão da Fé
As ponderações dos defensores da teologia da prosperidade sobre fé devem ser
analisadas tendo como pano de fundo a sua origem. O pressuposto básico é “que a mente
humana através de uma atitude mental positiva e da confissão positiva tem o poder de criar a
sua própria realidade: ou a saúde e a prosperidade, ou a doença e a pobreza.”
Portanto, a cura e a prosperidade, pontos de destaque na IURD, têm a ver com a
atitude do crente, chamada de “fé”. Há uma semelhança com o Movimento Nova Era dos
dias atuais,1355 onde a atitude mental é responsável pelo resultado do que se espera, ou com a
literatura de auto-ajuda1356 nos círculos seculares.
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Para um estudo da influência da Nova Era na sociedade contemporânea, ver: Gerhard Sutter, ed.,
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como?(Coleção Graça de Deus, s.l., s.e., s.d.).
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O fundamento desta espécie de fé é encontrado no próprio Kenyon que mesclou a fé
cristã ao transcendentalismo, onde os benefícios são conseguidos através da postura correta
da mente. Na confissão positiva a fé aponta em duas direções. Na primeira, ela é encarada
como uma dádiva e na segunda, como um instrumento de exigência.1357 É dádiva quando
são recebidas saúde e prosperidade. É exigência quando encara a própria dádiva como
direito.
Pieratti explica que a grande “descoberta” de Hagin, responsável por popularizar a
confissão positiva de Kenyon, foi a do “elemento perdido do cristianismo”, que pode livrar
os cristãos atuais da “condição miserável em que vivem”. Esse elemento equivale a um
“conjunto de regras e procedimentos muito simples, porém rígido. A doutrina da
prosperidade entende que esse conjunto faz parte da expressão „confissão positiva‟”.1358 Ele
é compreendido pelo conhecimento dos seus direitos, correspondente à firmeza com a qual
se crê neles, e pela maneira como se confessa.1359
Hagin, que fornece ao mundo neopentecostal os fundamentos da confissão positiva,
realça a preponderância do conhecimento ao responder por que o diabo está deprimindo,
adoecendo e criando problemas para muitos “cristãos e até mesmo igrejas? É porque não
sabem o que pertence a eles”.1360
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Hagin, O nome de Jesus, 37.
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Macedo segue abordando sobre a fé “capaz de até reclamar os seus direitos e assim
conquistar os benefícios inerentes à fé cristã.”1361 Ele se refere a esse segundo e terceiro
elementos, a firmeza com a qual se crê e a maneira da confissão (positiva), pois ela também
pode ser negativa, mas esta deve ser evitada.
O bispo se refere à confissão positiva não apenas explicitamente, mas implicitamente
quando usa expressões como fé “inteligente”, “ativa”, “sobrenatural”, “ferramenta” e que
gerar “resultados práticos”. E alude à confissão negativa quando usa termos como fé
“emotiva, “passiva” e “natural”.
É inviável compreender toda extensão do significado de “fé” no neopentecostalismo
sem apreender a maneira como é encarada pelos seus defensores. Ainda que Macedo não
abrace todos os pontos defendidos por Kenyon e Hagin, a sua teologia é fundamentada nos
pressupostos desses autores. Por isso, as três características da fé neopentecostal devem ser
analisadas tendo em vista esses pressupostos: 1) Exige os seus direitos; 2) Exige em nome
de Jesus; 3) Nunca duvida.1362
1. A exigência dos direitos tem como base a concepção da Teologia da Fé sobre a
expiação. De acordo com a teologia da fé o propósito da expiação de Cristo foi prover não
apenas o perdão dos pecados, mas a cura física. A base das suas conclusões são os textos de
Isaías 53:4; Mateus 8:17 e 1 Pedro 2:24.1363
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Macedo, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 64.
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Ver: Pieratti, 72.
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Hagin, O nome de Jesus, 119-120, 122, 125, 130.
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Pois as doenças são curadas em função da expiação espiritual de Cristo, e não pela
Sua morte física na cruz. Conforme ensinamentos de Kenyon: “Jesus morreu duas mortes na
cruz: morreu espiritualmente antes de morrer fisicamente”.1364 Isso, por que, conforme essa
teologia, as doenças representam o efeito físico de causas espirituais. 1365
A doença se origina no reino espiritual de Satanás, por isso, a cura também deve ser
puramente espiritual. 1366 Essa é uma nítida concepção das seitas metafísicas, que
compreendiam sistema de pensamentos cuja premissa básica era a de que toda realidade e
causalidade na vida estão acima do físico. Sendo assim, o reino espiritual é a única realidade
verdadeira e a causa de cada efeito no reino físico.
Dentre os grupos religiosos que compreendiam os movimentos metafísicos estão, A
Ciência Cristã, A Escola Unida do Cristianismo, A Ciência da Mente e O Novo
Pensamento.1367 Embora variem bastante em crença, muitos sistemas metafísicos também
ensinam que o homem deve usar as suas faculdades espirituais, ou seja, a sua mente, para
controlar e criar a sua própria realidade.1368 Esse era o evangelho pregado por Phineas P.
Quimby (1802-1866), fundador do Novo Pensamento, que curiosamente foi curado pela
hipnose secular e mais tarde desenvolveu um método psicoreligioso.
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Kenyon, Identification: A Romance in Redemption, 16.
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McConnell, A Different Gospel. 150; Kenyon, Identification: A Romance in Redemption, 15.
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Kenyon, Jesus the Healer, 17.
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McConnell, A Different Gospel, 24.
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Quimby atribuía a doença somente a causas espirituais.1369 Essa, era também a
concepção de Kenyon e Trine. Para eles toda a anomalia do mundo visível e material é
provocada por causas invisíveis e espirituais. 1370 Tendo esses argumentos como base, os pais
do neopentecostalismo afirmavam que as doenças dos crentes foram lançadas em Jesus,1371
por isso, os cristãos não podem aceitá-las.
Segundo Kenyon, essa foi a razão que levou Jesus a morrer duas vezes: a morte
física e a espiritual. E, embora Macedo não dê realce a essa morte espiritual de Jesus,
subtende um segundo momento de libertação e da vitória de Cristo, ao declarar que “o
Senhor Jesus, depois da Sua morte, desceu ao coração da Terra...para bradar... a Sua vitória
contra a morte e a eterna libertação da sedução pelas forças do diabo.” 1372
Esse foi um dos propósitos originais da Aliança Internacional do Novo Pensamento,
ensinar a divindade do homem e as suas possibilidades infinitas através do poder do
pensamento construtivo e da obediência para a habitação da Presença que é a fonte de
inspiração, poder, saúde e prosperidade.1373
Com referência a Isaías 53:4, Macedo declara que aqueles que aceitam a Jesus como
Salvador tornam-se “participantes da Sua própria natureza, gozando da Sua saúde física.”
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Ibid., 150.
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Ibid. 39-43, 150; Kenyon, Jesus the Healer, 67; Ralph WaldoTrine, In Tune with the Infinite (New
York: Bobbs-Merrill Co., 1970), 112.
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Kenyon, Jesus the Healer, 44.
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Macedo, Doutrinas da Igreja Unversal, vol. 3, 83.

1373

McConnel, 109. Ver também: Charles W. Ferguson, The New Books of Revelation: The Inside
Story of America‟s Astounding Relious Cults (Garden City, NY: Doubleday Doran & Co., 1928).
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Esse é mais um reflexo da doutrina de Trine, segundo a qual, quando o espírito humano se
abre para a revelação, torna-se “inerrante, absolutamente inerrante em suas diretrizes.” Essa
categoria é cunhada como super-homens.1374
Declarações de Macedo como esta de Isaías 53:4, devem ser vistas sob esse prisma.
Não que apóie ou defenda conscientemente concepções das seitas metafísicas ou das
doutrinas do Novo Pensamento, mas porque elas estão arraigadas em sua teologia. Em
relação a Isaias 53, há um importante pressuposto a considerar.
A hipótese básica do neopentecostalismo iurdiano é a de que a vida física do
Salvador, “isto é, Seu vigor e Sua saúde, partidos em favor de todos que O aceitam” os torna
“participantes da Sua própria natureza, gozando da Sua saúde física”. Ou seja, a expiação de
Cristo resolveu não apenas o problema do pecado, mas o da pobreza e da doença.
Isaías 53 esboça uma importante profecia messiânica sobre a expiação. Pois, através
dela se chega ao “ponto crucial da fé cristã”,1375 sendo, portanto, fundamental para
compreendê-la. O conceito bíblico de expiação transmite a noção de que Jesus além de
exemplo para o homem foi também sacrifício em seu favor.
Erickson faz uma exposição de cinco teorias sobre expiação.1376 A sociniana, de
Fausto e Lelio Socino, desenvolve “um ensino do qual os melhores representantes, hoje, são

1374

Trine, 35, 36. Ver também: Essek W. Kenyon, The Hidden Man: Un Unveiling of the Subconcious
Mind, (Seattle, WA: Kenyon‟s Gospel Publishing Society, 1970), 158; Essek W. Kenyon, Two Kinds of Life
(Seattle, WA: Kenyon‟s Gospel Publishing Society, 1971), 58;
1375
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Erickson, 319.

Essas teorias são: 1. Sociniana; 2. da influência moral; 3. governamental; 4. do resgate; 5. da
Satisfação. Ver: Erickson, 320-325.
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os unitaristas”.1377 O contato dos pioneiros do neopentecostalismo com o unitarianismo,1378
fez com que herdassem o seu conceito de que aquilo que Cristo “conseguia fazer, nós
também conseguimos!”1379
Ao analisar as cinco teorias sobre expiação, Erickson encontra sérios problemas em
algumas exposições. Não obstante, indica que em certos aspectos cada uma delas revela uma
faceta da verdade. Assim, salienta que, através da Sua morte, Cristo: 1) Deu a humanidade
um exemplo de perfeita dedicação que Deus deseja do homem; 2) Demonstrou o amor
divino em sua extensão; 3) Notabilizou a gravidade do pecado e a justiça divina; 4) Triunfou
sobre os poderes do pecado e sobre morte, libertando os pecadores das suas influências; 5)
Proveu ao Pai o sacrifício pelos pecados do homem. 1380
Com isso, ele demonstra que embora muitas concepções possam revelar graves
problemas, em alguns aspectos revelam facetas da verdade. O que evidencia que as
concepções abraçadas em outras questões doutrinárias serão determinantes no conceito de
expiação. E que, mesmo dentre preciosas verdades sobre o tema, alguns erros podem estar
velados quando calcados em falsas premissas.
O primeiro conceito fundamental em teologia se refere a Deus. Ele é perfeito e santo
(Lv 11:44-45; 19:2; 20:26; 21:8; Js 24:19; 1Sm 2:2; 6:20; Sl 71:22; 78:41; 89:18; 99:3, 5;
1377

Ibid., 320.
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Ver McConnell, A Different Gospel, 43. O unitarianismo é também conhecido como
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Iluminismo e do Transcendentalismo do século XIX e sua rejeição da autoridade das Escrituras. Ver: Grenz,
Guretzki, Nordiling, “unitarismo”, DTEB, 138.
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145:13; Is 1:4; 1Pe 1:16, etc.). O segundo conceito é consonante ao primeiro. A lei de Deus
é perfeita e reflete o seu caráter, por isso deve ser obedecida (Sl 19:7; 111:7-8; 119:142;
119:172; Rm 7:12, etc.), conforme salienta Erickson, “mas porque desobedecer a ela é na
realidade atacar a própria natureza de Deus. Assim, o legalismo – a idéia de que a lei deve
ser obedecida a bem dela mesma – é inaceitável”.1381 Por isso, evidentemente, a quebra da
lei é pecado contra Deus.
O terceiro conceito, a transgressão da lei suscita a passibilidade de punição mais
grave, a morte (1Jo 3:4; Rm 3:23; 6:23). Tendo em vista a natureza holística do homem, a
declaração de Paulo, “o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção” (Gl
6:8), além de evidenciar a “a relação da causa e efeito entre o pecado e a punição”,1382
demonstra a ocorrência da morte por meio do corpo de quem semeou.
Quarto, devido à natureza caída e depravada do homem, a expiação dos pecados não
poderia ser feita por ele mesmo, mas por alguém que, ainda que possuísse humanidade
genuína e semelhante à do homem, fosse também divino. Cristo resume essas duas
qualidades. Por isso, a Sua punição redime ao homem (Gl 4:4-5).
Conforme defende Erickson, a singularidade da expiação está na substituição, 1383 da
maneira como ocorria com a oferta expiatória no ritual do Antigo Testamento, onde o
sacrifício de Cristo era prefigurado no sistema litúrgico do santuário. Ele informa que “a
palavra hebraica mais comum no Antigo Testamento para designar os vários tipos de
1381

Ibid., 328.

1382

Ibid., 329.

1383

Ibid., 324.
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expiação é kaphar e seus derivados”. 1384 A tradução literal desse vocábulo em seu uso não
cúltico é “cobrir”.1385
Jesus enxergava a Si mesmo e à Sua missão contra o pano de fundo de aspectos
cúlticos da liturgia do santuário. Ele se identificava como substituto (Jo 15:13), sacrifício (Jo
17:19),1386 fonte de vida (Jo 17:3), transmitida no ato de “comer a minha carne” (Jo 6:5258). Portanto, Ele deu a vida como resgate, se ofereceu como substituto e morreu como
sacrifício.
Paulo oferece uma nítida abordagem do caráter expiatório da obra de Jesus ao
ressaltar a Sua morte (Rm 5:6 vv.; 8:34; 14:9, 15; 1Co 8:11; 15:3; 2Co 5:15; Gl 2:21; 1Ts
4:14; 5:10). Elimina qualquer possibilidade de morte mística ao realçar o “seu sangue” (Rm
3:25; 5:9; Ef 1:7; 2:13; Cl 1:20) e a realidade da cruz como instrumento de tortura do corpo
(1Co 1:17 vv.; Gl 5:11; 6:12, 14; Ef 2:16; Fp 2:8; Cl 1:20; 2:14).
Para Paulo, a morte de Cristo foi expiatória, correspondendo em caráter aos
sacrifícios do ritual veterotestamentário. Ladd argumenta que “se hilasterion (Rm 3:25)
deve ser traduzido como „propiciação‟, como consta na Septuaginta, ou não, pelo uso da

1384

Ibid., 330.
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Estudos especializados sobre os diversos usos do vocábulo e a sua relação com o sistema litúrgico
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palavra Paulo faz alusão direta à oferenda de pecado que foi apresentada pelo Sumo
Sacerdote no grande Dia da Expiação”.1387
As suas descrições da morte de Jesus a caracteriza como: “oferta e sacrifício a Deus,
em aroma suave” (Ef 5:2) e como sacrifício que “condenou o pecado na carne” (Rm 8:3
ARC). Ladd diz que “o aspecto expiatório da morte de Cristo é visto nas freqüentes
referências ao seu sangue”1388 e Behm explica que no Novo Testamento, sangue significa
vida tirada violentamente, vida oferecida em sacrifício.1389
Portanto, Isaías 53:4 deve ser visto à luz das prefigurações veterotestamentárias, pois
os sacrifícios expiatórios lidavam com o problema do pecado e não da doença ou da
pobreza. E o próprio contexto de Isaías esclarece esse fato. Foram as iniquidades de todos
que caíram sobre Jesus (Is 53:6). Como “Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”
(Jo 1:29), Jesus sofreu na carne, na mesma dimensão de existência que o homem.
Em relação à expressão enfermidades de Isaías 53:4, esta deve ser analisada tendo
em vista os termos hebraicos para cura, gāhâ (hhg),1390 nirepha (aprn)1391 que tanto podem
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se referir à cura física quanto à espiritual.1392 Ou seja, a expiação proveu a solução para
todos os pecados. As sequelas visíveis, manifestadas através da carne e as sequelas
espirituais, as dores profundas do interior.
A expiação proveu a recuperação total do homem, mas a promessa de restauração
absoluta do ser humano está reservada para a ressurreição, quando o Senhor “transformará o
nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória” (Fp 3:21). Até que isso
aconteça, muitos cristãos fiéis padecerão enfermidades, perdas e pobreza.
Pois, a cura física na vida mortal não foi garantida pela expiação, tendo em vista que
nem sempre é o desejo de Deus curar o enfermo. Exemplo desse fato são os casos dos
problemas estomacais de Timóteo (2Tm 5:23), da doença de Trófimo (2Tm 4:20), da doença
mortal de Epafrodito (Fp 2:25-27), das enfermidades de Paulo (2 Co 12:7-9; Gl 4:13-15). A
cura desses homens fiéis não foi garantida na expiação, do contrário, não poderiam ter
permanecido doentes.
Em pelo menos uma ocasião, Jesus afirmou que a enfermidade ocorreu para a glória
de Deus (Jo 11:4). Devido ao fato dos filhos de Deus ainda viverem no mundo de pecado, o
corpo é natural, fraco (1Co 15:42-44), e corrompido (2Co 4:16). Este estado de coisas em
que prevalece o corpo corruptível e mortal continuará sendo parte da frágil condição
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humana até a ocasião quando a redenção for completada pelo retorno de Jesus (1Co 15:5155). 1393
Depois dessa avaliação, fica clara a concepção teológica por trás das palavras de
Macedo de que durante a Ceia, o Senhor “estava mostrando o real sentido de Sua vida física,
isto é, Seu vigor e Sua saúde, partidos em favor de todos que O aceitam tal qual Salvador, a
fim de que venham a ser participantes da Sua própria natureza, gozando da Sua saúde
física.” E que a carne de Jesus “atraiu todas as nossas doenças e enfermidades”. Por isso,
“não mais precisamos ficar doentes.” Se em algum momento Satanás teve acesso ao corpo,
agora ele “não tem mais direito de exercer domínio sobre o nosso corpo físico, porque este
tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé, na participação do pão da Santa Ceia.” Essas
declarações devem ser vistas tendo como pano de fundo a teologia que abraça.
2. O uso do nome de Jesus é baseado na concepção do direito legal de usar o Seu
nome. Kenneth Hagin faz uma observação típica de quem toma o nome de Jesus de forma
mágica: “muitas orações têm sido destruídas e não funcionaram, porque foram oradas por
amor de Jesus, ao invés de em Nome de Jesus.1394
Essa concepção foi herdada de Kenyon. Em seu livro Identification, ele diz que a
justificação divina “nos dá o direito legal de usar o nome de Jesus.1395 Autoridade conferida
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Ver: “Is physical healing guaranteed in the atonement (Isaiah 53:3-5)?”, [web page] (acessado em
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por Deus à Igreja, correspondente ao “poder do promotor de justiça” que torna o nome de
Jesus “legalmente nosso”.1396
A Igreja recebeu esse poder antes da ascensão do Senhor. A partir de então, quando o
nome é usado, Deus deve responder favoravelmente, tendo em vista que Cristo está ausente,
mas o seu nome faz o crente assumir o Seu lugar, receber a Sua autoridade para fazer a Sua
vontade.1397 Portanto, o nome de Jesus é encarado como um “passe” que confere autoridade
incondicional ao crente.
Essa prática encontra o seu paradigma nas religiões antigas, como a mitologia
canaanita e egípcia. Nelas, descobrir o nome secreto do deus correspondia a se apropriar da
autoridade para controlá-lo. Os adivinhos e feiticeiros ao usarem as artes mágicas,
murmuravam constantemente os nomes de seus deuses, e o faziam, por motivos egoístas.
E, conforme os neopentecostais hoje, sem qualquer preocupação com a vontade
divina.1398 É tendo em vista essas concepções que se deve encarar declarações de milagres
feitos em nome de Jesus, como é o caso de Macedo, que se refere a pastores na atividade de
“expelir demônios, curar os doentes e fazer milagres em nome de Jesus”.
3. A atitude de nunca duvidar é respaldada no conceito de que Deus é obrigado a
atender a solicitação de quem tem fé. Essa cosmovisão encara a Deus como acorrentado a
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Essek W. Kenyon, The Wanderful Name of Jesus 26.
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McConnell, A Different Gospel, 142.
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Ibid., 143-144, 147.
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leis que ele próprio elaborou. Leis espirituais que atendem à fé sempre que esta for exercida
com firmeza e de maneira positiva, ou deixam de atender se for frouxa e negativa. 1399
Essa visão é uma herança do deísmo de Kenyon, cuja cosmovisão metafísica é
esboçada na declaração da existência das “grandes leis espirituais que governam as forças
ocultas da vida”. 1400 Dessa maneira, a iniciativa divina é desnecessária, mesmo diante das
orações, pois “esse papel é cumprido de forma automática pelas leis espirituais criadas para
reger o mundo.”1401 Sendo assim, a fé se manifesta através de um agrupamento de palavras e
de atitude mental.
Além disso, essa premissa confere ao Diabo um status mais elevado do que na
realidade sustenta, pois enquanto Deus está sujeito às leis espirituais, Satanás é encarado
como responsável por tudo que sai do seu curso normal, sendo a sua influência ilimitada
sobre a vida humana.
Ao mesmo tempo, essa influência pode ser desarraigada pelo uso da fórmula: “no
momento em que confesso que Satanás colocou em mim uma doença ou enfermidade,
exatamente naquele momento, ele [Deus] é fiel e justo para curar-me, e estou curado”.1402
Soares diz que “isto é fácil” de fazer 1403 e para Macedo, essa é a “fé viva” que torna possível
“o acesso a tudo” o que se “determinar no seu coração.” Essa premissa justifica a sua
1399
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declaração sobre os cegos curados (Mt 9:28-29), de que não foi o Senhor quem os curou,
mas a fé “na Sua Palavra”.
Por isso, os chamados, escolhidos e ungidos, recebem a mesma autoridade do Senhor
porque recebem “o mesmo Espírito Santo.” Pela mesma razão, não se deve orar para que os
demônios saiam, “nem tampouco orar para que os enfermos fiquem curados.” Afinal de
contas, estão exercendo a mesma “fé executada pelo próprio Deus-Pai”.
Ao utilizar o nome de Jesus como uma fórmula e se referir à fé executada por Deus,
Macedo está esboçando mais uma concepção cujas raízes remontam a Hagin. Ele afirma que
Deus exerceu fé quando criou o mundo, pois pronunciou palavras de fé e elas aconteceram.
Ou seja, Deus teve fé em Sua fé. Da mesma maneira, o crente, ao exercer fé nas próprias
palavras estará exercendo fé na sua fé.1404
Assim, Deus é um Deus de fé, pois “creu” que a Sua Palavra seria capaz de criar exnihilo (do nada) as coisas que existem. Dessa forma, para Kenyon, foram palavras cheias de
fé que produziram e governam o universo. Contudo, na Bíblia não existe, sequer um lampejo
de que Deus exerça fé.
Esse pensamento é um contra censo que vai de encontro à toda idéia que caracteriza
Deus como Ser Onipotente, Onipresente e Onisciente. Ele é soberano, e o único conselho
que atende é a Sua própria vontade (Ef 1:11), pois nada está acima Dele (Sl 104:13; 148:1;
Is 57:15; 6:1; 40:26; Ez 10:19; 11:22; Cl 3:1; Hb 7:26; Tg 1:17).
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Kenneth Hagin, Having Faith in your Faith (Tulsa, OK: Faith Library, 1980), 4-5.
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O fato de ser Onipresente anula qualquer limitação espacial, pois pode estar em
qualquer lugar ao mesmo tempo. Por ser Onisciente, não é limitado por qualquer restrição
epistemológica, e nem existe apreensões quanto ao futuro, pois está acima do tempo e não é
cerceado por ele, além de controlá-lo. E a Sua Onipotência elimina qualquer restrição que o
obrigue a exercer uma suposta fé para efetivar ações que demandem força, seja qual for o
grau de intensidade.
Por ser Soberano (Sl 115:3), nenhuma criatura pode forçar a Sua vontade. Não há
quaisquer leis, nem mesmo espirituais, que sejam capazes de agir acima da Sua soberania
(Dn 4:34-35). Não está sujeito a fórmulas elaboradas pela fantasia humana, pois não é uma
energia vital ou força manipulável sob certas condições, mas um Deus pessoal; embora
amoroso, Autocrata.
A própria menção exagerada do nome de Jesus é uma violação do terceiro
mandamento (Êx 20:7; Lv 19:12; Dt 5:11), razão pela qual os hebreus tornaram o nome de
Jeová impronunciável. Por essa razão, a fé praticada no neopentecostalismo não é bíblica,
porém fundamentada nas pressuposições dos cultos metafísicos. Dessa forma, pode
apropriadamente ser considerada teologia da fé humanista, centralizada no homem, não em
Deus.
A Questão do Batismo e da Santificação
Macedo advoga mudança instantânea do crente após o batismo por imersão. Ignora o
processo de santificação e lhe atribui valor salvífico ao dizer que se não há arrependimento,
o “batismo não efetua o milagre da novidade de vida.” Que a pessoa “automaticamente, sem
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forçar sua vontade, deixa de praticar atos pecaminosos”. Se for geniosa, se torna a “mais
dócil e humilde deste mundo”, e “imediatamente... o seu caráter anterior é radicalmente
transformado, dando lugar ao caráter de Deus.”
Os textos bíblicos que tratam da questão do batismo deixam claro que não há valor
sacramental nas águas do batismo (Mt 3:16; 28:19; Mc 1:4, 8; Lc 3:33; 7:29; Jo 1:28, 31;
3:23; At 2:38; 8:36; 9:18; 10:37; 13:24; 16:33; 19:4; Rm 6:3-6; Cl 2:12). Ele é apenas um
simbolismo que indica o compromisso assumido com Deus. Faz a demarcação entre dois
períodos distintos da vida e aponta para a atuação divina na experiência pessoal.
A forma sugerida de batismo em algumas ocorrências no Novo Testamento, imersão,
a arremetem à sua teologia (Rm 6:1-6), pois é o simbolismo da morte e ressurreição de
Cristo. Assim como Ele saiu do interior da terra “pela glória do Pai”, igualmente o novo
converso deve andar daí para frente “em novidade de vida” (Rm 6:4).
Langstron concorda com a posição de que o batismo é um “sinal exterior da
transformação realizada pelo Espírito Santo”.1405 Em Sua conversa com Nicodemos, Jesus se
refere ao trabalho do Espírito no coração do homem como novo nascimento (Jo 31-8). Por
isso, “o batismo é símbolo do começo da salvação”, 1406 o sinal exterior de que o trabalho do
“vento” do Espírito teve êxito.

1405

A. B. Langston, Esboço de teologia sistemática, 2ª ed. (Rio de Janeiro, RJ: Casa Publicadora
Batista, 1940), 284.
1406

Ibid.
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Dessa forma, “o batismo é um ato feito a nós, enquanto que a regeneração é um ato
feito em nós”.1407 Assim, a regeneração é uma mudança radical operada pelo Espírito, e que
muda, inclusive a disposição moral do homem. Essa obra de regeneração é iniciada pela
justificação (Rm 3:24-30).1408
Contudo, segundo Paulo, a justificação é feita à parte das obras da lei. Ou seja, é um
ato operado por Deus em favor do homem. A única parte que lhe corresponde é a fé (Rm
3:26; 4:5). Além de ser algo inteiramente imerecido e operado exclusivamente por Deus, a
própria fé é uma dádiva divina (Fp 2:13).
Mas a obra divina em favor do homem não se encerra na justificação. Ela dá início a
um processo1409 regenerativo em que o homem tem participação singular, a santificação.
Langston ilustra da seguinte maneira: “a regeneração torna a árvore boa, a santificação torna
o fruto bom”. 1410
Grudem define a santificação como “uma obra progressiva da parte de Deus e do
homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida
presente. 1411 Strong explica que a santificação lida com “tendências para o mal que não
estão dominadas”,1412 por isso, o processo é necessário.

1407

Ibid.

1408

Ibid., 285.

1409

Grudem, 622; Langston, 299.

1410

Langston, 298.

1411

Grudem, 622.

1412

Strong, vol. 2, 1531.
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Em relação a essas tendências para o mal, Ladd entende que “a santificação está
particularmente relacionada com a pureza sexual (I Tess. 4:7), mas estreitamente relacionada
com impureza sexual está a cobiça (lit., „um desejo de ter mais‟)”.1413 O que se observa no
comportamento dos que conduzem os movimentos neopentecostais, particularmente a Igreja
Universal, é o incentivo aos membros na conquista de bens materiais com uma avidez tão
acentuada que os leva à aproximação daquilo que a santidade bíblica se empenha em afastar.
Santificação é uma resposta humana à atuação divina na vida da pessoa justificada
produzindo um afastamento dos males que predominam na sociedade.
Jesus se referiu a uma lavagem menor do que o batismo para aqueles que já haviam
sido batizados (Jo 13:10), o que demonstra não ser o batismo o final, mas o início de um
processo. Algumas injunções demonstram que a luta pela conquista continua após o
batismo: “Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais
às suas paixões” (Rm 6:12).
Assim, o pecado pode habitar num crente, mas reinar, apenas no descrente.1414 “Em
Romanos 7 Paulo mostra que há no cristão duas naturezas” 1415 Há vários textos que se
referem à presença de duas naturezas no crente (Sl 73:26; Ez 11:19; Mt 26:41; Mc 14:38; At
15:20, 29; Rm 6:13, 19; 7:5-6, 18; 8:4, 6; 8:8-9, 12-13; 13:14; 2Co 7:1; 10:3; Gl 5:13, 16-17;
Ef 2:3; 5:17; 6:12; Cl 1:22; Tg 4:1; 2Pe 1:10; 3:21; 4:1-2; 1Jo 2:6).

1413

Ladd, 483.

1414

Strong, vol. 2, 1531.

1415

Ibid.
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Todos esses textos indicam a necessidade do amadurecimento pela santificação, um
processo que Jesus caracteriza como limpeza que produz bom fruto (Jo 15:2). Por isso, “o
Cristão é dois homens em um; ele deve „despojar-se do homem velho‟ e „revestir-se do
homem novo‟ (Ef 4:22, 24)”.1416
Embora haja uma parcela humana a ser cumprida, a santificação também é um
processo sobrenatural,1417 “pelo qual a condição moral da pessoa é moldada... É a
continuação do que foi iniciado na regeneração”.1418 A santificação burila a vida do crente
fomentando amadurecimento moral que amolda o caráter conforme o modelo, Cristo. Ela o
educa durante toda vida para realizar a vontade divina, conforme expressa em seus
mandamentos.
Por isso, o aspecto moral é bem acentuado na santificação. Contudo, Ladd explica a
santificação como uma relação particular com Deus, e “não é, em primeiro lugar, um
conceito ético, embora contenha o aspecto ético. Ela denota, antes de tudo, uma verdade
soteriológica de que os crentes pertencem a Deus”. 1419
Essa verdade é indicada nas palavras de Strong: “A operação de Deus se revela na
atividade inteligente e voluntária do crente e é acompanhada por ela na descoberta e
mortificação dos desejos pecaminosos e na condução do ser inteiro à obediência a Cristo e

1416

Ibid.

1417

Erickson, 419.

1418

Ibid., 417-418.

1419

Ladd, 482.
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conformidade com os padrões da sua palavra” (Jo 17:17; Fp 2:12-13; 1Pe 2:2; Jo 15:3; Ef
5:1).1420
Como foi verificado, a Escritura está repleta de textos que indicam a continuidade da
obra divina na vida do crente após o batismo, e conforme demonstra João 13:10, o lava-pés
simboliza a continuidade da renovação, assim como o batismo, o seu início. Por isso, Strong
afirma que o processo de renovação continua por toda vida.1421
A Questão do Exorcismo e Demonismo
Segundo Macedo: inimizades, conflitos, vícios, inveja, prostituição, impureza,
adultério, ira, tristeza, dor de cabeça constante, medo, nervosismo, insônia, desmaios,
tonteiras, audição de vozes, visão de vultos, desejo de suicídio, depressão, complexos, vida
profissional ou conjugal amarrada, dentre outros, mostra que a pessoa está possuída por um
espírito enganador.
Relata que “os mais fortes „protetores‟” de espíritas, os demônios, “caíam de joelhos
e obedeciam às ordens do dirigente da reunião.” Faz uso da nomenclatura que compreende a
cosmogonia espírita, e mesmo tendo conhecimento de que são anjos caídos, afirma que “não
são tão inteligentes quanto o homem.”

1420

Strong, vol. 2, 1534.

1421

Ibid., 1531.
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Como visto na seção sobre o sofrimento, nem todos os problemas e mazelas da vida
têm a mesma causa. Algumas anomalias, incluindo doenças podem ser causadas pelas
atitudes humanas, como a violação dos princípios de saúde, por exemplo.1422
A questão de causa e efeito é vista nas palavras de Paulo: “pois aquilo que o homem
semear, isso também ceifará” (Gl 6:7). No tocante à saúde, esse princípio está implícito nas
palavras de Jesus ao paralítico: “olha que já estás curado; não peques mais, para que não te
suceda coisa pior” (Jo 5:14). Não apenas em questões de saúde, mas em qualquer outra área
da existência, o princípio básico da vida cristã é fazer “tudo para a glória de Deus” (1Co
10:31).
A despeito de Deus haver estabelecido as leis para bom ordenamento de todas as
coisas, Ele é Soberano para agir segundo o conselho de Sua própria sabedoria (Is 28:29;
46:9-10). As decisões em cada área da vida estão sob a Sua autoridade, o que inclui a
enfermidade, o sofrimento, a vida e a morte (Êx 4:11; Dt 32:39; Jó 5:17-18; Is 45:7; Lm
3:37).
Isso significa que não existem leis espirituais que funcionem automaticamente e
independente da Sua vontade (Sl 95:4; Dn 4:34 vv.; Ef 1:11). Mesmo as atividades de
Satanás obedecem a certos limites. Pois, quando questionou as intenções de Jó, de ser leal

1422

Ver Carlos Manuel de Sousa Albuquerque e Cristina Paula Ferreira de Oliveira, “Saúde e Doença:
Significações e Perspectivas em Mudança”, [web page] (acessada em 30 de setembro de 2010); disponível em
http://www.ipv.pt/millenium/millenium25/25_27.htm; Ernest Schneider, A cura e a saúde pelos alimentos, 14ª
ed., (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1990), 13-52.
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apenas por possuir muitos bens e ter uma vida ordenada, somente depois da permissão de
Deus é que pode feri-lo. Ainda assim, apenas dentro dos limites estipulados, além dos quais
não lhe foi permitido avançar.
Na primeira audiência, Deus autorizou a Satanás tirar tudo de Jó, porém não poderia
tocá-lo, e ele obedeceu (Jó 1:12). Depois de arrasar os bens do patriarca, volta para a
segunda audiência, com nova acusação, a de que Jó não seria fiel se o seu corpo fosse
tocado. Deus lhe permite tocar em Jó, mas não tirar-lhe a vida, e ele obedeceu (Jó 2:6).
Finalmente, Deus mudou a sorte de Jó e o diabo não pode mais tocá-lo (Jó 42:10).
Portanto, o demônio não é o responsável por todos os males da vida humana.
Somente Deus detém o controle absoluto da existência. Ainda assim, Satanás e seus
comparsas são anjos (Ap 12:3-4, 7-9, 12), portadores de inteligência superior, tendo em vista
que já habitaram o Céu. Essa é a razão pela qual são detentores de conhecimentos que
transcendem a esfera humana (2Pe: 2:11). Contudo, são anjos caídos, mestres nas artes do
engano e da destruição (Is 14:16-17; 2Pe: 2:4; 2Jo 1:7; Ap 13:14).
A esfera de atuação onde estão mais concentrados é a religiosa. O seu interesse é
frustrar os planos divinos para a salvação do homem. Por isso, as suas atividades
compreendem: causar sofrimento (Jó 1-2), oferecer riquezas quando for conveniente,
particularmente em troca de adoração (Mt 4:3-9; Lc 4:5-7), enganar (Jo 8:44), destruir (1Pe
5:8).
Há sérias advertências quanto à sua atuação nos últimos dias, quando deveria: atuar
no ambiente religioso, levando os adeptos a pensarem que estão realizando autênticos
milagres, como profecias, exorcismo, e maravilhas diversas (Mt 7:21-23). No verso 23 Jesus
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antecipa as palavras que serão ditas a esta classe, “Apartai-vos de mim, os que praticais a
iniqüidade”. O termo grego para iniquidade é anomian [anomian], cujo significado é
“transgressão da lei” (1Jo 3:4).1423
Enquanto muitos religiosos se preocupam com sinais, maravilhas e milagres, se
esquecem do preparo bíblico requerido e das advertências para os últimos dias quanto às
atuações de Satanás. Jesus fez referência enfática ao surgimento de “falsos cristos e falsos
profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos”
(Mt 24:24).
Paulo também se preocupou em advertir sobre os enganos dos últimos dias. Previu
um declino na adesão à verdade devido à obediência “a espíritos enganadores e a ensinos de
demônios” (1Tm 4:1). Fascinados pelos milagres, os religiosos dos últimos dias “não
suportarão a sã doutrina... e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas”
(2Tm 4:3-4).
O apóstolo se refere àqueles que serão engodados pelo engano, como os que “não
acolheram o amor da verdade para serem salvos... não deram crédito à verdade; antes, pelo
contrário, deleitaram-se com a injustiça” (2 Ts 2:10-12). Esses enganos são frutos da mente
perversa de Satanás, cujo maior desejo é ser adorado como deus (Is 14:13-14; Mt 4:3-9; Lc
4:5-7; 2Co 4:4).
O apóstolo João advertiu que Satanás seria adorado num tempo de crise entre o
verdadeiro povo de Deus e aqueles que se deixariam ludibriar pelos milagres de mentira (Ap

1423

Ver: Moulton, “anomia” e “nómos”, AGLR, 31.
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13:4, 8, 12-13). Os grupos que dão apoio ao sistema religioso corrupto estão confederados
em três categorias: o dragão, a besta e o falso profeta (Ap 16:13).1424 Essas corporações são
motivadas por “espíritos de demônios, operadores de sinais” (Ap 16:14).
Os estupendos espetáculos de curas, maravilhas, milagres e exorcismo nas igrejas
neopentecostais, onde o diabo é aparentemente subjugado, não passa de uma estratégia
satânica para ter acesso à vida das pessoas. Enquanto se conservarem longe das verdades
bíblicas, Satanás não se importará com o fato das pessoas pensarem que ele foi dominado e
está fora da vida delas, bem como da dos pastores que supostamente o exorcizaram.
A Questão do Catolicismo e Cultos Afro-Brasileiros
O bispo critica a Igreja Católica, mas a sua teologia do dízimo e das ofertas tem na
base a troca com Deus. A atribuição de virtudes espirituais a objetos simbólicos e a doutrina
de um lugar intermediário, após a morte, caracterizam a IURD como uma espécie de
neocatolicismo.
O seu sincretismo é visto na maneira como lida com objetos cúlticos católicos e
espíritas e pela utilização dos jargões pertinentes a essas religiões. Ele cita como “exemplo,
São Jorge representa Ogum; a Virgem Maria representa Iemanjá; a Santíssima Trindade
representa demônios como Zambi, Oxalá e Orixalá.” Não se dirige apenas ao baixo
espiritismo, mas aos kardecistas. O culto da Universal é adaptado para satisfazer a essas
tendências religiosas. Por isso, usa a sua cosmogonia como fator de identificação.

1424

Ver: Roy Allan Anderson, Revelações do Apocalipse, 2ª ed., trad., Carlos A. Trezza (Tatuí, SP:
Casa Publicadora Brasileira, 1988).
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De acordo com Warfield, teólogo evangélico do seminário Princeton nas décadas de
1920 e 1930, logo depois da morte dos últimos apóstolos, houve um silêncio em relação aos
milagres, havendo pouquíssimos relatos sobre eles. Mas, a partir do quarto século, os relatos
se tornaram abundantes.1425
Esse período coincide com a proliferação das religiões de mistério no Império
Romano.1426 Pieratt afirma que o aumento de informações sobre milagres naquela época
deveu-se a duas razões básicas. A primeira foi a emergência da literatura secular abordando
sobre as proezas de bruxos e mágicos, e a capacidade de operações miraculosas por todos os
tipos de heróis. A popularidade crescente dessas histórias envolvia o povo numa fascinação
semelhante à exercida pelos livros de Paulo Coelho sobre o povo brasileiro.1427
A segunda razão da proliferação dessas histórias de maravilhas partiu da decisão da
liderança da igreja de fazer uso de objetos como relíquias, com o propósito de responder às
orações e operar milagres. 1428 Warfield atribui essa atitude a uma reação das autoridades
eclesiásticas da época aos milagres seculares. Se os pagãos podiam realizá-los, por que não a
igreja? “Como um dos resultados, todo corpo de lendas pagãs se reproduziram, de uma
maneira ou de outra, em solo cristão.”1429

1425

Benjamin B. Warfield, Counterfeit Miracles (Great Britain, UK: First Banner of Truth Trust,

1976), 9-10.
1426

Ver: Siegfried J. Schwantes, The Biblical Meaning of History (Mountain View, CA: pacific Press
Public Association, 1970).
1427

Pieratt, 113.

1428

Ibid., 114.

1429

Warfield, 83.
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Essa reação literária em torno de milagres sobrevive na literatura apócrifa católica
romana: Atos dos Apóstolos (não o canônico), Vida de Antônio, de Atanásio, Vida de Paulo,
Hilário e Malco, de Jerônimo, e o Evangelho de Pedro.1430 Esses milagres têm caráter
fantasioso, a exemplo do que acontecia no mundo pagão, sendo muitas vezes, reprodução
fiel das suas histórias. 1431
Os séculos que se seguiram a exploração por meio da crendice popular mesclaram a
prática das indulgências, às penitências, à entrega dos dízimos e ofertas, e à questão do
purgatório e do inferno. Quanto maior fosse o patrimônio entregue à igreja nesta vida, maior
o período das indulgências conferidas, proporcional às dádivas concedidas.1432 Se o soldo de
bens realizado nesta terra não fossem o suficiente para expurgar todos os males do homem
em vida, o purgatório faria o resto.
Dessa maneira, enquanto o pobre doava pressionado pela propaganda ultramontana,
“no século XI, um camponês francês estava avaliado em 38 soldos, enquanto um cavalo
valia 100 soldos”.1433 Naqueles idos, o dízimo era um imposto territorial, baseado na renda,
e representava um ônus muito maior do que qualquer outra taxa se comparada às dos tempos
atuais.1434

1430

Pieratt, 114-115.

1431

Warfield, 83.

1432

Preserved Smith, 21-24.

1433

Leo Huberman, História da riqueza do homem, 11ª ed. (Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976), 17.

1434

Ibid., 23.
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Uma das razões pelas quais a Reforma Protestante eclodiu na Alemanha de Lutero
foi o abuso com que a população era explorada, quase coagida a entregar os seus bens à
igreja. Um dos pretextos era a intenção do papa Leão X de reformar a Basílica de são Pedro,
missão para a qual recrutou Johann Tetzel. 1435
A indulgência representava a remissão do castigo devido às falhas temporais. Elas
podiam ser parciais ou totais, e havia diversas formas de conseguir a absolvição, entre as
quais, as penitências e orações.1436 A missão de Tetzel era promover a aquisição de
indulgências pela compra. Qualquer pessoa poderia adquirir indulgências, ou para si mesma
ou para algum parente morto que supostamente estivesse no purgatório.
O seu argumento era que no momento em que as moedas atingissem o fundo do
cofre, a alma do favorecido saltava do purgatório e ia direto para o Céu.1437 Em 31 de
outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as noventa e cinco teses sobre as indulgências na
porta do Castelo de Wittenberg, ato de que deu início ao processo de reforma.1438
A Igreja Universal está repetindo a estratégia ultramontana, apenas em época e em
contexto diferentes. Nela, os fiéis também são manipulados com a ameaça de declínio das
bênçãos divinas se não entregarem os seus dízimos e ofertas à igreja. Em alguns casos, como

1435

Funck-Brentano, Mrtinho Lutero, 3ª ed., trad., Eloy Pontes (Rio de Janeiro, RJ: Casa Editora
Vecchi Ltda., 1968), 49; Preserved Smith, 66-74.
1436

Preserved Smith, 21-24, 66-68.

1437

Ver: White, O grande conflito, 128, em 1CD-Rom.

1438

Funck-Brentano, 50-52.
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é o da fogueira santa, requer-se não apenas uma parcela, mas tudo o que o indivíduo possui,
como uma demonstração de fé sacrifical. 1439
Durante os anos de predomínio da missiologia Católica após o edito de Milão, a
igreja absorveu os costumes do mundo secular enquanto se identificava com ensinamentos
dogmáticos. Com isso, o seu número pelo menos quadruplicou, segundo Neil. 1440 No Brasil,
o misticismo trazido da África pelo negro, mesclado às crendices do índio nativo e às
crenças católicas, se amalgamaram no comportamento religioso do povo. 1441
Tanto o espiritismo dos negros quanto o catolicismo popular, absorveram os
símbolos um do outro dando lugar a um processo de aculturação.1442 Esse fato é claramente
observado em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro, onde as práticas religiosas comuns
se tornaram formas populares de manifestação.1443 A IURD, embora pretenda combater com
armas doutrinais ao espiritismo e ao catolicismo popular, usa as suas estratégias de
inculturação e assimilação da cosmogonia do público alvo da sua evangelização.
Um bom exemplo da similaridade entre a IURD e a Igreja Católica é a semelhança
na justificativa que ambas apresentam para o uso dos símbolos. Freston diz, “a justificativa
1439

Ver artigo publicado por Carlos Rodrigues em 27 de maio de 2010, “Para os Críticos da Fogueira
Santa”,
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http://www.cristaodauniversal.com.br/iurd/para-os-criticos-da-fogueira-santa/.
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Stephen Neill, 48.
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Para um estudo da maneira como foi formada a mentalidade religiosa do brasileiro, ver:
Boanerges Ribeiro, O padre protestante (São Paulo, SP: Casa Editora Presbiteriana, 1950), 58.
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Para um estudo desse processo de aculturação, ver: Miguel Reale, As religiões africanas no
Brasil: contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações, reitor, trad., Maria Eloisa Capellato e
Olívia Krähenbühl (São Paulo, SP: Enio Matheus Guazzelli & Cia. Ltda., 1971), 359-392.
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Ibid., 355.
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do uso de tais recursos é parecida com a da Igreja Católica.1444 A IURD se apropriou e
adaptou as novenas, períodos de orações, jejuns mesclados com frequência à igreja, etc.,
tudo com vistas à obtenção de graça especial.”1445
Macedo sutilmente chama estes artifícios de “ponto de contato” para justificar o seu
uso. Segundo ele, as pessoas que têm “dificuldade para colocar a fé em prática”, precisam
desses pontos de contato, até o amadurecimento da fé, quando então, não necessitarão mais
desses recursos.1446
Mas, essa fixação exagerada em objetos tem mais a ver com o misticismo do que
com o cristianismo, além de ser condenada pelas Escrituras (Êx 20:4-5; Dt 4:16; Hc 2:18-19;
Is 40:18-20; 44:9-20; 45:20). E mesmo em relação aos lugares de culto, a sua santidade é
relativa, pois só Deus é absolutamente santo.
Por isso, enquanto no Antigo Testamento o templo em Jerusalém era a direção para
onde se deveria olhar, no Novo Testamento, “nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis
o Pai”, disse Jesus à mulher samaritana, “mas vem a hora e já chegou, em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade” (Jo 4:21, 23).
A similaridade com o catolicismo também é vista na adoção da “ideologia da
interioridade como única base para a vida transformada, em contraste com o que se
considera o legalismo de outras igrejas”. Por isso, Beber e fumar são hábitos que levariam à
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Ver: Freston, Breve história do pentecostalismo brasileiro, 138.
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censurar ou ao desligamento do membro na maioria das igrejas evangélicas, porém na
Universal, “nada de exclusão ou disciplina de membros”.1447
O catolicismo popular foi paulatinamente abandonando o elemento mágico que tanto
agrada à população, ao relegar os problemas de saúde física à medicina e as dificuldades
psíquicas à psicologia e às terapias seculares. A Igreja Católica, “de promotora de
perseguição, passou a difundir o ecumenismo e defender os direitos humanos.” 1448 Enquanto
isso, a Igreja Universal foi sutilmente ocupando esse espaço, razão pela qual ela se configura
como uma espécie de neocatolicismo.
A Questão da Maldição Hereditária
A IURD crê em maldição hereditária. Diz Macedo: “pode parecer incrível, mas
acontece!” Aborda sobre pessoas que nunca frequentaram centros espíritas, mas sofreram
opressão desde criança. Ele explica que isso corre através de demônios que perseguem
várias gerações. Os textos clássicos citados pelos defensores dessa teoria, e que devem ser
analisados são (Êx 20:5; 34: 7; Lv 26:39; Nm 14:18, 33; Jr 21:19; Is 14:21; Jr 32:18).
Uma vez analisados os textos em conjunto com outros textos análogos, é possível
descortinar o significado fidedigno de cada passagem. Aos textos citados por Itioka, será
acrescentado Levítico 20:6, utilizado por John Sanford: “Quando alguém se virar para os
necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei
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Freston, 138.

Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, 119. Ver também:
Romeiro, Decepcionados com a graça, 77-80.
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do meio do seu povo” (Lv 20:6). A afirmação divina é de que “eu me voltarei contra ele”, ou
seja, é o próprio transgressor que sofrerá as consequências das suas ações.
A afirmação divina, “visito a iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta
geração daqueles que me aborrecem” (Ex 20:5; e também 34:7; Jr 32:18),

deve ser

analisada à luz de Ezequiel 18:2-4, 20: “Que tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel,
proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que
se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o SENHOR Deus, jamais direis este provérbio
em Israel. Eis que todas as almas são minhas; como a alma do pai, também a alma do filho é
minha; a alma que pecar, essa morrerá... o filho não levará a iniqüidade do pai, nem o pai, a
iniqüidade do filho; a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá
sobre este.” A visitação divina, portanto, não tem como base a culpa dos pais recaindo sobre
os filhos, mas refere-se às consequências das más ações dos pais reincidindo sobre os filhos,
como explica Ellen G. White:
Que tanto os adultos como os jovens se lembrem de que para cada violação das leis da vida a
natureza fará o seu protesto. A penalidade recairá tanto sobre as faculdades mentais como
físicas. E não termina no indivíduo leviano e culpado. Os efeitos de sua má conduta são vistos
na sua descendência, e assim os males hereditários são passados adiante, até a terceira e quarta
geração.1449

Em Levítico 26:39 está escrito: “Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos
pela sua iniqüidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniqüidade de seus pais com eles
serão consumidos.” O capítulo 26 de Levítico está dividido em três seções, a primeira de
bênçãos (versos 3 a 13) a segunda de castigo (versos 14-39) e a terceira de arrependimento
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Ellen G. White, Refletindo a Cristo (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1986), 134, em 1CD-
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(versos 40 a 46). No versículo primeiro, Deus começa advertindo a Seu povo para não fazer
ídolos, não levantar imagem de escultura e nem se inclinar diante deles. Em seguida, no
versículo dois, ordena que guardem os sábados e reverenciem o santuário.
Nos versos 23 e 24, na seção sobre maldição, está demonstrado que os pecados
pessoais, e a responsabilidade individual sobre eles, é que atraíram o castigo: “Se ainda com
isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu
também serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos
vossos pecados.” Esse raciocínio é repetido nos versos 26 a 28. Se ainda assim, não se
voltassem para o Senhor, Ele permitiria que fossem levados para a diáspora, para terra dos
seus inimigos, e com isso, a sua terra obrigatoriamente repousaria nos seus sábados, o que
não havia acontecido antes quando ainda a ocupavam (versos 32 a 35).
Os israelitas que não houvessem definhado pelas repreensões divinas, mas ainda
estivessem padecendo esses castigos em terras inimigas, ainda assim seriam consumidos,
“pela sua iniqüidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniqüidade de seus pais com eles
se derreterão” (verso 39, ARC). Eles haviam sido ensinados pelos próprios pais a serem
idólatras, transgressores do sábado e desobedientes a Deus, agora com a sua aniquilação, os
pecados cometidos por eles e pelos seus pais, “com eles se derreterão”.
A sua iniquidade estava associada à iniquidade de seus pais que os haviam levado
àquela condição, por isso Deus os propôs: “Mas, se confessarem a sua iniqüidade e a
iniqüidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também
confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles
e os fiz entrar na terra dos seus inimigos; se o seu coração incircunciso se humilhar, e
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tomarem eles por bem o castigo da sua iniqüidade, então, me lembrarei da minha aliança
com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão,
e da terra me lembrarei” (versos 40 a 42). Quanto à responsabilidade pessoal sobre pecados
cometidos contra Deus, está bem claro na frase: “e tomarem eles por bem o castigo da sua
iniqüidade”. Ellen G. White faz o seguinte arrazoado sobre o tema:
Um ai repousa sobre os pais que não têm ensinado os filhos a serem tementes a Deus, antes
lhes têm permitido tornarem-se homens e mulheres indisciplinados e sem controle. Durante
sua infância, era-lhes permitido manifestar ira e teimosia, e agir por impulso; e trazem esse
mesmo espírito para seus próprios lares. Têm temperamento defeituoso e domínio autoritário.
Mesmo ao aceitar a Cristo, não venceram as paixões que permitiram governar seu coração
infantil. Durante toda a sua vida religiosa, sofrem os resultados de seu ensino na infância. É
coisa bem difícil remover a impressão assim feita sobre a planta do Senhor; pois para o lado
em que se verga a haste, para este se inclina a árvore. Se esses pais aceitam a verdade, têm
uma dura luta a travar. Seu caráter pode ser transformado, mas toda a sua experiência religiosa
é afetada pela frouxa disciplina sobre eles exercida na infância. E os filhos têm de sofrer
devido a essa educação defeituosa; pois sobre eles imprimem suas faltas até a terceira e quarta
geração.1450

Moody enxerga o texto de outra forma e argumenta que os pecados para os quais os
filhos estavam padecendo castigo, era também os de seus pais. Quanto ao verso 39,
comenta: “Consumidos vem de meiqaq, “diluir ou decompor”. Sofreriam, não apenas pelos
seus próprios pecados, mas também pelos de seus pais. A palavra traduzida para iniqüidade
('eiwon) envolve ambos, castigo e pecado (cons. Tg. 1:15). Mas, ao abordar sobre os versos
40-42, explica: “Se, contudo, Israel percebesse e confessasse que o seu castigo provinha de
Deus, justo e merecido pela rebeldia e perversidade dos corações do seu povo, então Deus se
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Ellen G. White, Orientação da criança (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, s. d.), 275, em
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lembraria da aliança feita com os patriarcas.” 1451 Com o comentário desses dois versos,
atribui o castigo aos pecados cometidos pela geração presente.
Números 14:18, 33 registra: “O SENHOR é longânimo e grande em misericórdia,
que perdoa a iniqüidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a
iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta gerações... Vossos filhos serão pastores
neste deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso
cadáver se consuma neste deserto.” Em relação à sentença, “vossos filhos serão pastores
neste deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades”, a referência é às
consequências deixadas pelos pecados dos pais nos filhos. Quanto ao fato, comenta Ellen G.
White: “Nossos antepassados legaram-nos costumes e apetites que estão enchendo o mundo
de doenças. Os pecados dos pais, através de desejos pervertidos, são, com poder assustador,
visitados sobre os filhos até a terceira e quarta geração.”1452
Em Isaías 14:21 está escrito, “Preparai a matança para os filhos, por causa da
maldade de seus pais, para que não se levantem, e possuam a terra, e encham o mundo de
cidades.” Esses versos se referem ao castigo contra Babilônia. Deixar os descendentes
viverem sobre a terra equivaleria a perpetuar e disseminar os pecados pelos quais os pais
estavam sendo condenados, como se pode depreender da expressão, “para que não se
levantem, e possuam a terra, e encham o mundo de cidades.” Essas cidades seriam antros de
pecados abomináveis aos olhos do Senhor, por isso Ele promete, “Levantar-me-ei contra
1451
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eles, diz o SENHOR dos Exércitos; exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os
descendentes e a posteridade, diz o SENHOR” (versos 21-22).
A maldição hereditária é uma concepção antiga, devido à má compreensão desses e
de outros textos análogos por parte de Israel. Por isso, a fim de desfazer tal concepção que
havia se tornado popular através do ditado, “Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos
filhos é que se embotaram”, Deus afirmou por intermédio do profeta Jeremias: “Naqueles
dias, já não dirão: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram.
Cada um, porém, será morto pela sua iniqüidade; de todo homem que comer uvas verdes os
dentes se embotarão” (Jr 31:29-30). E em Lamentações 3:39 a responsabilidade individual é
mais uma vez realçada: “Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos
seus próprios pecados.”
Contudo, Paulo soluciona a questão em sua carta aos romanos: “Portanto, assim
como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a
morte passou a todos os homens, porque todos pecaram... Se, pela ofensa de um e por meio
de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da
justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma
só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só
ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida (Rm 5:12,
17-18).
A despeito dos pecados cometidos pelos antepassados, e mesmo de seu contato com
demônios, cada um tem uma responsabilidade pessoal e responderá pelas próprias ofensas e
delitos cometidos contra Deus (Mt 12:37; Gl 6:7; 2Co 5:10). Assim, os textos que se referem
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ao castigo dos pais nos filhos, não devem ser analisados isoladamente, mas de acordo com a
analogia da fé, ou seja, de acordo com todo o conjunto de passagens bíblicas que se referem
ao assunto.
E quanto à afirmação da existência de demônios que perseguem várias gerações, a
Bíblia deixa claro que Satanás “anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém
para devorar” (1Pe 5:8). Ele é o adversário dos filhos de Deus, contudo, a Sagrada Escritura
aconselha: “sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós” (Tg 4:7).
A Questão da Maldição Proferida
Antiga crendice popular brasileira, em que um impropério é arremessado
verbalmente contra alguém. Nesse caso, diz-se que “fulano rogou uma praga”. 1453 As
vítimas ficarão presas até que o encanto seja quebrado pela “reza” 1454 ou um “trabalho”1455
específico. A IURD crê em maldição proferida. Conforme Macedo, Deus amaldiçoa o mau
dizimista e a maldição dos pais sobre os filhos permanece durante toda a vida.
O texto de Malaquias 3:8-9 diz: “Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me
roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois
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amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda”. O contexto imediato (Ml 3:11)
demonstra que a maldição referida no verso 9 era a escassez de grãos e a devastação do
campo (Ag 1:6; Ml 2:2).
O povo de Israel vivia sob o governo amoroso e liberal de Deus. Mas, Este, também
requeria fidelidade. Quando Jeová retirava as bênçãos de Seu povo, a finalidade era prová-lo
e demonstrar que não podia ser bem sucedido independentemente das bênçãos divinas.
Por isso, qualquer desobediência era seguida pelas suas consequências. O Senhor
estava demonstrando ao Seu povo que não há neutralidade. Ou um homem é correto ou
errado em seu proceder, mas os resultados de seus atos correspondem concomitantemente às
suas atitudes e escolhas diante de Deus.1456
Não obstante, aquilo que se chama de “maldição divina de Malaquias” pode ser
completamente transformado na “bênção divina de Malaquias”, havendo arrependimento e
fidelidade, conforme demonstram os versos 10 a 12. Essa maldição, portanto, não é algo
permanente, mas dependente da atitude do povo.
Deus sempre acolherá e abençoará o pecador arrependido: “arrependei-vos, pois, e
convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados” (At 3:19). O Senhor conferiu ao
Seu povo no passado a opção de escolha: “Eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e
a maldição: a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, que
hoje vos ordeno; a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do SENHOR, vosso Deus,
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mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não
conhecestes” (Dt 11:26-28).
O próprio Deus sugeriu a melhor escolha para o Seu povo: “Os céus e a terra tomo,
hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição;
escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o SENHOR, teu Deus,
dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele; pois disto depende a tua vida e a tua
longevidade” (Dt 30:19-20).
Quanto à maldição dos pais sobre os filhos ou da “praga” de uma pessoa rogada
sobre a outra, essa é uma crendice dos cultos espiritualistas, magia negra e macumba que
adentrou às portas de algumas igrejas evangélicas,1457 devido à incorporação de práticas
sincretistas. Gondim define a maldição “como o recurso de se buscar uma força superior
contra aquilo que se maldiz. Ela exprime as reações violentas de temperamento
apaixonados: maldiz-se na cólera, humilhando, desprezando e execrando.”1458
No paganismo, a maldição era encarada como uma entidade em si mesma. Depois de
haver sido pronunciada, os deuses eram forçados a executar os desejos do execrador contra
outra pessoa.1459 Porém, biblicamente, até onde uma pessoa tem autoridade para amaldiçoar
à outra?

1457

Ver: Ricardo Gondim, O evangelho da nova era: uma análise e refutação bíblica da chamada
Teologia da Prosperidade, 3ª ed. (São Paulo, SP: Abba Press Editora e Divulgadora Cultural Ltda., 1994), 105.
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Um caso típico é a maldição de Noé lançada sobre o seu neto Canaã (Gen. 9:22-25).
Nesse caso, as palavras do patriarca estavam em harmonia com os desígnios de Deus. Noé
pertencia a uma categoria de pessoas que recebiam comunicações de Deus, um profeta. Por
isso, sabia por antecipação de vários detalhes que são vedados às pessoas comuns. O que ele
fez, foi anunciar uma sentença divina lavrada contra os descendentes de Cam. Ellen G.
White explica da seguinte forma a declaração de Noé:
A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou uma declaração de favor. Ela
não fixou o caráter e destino de seus filhos. Mas mostrou qual seria o resultado da conduta de
vida que cada um havia escolhido, e o caráter que tinham desenvolvido. Era uma expressão do
propósito de Deus para com eles e sua posteridade, em vista de seu próprio caráter e
1460
conduta.

Um caso de imprecação relatado na Bíblia é o de Balaão. Mesmo sendo profeta, as
suas maldições contra Israel não funcionaram, por que não foram aprovadas por Deus (Nm
23:8, 26). Balaque, rei dos moabitas, filho de Zipor (Nm 22:10) havia contratado Balaão
para amaldiçoar o povo de Israel (Nm 23:11), mas sem a aprovação divina, o que Balão
pode dizer foi: “Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso
denunciar a quem o SENHOR não denunciou?” (Nm 23:8).
Outro caso de maldição proferida que não funcionou, foi a imprecação de Golias
contra Davi: “pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi.” (1Sm 17:43) No entanto, o
resultado foi o oposto do esperado por Golias, o execrador, pois foi derrotado e morto por
Davi (1Sm 17:43, 49-51).
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Outro episódio de imprecação foi o de Simei contra Davi (2Sm 16:5-14). O seu
desejo era vê-lo destronado pelo seu próprio filho Absalão que havia se revoltado contra o
pai (2Sm 16:8). Contudo, ocorreu o contrário do que o execrador pretendia com as palavras
de maldição. Davi derrotou os seus inimigos, entre os quais, o seu filho Absalão, e
estabeleceu a sua dinastia com solidez (2Sm 18:28, 31).
Biblicamente, os efeitos da maldição recaem sobre aqueles que se apegam a ela:
“benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem” (Nm 24:9), “amou a
maldição; ela o apanhe; não quis a bênção; aparte-se dele” (Sl 109:17). As Sagradas
Escrituras não atribuem nenhum poder ou energia à palavra humana.
Apenas a Palavra de Deus é poderosa para realizar o que Ele quiser (Sl 33:9). Os
seres humanos não conseguem nem mesmo fazer o bem, se as suas atitudes não
corresponderem às palavras pronunciadas em favor de alguém (1Jo 3:18). As palavras
humanas não constituem entidades em si próprias. Tiago afirma que não há valor algum em
apenas desejar o bem aos que precisam, se as palavras não forem seguidas por ações
beneficentes (Tg 2:15-16).
Portanto, as palavras isoladas das ações não surtem efeito, a favor ou contra, para
bem dizer ou amaldiçoar alguém. No entanto, não se pode minimizar os efeitos altamente
deletérios da língua quando urdida no sentido de destruir reputações. A língua pode desfazer
casamentos, prejudicar carreiras, separar amigos. E é capaz até de tirar a vida (Tg 1:26; 3:58). Contudo, não pelo fato de possuir algum encantamento, mas pela capacidade de causar
intrigas, levantar falso testemunho e pronunciar sentenças injustas.
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As pessoas dadas a impropérios são as mais prejudicadas pelas suas atitudes, e não
aqueles a quem se destinam as palavras amargas. Jesus declarou, “a boca fala do que está
cheio o coração” (Mt 12:34; Lc 6:45). Também disse, “O que sai do homem, isso é o que o
contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a
prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia,
a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e
contaminam o homem” (Mc 7:20-23). Assim, os que possuem coisas ruins dentro de si,
contaminam a si mesmos.
Contudo, os filhos de Deus não precisam temer nenhuma maldição e nem
condenação (Rm 8:1; Gl 3:13), pois a maior de todas as maldições é não aceitar o
oferecimento da graça e deixar de compactuar com Cristo na Sua grande obra de redenção.
Os que receberam a Jesus como Seu salvador pessoal estão abrigados sob as asas da
divindade (Sl 91:4).
A Doutrina dos Dons e Ministérios Espirituais 1461
Sendo pentecostal, Macedo acredita na vigência dos dons espirituais enquanto a
Igreja estiver nesta Terra e que todos os que são batizados no Espírito Santo falam em outras
línguas. Contudo, também ensina que nem todos os que falam em outras línguas são
realmente batizados no Espírito Santo.
Como os demais líderes de outros grupos pentecostais, entende que falar em línguas
é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, e que no livro de Atos há evidência de
1461
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línguas após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Vale frisar, contudo, que ele
se refere às línguas extáticas.
A Questão da Divindade
As concepções doutrinárias de Macedo apresentam várias digressões. Ele deixa
transparecer um conceito sabelianista ao afirmar que “o Espírito Santo é ao mesmo tempo o
Espírito do Deus-Pai e do Deus-Filho”. É difícil saber até onde esta é uma declaração
acidental. Contudo, a sua natureza é tão séria que não deve ser olvidada.1462 É possível que
ele sustente conceitos do unitarianismo, ou esta seja uma declaração displicente, pois no seu
primeiro manual de doutrinas, apresenta os membros da “Santíssima Trindade” como “três
Pessoas distintas”.1463
Há vários textos bíblicos que expressam uma pluralidade na divindade. Isto é, “Deus
existe em mais do que uma pessoa”. Logo no início da Bíblia (Gn 1:1), no termo plural
hebraico „Elohim para Deus. Em Gênesis 1:26, “Também disse [singular] Deus: Façamos
[plural] o homem à nossa [plural] imagem, conforme a nossa [plural] semelhança”. Em
Gênesis 2:24, o vocábulo para “uma [heb.„echad] só carne”, é o mesmo termo usado em
Deuteronômio 6:4: “Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único [„echad] SENHOR”.
Conforme explica Pfandl, “Moisés poderia ter usado yachid (somente um, singular)
em Deuteronômio 6:4, mas o Espírito Santo preferiu que assim não fosse.”1464 Ainda outros
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Ver: Geisler, “Trindade” Enciclopédia de apologética: respostas aos críticos da fé cristã, 840.

1463

Macedo, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 1, 13.
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Gerhar Pfandl, “A Trindade nas Escrituras”, A Trindade nas Escrituras, Parousia, ano 4, nº 2 (2º
semestre, 2005), 1, 8.
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textos sobre a pluralidade na divindade são (Gn 3:22; 11:7; Mt 3:16-17; 28:19; Jo 10:30;
1Co 12:4-6; 2Co 13:13; Ef 4:4-6).1465
Nesse mesmo trem de afirmações desconcertadas do bispo, está a de que Jesus é
“Filho do Espírito Santo”, sem considerar as diversas referências que Ele faz ao Pai de
forma distinta da maneira como se refere ao Espírito Santo, a quem chama de outro
consolador [allon parakleton]1466 (Jo 14:16).
A Questão do Envolvimento de Maria pelo Espírito Santo
Macedo declara que “da mesma maneira que o Espírito Santo envolveu a virgem,
também envolverá você agora. É verdade: Experimente!”. Porém, ele desconsidera o fato de
que Maria foi envolvida de uma forma peculiar, única na História. Através dela, Deus
operou o mistério da Encarnação (Lc 1:31-35).
A singularidade da missão de Maria é reconhecida também nas palavras de Isabel
(Lc 1:42-45). A gravidez de Maria foi produzida, como disse o anjo: “Descerá sobre ti o
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra” (Lc 1:35). Por isso,
como relata Mateus, ela “achou-se grávida pelo Espírito Santo” (Mt 1:18) e o anjo
convenceu a José de que “o que nela foi gerado é do Espírito Santo” (Mt 1:20). Maria trazia
em seu ventre o Salvador (Mt 1:21). Mateus aplica o texto de Isaías 7:14 ao nascimento
virginal (Mt 1:23).
1465

Para um estudo de textos bíblicos sobre as pessoas distintas da divindade, ver: Gerhar Pfandl, “A
Trindade nas Escrituras”, 7-17.
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A encarnação objetivava a união plena entre a divindade e a humanidade, porém de
tal maneira, que Jesus nascesse sem a herança de pecado.1467 Gruden explica que “a obra do
Espírito Santo em Maria deve ter evitado não só a transmissão do pecado de José (pois Jesus
não teve pai humano), mas também, de maneira miraculosa, a transmissão do pecado de
Maria”.1468 Por isso, a peculiaridade do envolvimento de Maria pelo Espírito Santo se torna
único na História. Ela foi escolhida para receber o Filho de Deus nos primeiros estágios da
Sua missão.
Barclay, abordando a respeito da visão de Paulo sobre o mistério e magnitude da
encarnação, explica que ele a considerava “como uma ato de amor de Deus que implicava o
começo do sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade e desde antes do tempo, considerava
que a Encarnação implicava a completa humanidade do Filho de Deus”.1469
Portanto, nenhum ser humano pode ser envolvido pelo Espírito Santo da mesma
maneira que Maria. Essa não é uma comparação válida. Aquele envolvimento não foi algo
desejado por ela, uma experiência buscada. Foi a divindade quem a escolheu e envolveu.
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Ver Gruden, 436.
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Ibid., 437.
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William Barclay, El pensamiento de san Pablo (Buenos Aires, Argentina: Editorial La Aurora,
trad., Maria Teresa Alvarado, 1978), 64.
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A Questão da afirmação de que Maria e os irmãos de Jesus teriam falado em outras
línguas no Pentecostes
Macedo argumenta que no dia de Pentecostes Maria e os irmãos de Jesus “receberam
a infusão do Espírito de Jesus, passando todos a falar em outras línguas.” O livro de Atos
relata que “ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar...
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas” (At 2:1, 4).
Lucas não indica se esse “todos” se refere aos aproximadamente 120 (At 1:15) ou
aos 12 apóstolos (At 2:14). Seja como for, há dois fatores a considerar. Primeiro, a mãe e os
irmãos de Jesus não são mencionados explicitamente como estando presentes na ocasião.
Segundo, mesmo se estivessem, teriam falado idiomas existentes na época, porém não
aprendidos de forma natural, mas miraculosamente pelo poder do Espírito Santo, como será
observado adiante.
O fenômeno das línguas é um dom distribuído pelo Espírito, assim como os outros
dons, e o Espírito realiza essas coisas “distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um,
individualmente” (1Co 12:11). O fato de “todos” reunidos receberem o dom no dia do
Pentecostes, demonstra ter sido aquela uma ocasião especial, para qual Deus tinha
propósitos especiais. De qualquer forma, não se tratava de línguas extáticas, como será
observado.
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A Questão do Batismo no Espírito Santo e o Dom de Línguas
Em relação ao dom de línguas, os pentecostais fazem diferença entre o falar como
dom e o falar como evidência do batismo no Espírito Santo. Para eles, o livro de Atos
sustenta o falar em línguas como evidência e 1 Coríntios 12, como dom. Dessa maneira,
como evidência do batismo com o Espírito, todos falam línguas, mas o dom de línguas
propriamente, não é para todos.1470
Os pentecostais reconhecem que as línguas faladas em Atos 2 eram de nações, mas
se utilizam de versículos de 1 Coríntios 14 para justificar o falar línguas não distinguíveis,
“dizendo que as línguas que falam são para um propósito devocional e não para serem
inteligíveis”.1471 O problema será solucionado ao se averiguar: 1) O caráter peculiar do
evento no dia de Pentecostes; 2) A natureza das línguas em Atos 2 e 1 Coríntios 14; 3) O
dom em Atos 2 e o dom em 1 Coríntios 12.
1.

O caráter Peculiar do Evento no Dia de Pentecostes. MacCarthur explica que

o “Pentecostes foi uma situação única”, pois era da vontade de Deus divulgar os novos
acontecimentos de maneira dramática. Por isso, “houve um som como de um vento
impetuoso, “línguas de fogo pairando sobre cada um dos discípulos”, também por isso,
“falaram noutras línguas reconhecidas pelos que os cercavam como dos países e regiões ao
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Ver considerações sobre o tema em Wilson H. Endruveit, Movimento carismático: um estudo
exegético e teológico de suas principais características (São Paulo, SP: Instituto Adventista de Ensino, 1977),
14, 25-31.
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John F. MacCarthur, Jr., Os carismáticos: um panorama doutrinário, 2ª ed., trad., Elizabeth
Gomes (São Paulo, SP: Editora Fiel Ltda., 1988), 89.
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redor.” Aqueles que estivessem sendo batizados pelo Espírito Santo deveriam ter
consciência de “ser parte dum evento dramático e único”.1472
Endruveit explica que o batismo no Espírito em Atos 2:1-13 “não é uma experiência
para cada cristão, mas foi um evento único, peculiar, não repetível”.1473 A chave para se
compreender esse fato está nas palavras proféticas de João Batista: “Eu vos batizo com água,
para arrependimento; mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas
sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo” (Mt
3:13; Lc 3:16).
Esse batismo referido por João aconteceria no dia de Pentecostes, pois, até então, o
Espírito ainda não havia sido dado em profusão. Para recebê-lo, seriam necessárias duas
atitudes básicas: a). Crer em Jesus com todas as suas implicações (Jo 7:37-40); b). Esperar a
promessa em Jerusalém (Lc 24:49).
a). Crer em Jesus com todas as suas implicações. As profecias encontradas nas
festividades judaicas indicavam que o messias morreria como cordeiro pascal e ficaria
deitado como pão sem fermento (Lv 23:4-8; Ex 12:3, 5-7, 10, 13-15, 17-20, 46; Lc 22:1;
1Co 5:7).1474 O próprio João reconheceu o caráter expiatório da missão de Jesus já no Seu
batismo (Jo 1:29). O messias ressuscitaria como as primícias dos que dormem (1Co 15:20),
1472
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a semelhança do que indicava a tipologia da festividade judaica do dia das primícias (Lv
23:9-14).
Cinquenta dias depois dessa festividade acontecia o Pentecostes (Lv 23:15-25). É
fundamental observar que durante as primeiras festividades, que incluíam a páscoa, os pães
ásmos e as primícias, não era permitido comer pão com fermento (Lv 23:5-7), pois estas
festividades estavam relacionadas ao corpo sacrifical do messias (Mt 26:17; 26-28; 27:45,
50; 28:5-6; Jo 8:46; 2Co 5:21), e o fermento era símbolo do pecado.
Porém, no dia de Pentecostes, dois pães com fermento deveriam ser trazidos das
“moradas” israelenses para serem movidos. 1475 Ou seja, o fermento que é símbolo do
pecado, agora é dedicado ao Senhor. Portanto, esses dois pães com fermento representavam
a aceitação dos gentios na nova dispensação, a partir do dia de Pentecostes (At 2:1, 10:28,
34-36, 47). Todos esses fatores estão incluídos implicitamente em João 7:37-40.
b). Esperar a promessa em Jerusalém. Os que cressem deveriam aguardar em
Jerusalém, reunidos para esse evento especial a ocorrer em um local especificado, Jerusalém
(Sl 48:2; Lc 24:49), em um tempo determinado, Pentecostes (Lv 23:15-25; At 2:1),
cumprindo um tipo do Antigo Testamento e reunindo judeus (o povo eleito da Antiga
Aliança) e os gentios (os eleitos da Nova Aliança).
Assim, como pondera Endruveit, “o „ser batizado no Espírito‟, como é descrito nos
Evangelho e em Atos 1:5, não significa uma experiência que cada cristão deve alcançar mas
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significa o evento histórico peculiar do Pentecostes”.1476 Ele ainda explica que “a expressão
„ser batizado no Espírito Santo‟ é encontrada sete vezes no Novo Testamento: 4 vezes nos
Evangelhos, 2 vezes em Atos, e 1 vez em 1 Coríntios. Em todas as passagens, o original
grego usa a preposição „em‟ antes da palavra „Espírito‟.”1477
O batismo com fogo, como ocorreu na ocasião de Pentecostes em que “todos” falaram
os idiomas das nações ali representadas (At 2:7-11), não foi recorrente na História, porém o
falar em línguas de 1 Coríntios 12 é um dom associados aos outros, presentes no corpo de
Cristo para a condução da obra do Evangelho.
E ocorrerá sob certas condições, quando Deus achar necessário. Ao passo que em 1
Coríntios 14, as orientações de Paulo objetivavam descartar a incidência de línguas
extáticas. Endruveit analisa a expressão “ser batizado no espírito” em todo Novo
Testamento, da seguinte maneira:
Nas 4 vezes que ela ocorre nos Evangelhos (S. Mateus 3:11; S. Mar. 1:8; S. Luc. 3:16; e S.
João 1:33) e em Atos 1:5, a expressão descreve o evento histórico do derramamento no dia de
Pentecostes. Nos evangelhos é João Batista que a declara e é usada para descrever o contraste
entre o que João está fazendo e o que Jesus fará. Em Atos 1:5 a expressão é usada por Jesus.
As palavras “não muito depois destes dias” tornam claro que Jesus está se referindo ao
derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. O fato de Jesus referir-se aqui a João Batista,
fazendo o mesmo contraste entre o batismo com água e o batismo com Espírito, mostra que as
palavras de João Batista acerca do batismo de Cristo apontavam também ao dia de
Pentecostes.1478

Em Atos 11:16, Pedro lembra a promessa de Deus a João Batista de que Jesus
batizaria com o Espírito Santo, mas, conforme comenta Endruveit, não nos moldes dos
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carismáticos, após a conversão, mas “na conversão ou era uma parte integral da conversão.”
Endruveit cita Atos 10, em que o italiano “Cornélio e sua casa foram batizados no Espírito”.
Eles ainda não haviam sido batizados, mas “foram feitos cristãos pela primeira vez e não era
uma experiência distinta e posterior à conversão. Esta passagem parece indicar que ninguém
pode se tornar cristão sem o recebimento do Espírito para a salvação”.1479
Atos 2, portanto, não pode ser o paradigma da experiência do recebimento do Espírito,
como subsequente ao batismo nas águas, conforme ensina a doutrina pentecostal, pois foi
um evento profético. A evidência da presença do Espírito na vida cristã após o batismo não
deve ser encarada como acompanhada de fenômenos espetaculares, mas conforme descrita
ao longo do Novo Testamento, cuja essência encontra-se em Gálatas 5:22.
No entanto, as profecias indicam um acontecimento similar, em certos aspectos, ao
que ocorreu no pentecostes. O texto de Joel 2:28-31 indica um fenômeno análogo nos
últimos dias. Pois o Pentecostes aconteceu durante a primeira vinda do Messias, e o verso 31
se refere à segunda vinda, “o sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que
venha o grande e terrível Dia do SENHOR”. A expressão “o grande e terrível Dia do
SENHOR” é uma indicação inequívoca da volta de Jesus.
O texto se refere a visões e prodígios, entre os quais está incluído o dom de línguas,
pois este faz parte dos dons que seguiriam a igreja de Cristo até o fim (Mc 16:17). Jesus
afirmou que a consumação de todas as coisas aconteceria apenas depois da pregação do
evangelho do reino (Mt 24:14), “a cada nação, e tribo, e língua, e povo” (Ap 14:6).

1479

Ibid.

458

O dom de línguas seria um recurso para a terminação do evangelho num mundo onde
tantos dialetos e línguas são falados ao redor do globo.1480 Ellen G. White previu um grande
derramamento do Espírito Santo nos últimos dias para dar impulso à pregação do evangelho
como cumprimento da profecia preparatória para a segunda vinda:
Ao avizinhar-se o fim da ceifa da Terra, uma especial concessão de graça espiritual é
prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do homem. Esse derramamento do
Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia; e é por esse poder adicional que os
cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da seara “no tempo da chuva serôdia”. Em
resposta, “o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água”. Zac. 10:1. “Ele... fará
descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês.” Joel 2:23.1481

Ela diz que o derramamento do Espírito no Pentecostes foi o começo da primeira
chuva, e os resultados foram gloriosos.1482 E conclui: “assim como Cristo foi glorificado no
dia de Pentecoste, Ele será outra vez glorificado no encerramento da obra do evangelho,
quando preparará um povo para enfrentar a prova final, no conflito final da grande
controvérsia.”1483
Dessa forma, o Pentecostes, ligado à primeira vinda, fornece um modelo do que
acontecerá em amplitude muito maior no período que antecede à segunda vinda. Por isso, o
fenômeno do Pentecostes é comparado à chuva temporã e o segundo derramamento do
Espírito, à chuva serôdia.
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Em todo caso, o objetivo do fenômeno de línguas, assim como ocorreu no Pentecostes,
ou chuva temporã, seria capacitar aos pregadores do evangelho a comunicá-lo verbalmente
de forma compreensível às diversas etnias que não poderiam recebê-lo de forma rápida e
eficiente, a não ser por intermédio do dom. Portanto, esse cumprimento de profecia não se
aplica ao modelo oferecido pelo movimento pentecostal atual, que segundo Ellen G. White é
uma falsificação:
Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus
providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a
segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra; e antes que chegue o
tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas
igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus
foi derramada; manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso.
Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é
de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o
mundo cristão.1484

Depreende-se daí, que o moderno movimento de línguas é uma adulteração da verdade
bíblica. Uma agitação ardilosamente introduzida por satanás, a fim de confundir os crentes e
estorvar a obra que Deus planejou realizar através do Seu povo nos últimos dias para
terminar a pregação do evangelho.
2. A natureza das línguas em Atos 2 e 1 Coríntios 14. Quanto à natureza das línguas
faladas em Atos 2 até mesmo os pentecostais e carismáticos concordam que se tratava de
idiomas de nações, pois o contexto é muito claro. Por exemplo, Roger Poudrier, da
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Renovação Carismática Católica, defende que o dom de línguas no Pentecostes “é o inverso
de Babel (Gn 11)”.1485
Quando Deus criou o homem, todos utilizavam um só idioma, mas a desobediência
transformou a linguagem comum em incompreensível. No Pentecostes, Deus chama os
povos à obediência e “pessoas que falavam uma multidão de línguas escutavam, em sua
língua materna, as maravilhas de Deus.” É o Espírito Santo que “restabelece a unidade
rompida em Babel, mas sem tirar a diversidade das línguas”. 1486
Maccarthur apresenta sete razões pelas quais as línguas em Atos e em Coríntios são
idiomas e não fala extática: Primeira, a palavra grega glossa significa primariamente idioma
humano quando usada na Escritura. Ela é usada cerca de trinta vezes no Antigo Testamento
Grego (Septuaginta) e sempre para se referir à linguagem humana normal.
Segunda, Atos 2:6, 8 faz uso do termo dialektos que se refere à diversidade de idiomas
presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Esse termo empresta sua origem ao vocábulo
português, dialeto. Terceira, o mesmo termo para idioma que foi usado no livro de Atos é
empregado em 1 Coríntios 12 e 14.
A expressão glossa é empregada consistentemente na forma plural em Atos, indicando
a multiplicidade de idiomas. E Paulo a usava sempre para se referir ao verdadeiro dom de
línguas. A exceção é 1 Coríntios 14:27, onde ele alude ao verdadeiro dom, contudo,
menciona alguém falando uma única língua, daí, a forma singular.
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A “algaravia, porém, jamais poderia figurar na forma plural, porque não existem
formas múltiplas de algaravia”, pois “exprime fala inclassificável e sem sentido, sem
possibilidade de ser dividida em mais de uma classificação.” Por isso, Em 1 Coríntios 14,
Paulo utilizou o singular para se referir à algaravia nos versos 2, 4, 13, 14 e 19.
MacCarthur sugere que “duas das religiões de mistério, comuns” na região onde
estava localizada a igreja de Corinto, “tinham dois deuses falsos chamados Cybele e
Dionísio.” O balbucio, ou a língua extática era empregado na adoração a essas entidades.1487
Segundo Barclay, usava-se também batidas de címbalos, gongos e trombetas em clangor.1488
É possível que Paulo tivesse em mente essas religiões quando escreveu 1 Coríntios 13:1,
tendo em vista a corrupção do dom de línguas.
Quarta razão, 1 Coríntios 12:10 menciona a palavra glossa e, em seguida se refere à
interpretação de línguas, usando o termo grego hermeneuo, que significa “tradução”,
“interpretação”1489 e a forma derivada hermeneutés, significa “tradutor”1490. E somente
línguas inteligíveis podem ser traduzidas, ou ter suas expressões peculiares vertidas, de
maneira que sejam colocadas na forma equivalente de outro idioma.
Contudo, essa habilidade, não era algo aprendido na escola, mas a capacidade de
traduzir uma língua que não tinha sido aprendida, e com tal maestria que a igreja fosse
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edificada. Algo não muito diferente das traduções realizadas de forma natural, mas com a
mesma finalidade.
Quinta razão, ao utilizar a expressão genos [genh glwsswn (tipos de línguas)],
traduzida por “variedade” para diferentes formas de línguas, 1 Coríntios 12:10 se refere à
família, grupo, raça ou nação representados nos seus idiomas. Sexta, ao citar Isaías 28:11 e
12, em 1 Coríntios 14:21, Paulo dá indicação de que as línguas eram idiomas estrangeiros
dados como sinal para o Israel descrente.
Sétima razão, o conselho do apóstolo em 1 Coríntios 14:27, indica que se trata de
língua genuína, pois deveria ser traduzida, “haja quem interprete” diermeneueto
[diermhneuetw] obedecendo a uma ordem e sucessão ao falar. Se esses idiomas não fossem
traduzidos poderia resultar na confusão descrita em 1 Coríntios 14:23.1491
3. O dom em Atos 2 e o dom em 1 Coríntios 12. O dom de línguas em Atos 2, como
observado, foi algo único. De acordo com Nogueira, dentre os seus objetivos, estava,
“firmar a convicção da igreja na crença da Trindade.” O messias, depois de encerrada a Sua
obra, deveria retornar para o Pai, mas antes rogar a Este que enviasse outro Consolador (Jo
14:16). Uma atividade conjunta da divindade não compreendida ainda pela velha
dispensação, mas que deveria ser entendida pelos discípulos.
Outro objetivo, segundo ele, seria “destacar a presença e o poder do Espírito Santo na
vida diária dos crentes, e eliminar divergências raciais e religiosas..., abolir o legalismo
judaico e difundir” o Evangelho em âmbito mundial. O Pentecostes fomentou esse impulso,
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de tal forma que Paulo o testemunhou ainda em seus dias (Cl 1:23). E, finalmente, congregar
aos dois grupos, judeus e gentios, “na comunhão do corpo de Cristo, que é a Igreja” (Ef
2:14:18; Cl 1:24).1492
Nogueira concorda que “nesse sentido dispensacional, o Pentecostes foi um
acontecimento único, jamais repetido na história da Igreja”.1493 Portanto, Atos 2 inaugura o
dom de línguas com a finalidade de pregar o evangelho, quando este dom for requerido pela
necessidade e conforme o desejo de Deus (Mc 16:17).
Ele capacita ao crente comunicar-se miraculosamente com pessoas impedidas de
receber a mensagem de salvação por causa da barreira idiomática, sendo esse o seu objetivo
primordial. Nada tem a ver com manifestações extáticas e atitudes bizarras, totalmente
contrárias ao espírito do evangelho de Jesus Cristo.
Por isso, baseado nessas falsas premissas sobre a manifestação do Espírito Santo na
vida do crente, Macedo ensina aos seus membros que “todos os que são batizados no
Espírito Santo falam em outras línguas, porém nem todos os que falam em línguas são
realmente batizados no Espírito Santo. Que é possível possuir os dons do Espírito sem
revelar “os frutos do Espírito.” O que ele mesmo contradiz ao afirmar que o primeiro sinal
do batismo com o Espírito Santo é o fruto.
Há algumas razões bíblicas que demonstram a impossibilidade de alguém possuir os
dons do Espírito sem revelar “os frutos do Espírito.” Deus envia o Seu Espírito ao coração
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dos que são Seus (Gl 4:6), o Espírito vivifica o corpo mortal (Rm 8:11), que se torna templo
do Espírito Santo (1 Co 6:19), e que por sua vez, é uma garantia ao coração do crente (2 Co
1:22).1494
O que se depreende do exposto, é que aqueles que mesmo tendo aparente piedade
cristã, se envolvem com manifestações extáticas, revelam outro espírito, não o verdadeiro
Espírito Santo, mas a contrafação deste (Mt 7:21-23). Por não levar em consideração
abordagens sérias sobre o tema é que o líder da IURD argumenta que o segundo sinal do
batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Segundo ele, algo comum entre os
primeiros cristãos, e oferece como prova Atos 2:4; 10:45-47 e 19:6. Mas ele se refere às
línguas extáticas.
Já foi observado que as línguas faladas em Atos 2 eram idiomas e que o dom aparece
onde há a presença de estrangeiros, a fim de viabilizar a comunicação do evangelho. Em
Atos 10, Pedro compara a incidência do dom ao que ocorreu no capítulo 2: “assim como
nós” (At 10:47).
Endruveit explica o batismo de Atos 19, dizendo que aqueles crentes não eram
cristãos, e que possivelmente houvessem sido batizados por Apolo “conhecendo apenas o
batismo de João” (At 18:25). Portanto, Paulo não realizou o seu rebatismo, mas o seu
batismo cristão, “a imposição das mãos sobre eles da parte de Paulo foi provavelmente o
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clímax da cerimônia do batismo. Assim o batismo, a imposição das mãos e a vinda do
Espírito foram parte de uma só experiência”.1495
A argumentação de Macedo citada mais acima é baseada na crença pentecostal das
línguas como dom e como evidência, que na verdade, não tem base bíblica. Os dons existem
para edificar a igreja e pregar o evangelho. MacCarthur explica que a evidência do Espírito
Santo na vida do cristão pelo batismo com o Espírito acontece quando o crente é levado a
“uma união vital com Cristo”, à unidade do Seu corpo, e outorga “um princípio de vida
comum” que liga o crente a todos “os demais que também crêem em Cristo”.1496
Ele argumenta que a insistência dos carismáticos em que há uma segunda experiência,
chamada de batismo do Espírito Santo, equivale a redefinir a doutrina da salvação. Estão
“dizendo que a salvação realmente não nos dá tudo o que pensamos que nos daria... que
ainda falta alguma coisa, que precisamos de „algo mais‟”. 1497
Somado a isso, Macedo diz que a finalidade das línguas é a auto-edificação e a
edificação da igreja. Maccarthur entende que em 1 Coríntios 14 o dom de línguas não estava
servindo aos outros, porque as línguas estavam sendo usadas para a exaltação própria. Que
esse teria sido o sentido das palavras de Paulo no verso 4: “o que fala em outra língua a si
mesmo se edifica”. Possivelmente um eco do que já havia dito no capítulo 10:24, “Ninguém
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busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem.” O apóstolo estaria se referindo “ao uso
incorreto da edificação, que pode induzir ao pecado”.1498
Nogueira tem outra opinião. Entende que no verso 4, Paulo afirma que “quem fala em
outra língua a si mesmo se edifica”... porque conhece a mensagem que lhe foi revelada, e a
língua em que a proferiu.1499 Para MacCarthur, Paulo está condenando o uso egoísta do dom,
e para Nogueira, o que foi dito serviu apenas para edificação de quem entende o idioma,
fazendo-se necessária a interpretação. Ambos os autores condenam as línguas extáticas
como uma perversão.
A Questão do Dom de Línguas e as Falsificações Demoníacas
O bispo afirma que “os demônios sabem imitar as línguas estranhas dos verdadeiros
batizados”. Também faz referência à “oração em línguas estranhas”, línguas estranhas que
podem ser à própria pessoa que fala e geralmente estranha às que as ouvem, e àquelas
“proferidas pelos anjos, sendo totalmente desconhecidas dos homens na Terra”. Ainda
afirma que “quando buscar o batismo, você insistir em continuar usando a sua língua de
origem, poderá orar até o Dia do Juízo que não falará outra”.
O primeiro ponto a considerar é a forma descrita por Macedo retratando os detalhes
de como ser batizado pelo Espírito Santo. Essa encontra correspondência na maneira através
da qual os médiuns são tomados pelos espíritos. O bispo alega que o Espírito Santo
influencia o órgão da fala impedindo que a pessoa fale outra língua a não ser a extática,
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mesmo contra a sua vontade. Ou seja, ainda que não queira, continua falando uma língua
estranha.
A relação desse fenômeno com a mediunidade é estreita. Allan Kardec descreve a
perda de consciência do médium, enquanto o espírito atua em seus órgãos ou membros que
sejam mais propensos. Ou seja, a entidade se utiliza da parte do corpo que oferece maior
aptidão para ser usada. Dessa maneira, embora o médio não tenha consciência, continua a
usar a fala, ou as mãos, de acordo com a vontade do espírito incorporado. Assim descreve
Kardec:
O espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns
escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara
mais flexível no médium. A um toma a mão; a outro, da palavra; a um terceiro, o
ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e
muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas idéias habituais, aos seus
conhecimentos e, até, fora do alcance de sua inteligência. Embora, se ache
perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que
diz. 1500
Essa é uma das razões pelas quais, conforme apura Dorneles, alguns peritos encaram
as evidentes relações existentes entre a glossolalia pentecostal e as falas extáticas dos cultos
primitivos fortes evidências de que representam um fenômeno de possessão.1501 Os pastores
da Igreja Universal se comportam como “pais de santo”, inclusive vestindo roupas brancas
em certas ocasiões, como acontece no espiritismo, enquanto amparam com as mãos a cabeça
dos fiéis. 1502 Uma relação tão flagrante que não é preciso esforço para perceber. Por isso, a
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Universal ocupa o espaço das religiões espíritas, porém com um elemento diferencial, o uso
do rótulo evangélico.
Outro ponto a considerar é que pelo fato das manifestações extáticas ocorrerem entre
pagãos,1503 elas deveriam ser encaradas como um artifício maligno.1504 A entrevista de
MacCarthur a um pentecostal demonstra a fragilidade daqueles que se submetem à ação
misteriosa do desconhecido, sem a devida base bíblica.
Quando MacCarthur indagou seu amigo, líder no movimento pentecostal moderno, ele
respondeu: “Bem, você não pode negar a minha experiência”. MacCarthur diz: “deixe-me
fazer-lhe uma pergunta. Quando essa experiência ocorre, você sempre, sem dúvida alguma,
sabe que vem de Deus? Seja sincero”. Ele respondeu: “Não”. MacCarthur continuou:
“Poderia ser de Satanás?” Relutantemente ele replicou, “Sim”. MacCarthur seguiu: “Então
como você sabe a diferença?” “Meu amigo carismático não tinha resposta”.1505
A ação de Satanás está circunscrita ao ambiente onde o falso dom de línguas é
admitido e a Palavra de Deus olvidada. Ele tem a habilidade de motivar sensações e imagens
que parecem reproduzir o verdadeiro, mas ainda assim, ser falso. Fenômenos físicos não são
prova de sua autenticidade se não puder ser corroborado por um assim diz o Senhor!
Quanto à palavra “estranha”, esta não consta no texto original. Na Almeida Revista e
Corrigida no Brasil, este vocábulo aparece em itálico. E em língua portuguesa, o termo pode
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ter conotações que favoreçam atitudes anormais, por isso, essa não é uma inserção
apropriada.
Ao mencionar a “oração em línguas estranhas”, o bispo se refere à língua extática.
Paulo e Judas fazem referência à oração no Espírito (Ef 6:18; Jd 20), mas essa não é
atividade infrutífera de línguas extáticas. Em 1 Coríntios 14:14, Paulo apresenta a hipótese,
“se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera”.
Esse texto paulino deve ser confrontado com o de Efésios 6:18-20, onde exorta os crentes a
orar “em todo tempo no Espírito”, mas vigiando, fazendo súplicas específicas.
Crane argumenta que “tal súplica específica, se lembrada e feita, exige atividade
mental. Isso é, sem dúvida, contrário ao conceito de „entendimento infrutífero”.1506 Nogueira
explica que orar em línguas decorria do falar outro idioma, “um ato de intercessão e de ação
de graças” visando aos estrangeiros presentes.
Quanto à mente ficar infrutífera, e que leva alguns a pensar que Paulo se refira à
línguas extáticas, Nogueira argumenta que “o vocábulo MENTE tem uma larga margem
semântica expressa nos seguintes sinônimos: entendimento, espírito, alma, vontade,
disposição, concepção, imaginação, intenção, propósito, plano desígnio.”
Ele então conclui que Paulo não estava se referindo à inteligência racional daquele que
orava em outra língua, “mas à „intenção‟, ao „plano‟, ao „propósito‟ que tinha em relação
àqueles por quem orava.” Que era o propósito de quem orava que ficava infrutífero se a
oração fosse feita “em latim, árabe ou hebraico”, quando a igreja de Corinto era constituída
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de pessoas de fala grega. Assim o seu propósito fica infrutífero ou improdutivo se os
ouvintes não entendem a mensagem falada.
Nogueira conclui dizendo que o verso 14 deve ser conciliado com o verso 4, “o que
fala em outra língua a si mesmo se edifica”, e que seria uma contradição aceitar que aquele
que fala em outra língua se edifica, tendo em vista “que entendeu o que disse, enquanto que
o que ora igualmente em outra língua , logo depois da pregação que fez, fica com a mente
vazia porque ignora o sentido das palavras que proferiu”.1507
A solução está no verso 15, onde Paulo responde a pergunta: “que farei, pois? Orarei
com o espírito, mas também orarei com a mente; cantarei com o espírito, mas também
cantarei com a mente”. O desejo do apóstolo, era que tudo o que fosse realizado em língua
estrangeira fosse vertido para o idioma local, a fim de que a igreja recebesse edificação.
Em relação à língua dos anjos referida por Paulo em 1 Coríntios 13:1, uma dificuldade
em igualá-la à fala extática, como quer Macedo, é que não há nenhuma referência ao idioma
peculiar destes na Bíblia. Pelo contrário, sempre que eles se comunicam com pessoas da
Terra, o fazem no seu idioma vernáculo. Por exemplo, no diálogo com Agar (Gn16:7-13;
21:17), com Ló (Gn 19:1, 2, 15), com Abraão (Gn 22:11-15), com Jacó (Gn 31:11, 12), com
Balaão (Nm 22:32, 35), com o povo (Jz 2:1-4), com Gideão (Jz 6:12), com José (Mt 1:20;
2:13), com as discípulas (Mt 28:5), com Zacarias (Lc 1:13-20), com Maria (Lc 1:28-38),
com os pastores (Lc 2:10), à multidão (Lc 2:13, 14).
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Como estes textos indicam, sempre se comunicam na língua falada pelas pessoas a
quem se dirigem. Lucas 2:21 informa que foi o anjo de Deus quem indicou o nome de Jesus,
antes mesmo Dele nascer. A palavra „Jesus‟ é um vocábulo, não apenas compreensivo, mas
com um significado etimológico de origem hebraica. Mesmo o nome de Jesus, não é um
termo do vernáculo celeste.
A única linguagem encontrada nas Escrituras além da humana é aquela usada pelo
Espírito Santo ao comunicar ao Pai as necessidades humanas (Rm 8:26). Ao mencionar a
língua dos anjos, o apóstolo usava uma hipérbole, um exagero, conforme explica
MacCarthur. “No grego, os versículos 2 e 3 de I Coríntios 13 usam verbos subjuntivos.
Normalmente, quando se usa o subjuntivo no grego, indica uma situação improvável,
hipotética e hiperbólica.”1508
Essa foi uma maneira encontrada por Paulo para elevar os seus comentários sobre a
linguagem aos limites máximos. Queria dizer que não importa o quanto a linguagem seja
refinada e sofisticada, ao ponto de ser capaz de comunicar-se no próprio idioma angelical.
Sem amor, tudo não passa de ruído.
Macedo classifica os dons como de revelação, poder e inspiração. A despeito disso,
assim como ocorre com outros grupos pentecostais, há pouquíssima ênfase na revelação e
inspiração e uma super valorização do poder, especialmente para a realização de cura e de
exorcismo. 1509
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O bispo ensina também que “o batismo no Espírito Santo é a plenitude ou totalidade
de Deus dentro de nós.” Porém, ficar cheio do Espírito Santo não corresponde a ter a
“totalidade de Deus dentro de nós.” Essa seria uma forma de deificação panteísta do ser
humano, e ao mesmo tempo uma redução de Deus.
Estar cheio do Espírito significa que Ele encontrou um crente plenamente despojado e
que Lhe dá totais condições de dirigir a sua vida, influenciando o seu interior. Contudo, é
impossível ao homem na sua finitude ter a totalidade do Deus Infinito que criou o universo,
dentro de si.
Ao mesmo tempo, contrariando essa posição, afirma que espíritos imundos e
enganadores se manifestam através das pessoas, estejam elas conscientes ou não, porém “o
Espírito de Deus nunca se manifesta nas pessoas, a não ser por intermédio da pregação da
Palavra, que Ele sempre fala a todos.”
Contudo, os profetas relatam os fenômenos físicos resultado do seu encontro com
Deus. Ele falava aos profetas em visão (Nm 12:6). Balaão ficava com os olhos abertos como
sinal da habitação do Espírito (Nm 24:4, 16). Daniel, sem fôlego, desfalecia (Dn 10:8-17).
Na transmissão da profecia ao profeta pelo Espírito Santo, havia um mover especial, uma
ação na pessoa do profeta (Jl 2:28-30; 1Pe 1:10-11; 2 Pe 1:21).
O dom de profecia consta nas listas de dons, portanto não cessaram no período
apostólico. Deus pode levantar um profeta quando achar necessário (Am 3:7). E isso
frequentemente acontece em importantes momentos proféticos, como o êxodo, a apostasia
de Acabe e Jezabel, os períodos: do exílio babilônico e o que precedeu a primeira vinda do
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messias. João Batista foi o profeta precursor. Joel 2:28-30 e Malaquias 4 predizem o
surgimento do dom profético antes da segunda vinda de Cristo.1510
Portanto, Deus se manifesta aos homens, contudo essa manifestação do Espírito do
Senhor nos profetas ocorria por haver uma profunda comunhão com Ele. E produzia
benefícios para o próprio profeta e para a comunidade. Os maus espíritos invadem as
pessoas, mesmo sem a sua permissão, ou contra a sua vontade. Mas eles só conseguem se
apossar das pessoas que se afastaram de Deus. Não têm jurisdição sobre os legítimos filhos
do evangelho.
A Questão do Transe
Nos passos sugeridos por Macedo para a recepção do batismo no Espírito Santo, ele
mescla uma espécie de fórmula mística preparatória para a entrada em transe: “De repente
você será invadido por uma alegria... daí o seu linguajar passará a ser bem diferente. Você
não entenderá nada; mesmo assim, continuará a falar estranhamente e não sentirá vontade de
parar mais. Você estará selado e batizado no Espírito Santo.”
Em relação ao batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes e o cumprimento
da promessa na era apostólica, tudo o que os crentes precisavam fazer era aguardar que ela
se cumprisse. Maccarthur salienta que “ninguém pediu pelo Espírito Santo no capítulo 8
1510
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(Samaria); ninguém pediu no capítulo 10 (gentios em Cesaréia); e ninguém pediu no
capítulo 9 (discípulos de João Batista em Éfeso).1511
O que MacCarthur está dizendo é que o Espírito Santo não foi pedido na ocasião, por
que aquele foi um momento profético em que Ele faria uma obra especial (Jl 2:28-32). Por
isso, conforme a instrução do Senhor, os discípulos estavam “esperando e orando”.1512 Mas,
evidentemente, esse aguardar não é uma atitude estática. E não anula o fato de que o Senhor
deva ser buscado (Is 55:6; Jr 29:13; Am 5:6; Lc 11:13). Ellen G. White explica de que forma
os discípulos aguardaram pela promessa do Espírito:
Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos. Diz o registro que "estavam sempre no
templo, louvando e bendizendo a Deus". Luc. 24:53. Reuniram-se também para, em nome de
Jesus, apresentar seus pedidos ao Pai... Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da
promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua
incredulidade... Reprovavam-se a si mesmos por não haverem compreendido o Salvador... Os
discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens, e em
seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as
divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã.1513

Uma análise dos textos bíblicos subsequentes aos que tratam da recepção do Espírito
Santo comprovará que não há qualquer indício de que os cristãos devessem buscá-Lo ou
pedi-Lo como meio de alcançar uma experiência sensorial. Analisando a questão, Crane
demonstra que, segundo Atos 2:38, a primeira condição para a recepção do dom do Espírito
é o arrependimento, a segunda, o batismo em água. Exemplo clássico é o episódio de
Cornélio (At 10:44-48).
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É importante perceber que Cornélio e sua casa receberam o dom do Espírito antes do
batismo em água. Crane afirma que a chave para interpretar a referência de Pedro ao batismo
está no nome de Jesus.1514 “Ser batizado na base desse nome significa ser batizado na base
da fé em Cristo assim revelado... as condições para o recebimento do dom do Espírito Santo
são simplesmente o arrependimento e a fé”.1515
Os pentecostais entendem que a recepção do batismo no Espírito Santo está sujeita a
certas condições: conversão ou arrependimento e obediência. Que há dois tipos de fé, a fé
para Cristo e a fé para o Espírito Santo. Ao analisar essas questões, conforme entendem os
pentecostais, Endruveit argumenta. Como pode alguém ser convertido sem o Espírito Santo?
E como pode alguém obedecer sem o Espírito? Por que a fé em Cristo não é suficiente para
a recepção do Espírito?1516
A associação da recepção do Espírito Santo com transe pode estar ligada a
interpretação equivocada de Efésios 5:18, “E não vos embriagueis com vinho, no qual há
dissolução, mas enchei-vos do Espírito.”1517 Stott oferece uma ampla explicação para essa
injunção de Paulo e que descarta qualquer suposição de que os primeiros crentes estivessem
em um estado de torpor:
Há uma implicação clara em Efésios 5:18 de que a embriaguez e a plenitude do Espírito não
podem ser comparadas assim, porque a embriaguez é vista como “dissolução” ou “perdição”
(BLH). A palavra grega asotia, que em suas duas outras menções no Novo Testamento é
1514
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traduzida também por "devassidão" (Tito 1:6, 1 Ped. 4:4), literalmente descreve uma situação
em que a pessoa não consegue mais “salvar-se” ou controlar-se. Paulo escreve que a
embriaguez envolve uma perda de controle, e por isso deve ser evitada. 1518

Macedo tenta tranquilizar aos seus leitores com a afirmação de que “se nós, filhos de
Deus, pedirmos o Espírito Santo, Ele jamais permitirá que recebamos um outro espírito.”
Mas, o perímetro da proteção divina se restringe à observância do que é determinado pela
Palavra de Deus.
Jesus e os apóstolos advertiram quanto à atuação demoníaca nos últimos dias, e que,
havendo possibilidade, o diabo enganaria até mesmo os próprios eleitos (Mt 24:24; Mc
13:22). A credibilidade das manifestações extáticas é uma porta aberta para a atuação do
mal.
Além de ocorrerem entre as religiões pagãs, movimentos sectários cristãos também
são caracterizados pelas línguas extáticas. O fenômeno ocorreu entre os Shakers1519
liderados por Ann Lee Stanley, que negava a Triunidade divina, a doutrina da graça em
Cristo e a expiação pelo Seu sangue na cruz.1520
Entre os Mórmons, que negam a Bíblia como única regra de fé e prática, a descartam
em favor dos escritos de Joseph Smith e recusam muitas das doutrinas fundamentais do

1518

John R. Stott, Batismo e plenitude do Espírito Santo, reim., trad., Hans Udo Fuchs (São Paulo, SP:
sociedade Religikosa Edições Vida Nova, 1988) 41.
1519

Expressão inglesa que significa “Tremendores”.

1520

Nogueira, 64-65.
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cristianismo evangélico, no entanto, aceitam e praticam o “falar em outras línguas”, doutrina
encontrada no livro de Mórmon.1521
Um dos primeiros líderes cristãos a aceitar as línguas extáticas foi Eduard Irving que,
depois de despojado do ministério presbiteriano na Inglaterra, voltou-se para o espiritismo,
segundo Júlio Andrade Ferreira. 1522 Por isso, conforme registra Dorneles, os “especialistas
vêem nas claras relações entre a glossolalia pentecostal e as falas extáticas dos cultos
primitivos evidências de que se trata de um fenômeno de possessão”.1523
Macedo reconhece o formato bíblico do dom de línguas, ou seja, a habilidade
sobrenatural de falar um idioma não aprendido, ao citar do livro de Gordon Chown, Os Dons
do Espírito Santo, a experiência de um brasileiro na África central. Mas, não é possível
aceitar os dois formatos simultaneamente, tendo em vista que as Escrituras reprovam as
manifestações extáticas.
Por isso, num ambiente pentecostal tradicional, manifestações como a descrita no
livro de Chown, poderiam indicar mais uma contrafação maligna, tendo em vista a
habilidade satânica para falsificar o verdadeiro. No entanto, qualquer dom do Espírito Santo
está disponível para o remanescente de Deus, grupo comprometido com a Sua verdade (Rm
9:27; Ap 14:12) .

1521

Livro de Omni, 25; Livro de Alma 9:21-25; Livro de Moroni 10:8-15, etc., ver também: Nogueira,

1522

Júlio Andrade Ferreira, O espiritismo: uma avaliação (São Paulo, SP: Casa Editora Presbiteriana,

64-65.

1959), 14.
1523

Dorneles, 154.
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A Questão da Hermenêutica Pentecostal
Os pentecostais incorrem em sérios problemas de interpretação que os levam a essas
premissas. Gordon D. Fee acertadamente demonstra as razões desses problemas: Primeira,
desconsideração geral pela exegese científica e a hermenêutica cuidadosamente pensada. As
Escrituras devem ser analisadas e obedecidas, mas os pentecostais desenvolveram uma
espécie de hermenêutica pragmática, ou seja, obedecer ao que pode ser encarado
literalmente e espiritualizar, alegorizar, ou tornar devocional ao restante.
Segunda, a experiência pentecostal precede a sua hermenêutica.1524 Um princípio
fundamental é que nenhuma norma deve ser estabelecida com base em precedentes
históricos, mas ao invés disso, no claro ensino das Escrituras. Atos 2 foi escrito para
descrever um evento peculiar e 1 Coríntios 14, para corrigir distorções em relação ao dom de
línguas.
D. Fee aconselha que deveria ser um axioma da hermenêutica bíblia o intérprete
levar em consideração o gênero literário da passagem que interpreta, questões relacionadas
ao texto, como a gramática, a filosofia e a história.1525 Quanto à questão, Stott orienta sobre
três princípios básicos de abordagem. O primeiro “é que nosso anseio e obrigação, como
cristãos, deve ser o de encaixar-se no propósito pleno de Deus para nós”.
O segundo, “devemos descobrir este propósito de Deus na Bíblia... Nela devemos
tomar conhecimento da vontade divina, e não preferencialmente da experiência particular de
1524

Ver Gordon D. Fee, “Hermeneutics and Historical Precedent – a Major Problem in Pentecostal
Hermeneutics”, em Perspective on the New Pentecostalism, ed., Russell P. Spittler (Grand Rapids, MI: Baker
Book House Company, 1976), 121-122.
1525

Ver D. Fee, 119-132.
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indivíduos ou grupos, por mais reais e válidas que estas experiências possam ser.” O
terceiro, “esta revelação do propósito de Deus na Bíblia deve ser buscada preferencialmente
nas suas passagens didáticas, e não nas descritivas. Para ser mais preciso, devemos procurála nos ensinos de Jesus e nos sermões e escritos dos apóstolos, e não nas seções puramente
narrativas de Atos”1526 ou de qualquer parte das Sagradas Escrituras.
Por exemplo, pelo fato de Eliseu ter feito flutuar um machado que caíra no fundo do
rio Jordão, lançando na sua direção um pedaço de pau (2Rs 6:5-7), não significa que sempre
que uma ferramenta de ferro cair no fundo de um rio, o cristão precisará somente lançar com
fé um pedaço de madeira na água para que ela flutue.
A Questão do Espírito Santo e a Teologia da Prosperidade
Finalmente, Macedo advoga que “o Espírito Santo nos dá, cada vez mais, segurança
na nossa vida material.” Uma declaração estranha, sobre a qual não há qualquer base bíblica.
Mas se constitui em uma argumentação para fundamentar a ênfase materialista da IURD.
Por essa razão, Romeiro comenta com acerto: “A Igreja Universal do Reino de Deus talvez
exprima de modo mais transparente essa ideologia religiosa de apoio ao sistema. Concebe a
vida religiosa como uma transação financeira com o Céu”.1527
Essa declaração de Macedo é um reflexo do abandono da escatologia evangélica que
prega a urgência da volta de Jesus e a demanda pelo preparo. Aqueles que aguardam o

1526

1527

Stott, 12.
Romeiro, Decepcionados com a graça, 107.
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Salvador estão mais preocupados em preparar-se espiritualmente do que em equipar-se nas
questões puramente materiais.
Ao indicar a ação do Espírito Santo na vida do crente, as Escrituras salientam os
seguintes pontos: convencer “o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (Jo 16:8), ensinar
“todas as coisas” e fazer “lembrar de tudo o que vos tenho dito” (Jo 14:26). No momento de
perseguição por causa do evangelho, Ele colocará nos lábios do crente as palavras certas
(Mc 13:11), ensinará o que dizer diante das autoridades (Lc 12:11-12).
O Espírito ensina os mandamentos (At 1:2), transforma os crentes em testemunhas
para pregar o evangelho (At 1:8; 4:31), conforta (Jo 14:16; At 9:31), auxilia nas decisões (At
15:28), dá direção ao trabalho evangelístico (At 16:6), esclarece sobre situações futuras (At
20:23), constitui os líderes da igreja (At 20:28), derrama amor no coração (Rm 5:5), fala à
consciência (Rm 9:1), transmite paz e alegria (Rm 14:17), santifica as dádivas (Rm 15:16),
opera coisas sobrenaturais (Rm 15:19), conduz o pecador a Cristo (1Co 12:3), fomenta a
comunhão (2Co 13:14), lava e regenera (Tg 3:5).
Estes textos mostram a função fundamental do Espírito Santo, e em nenhum deles
consta implícita ou explicitamente esse papel de conferir cada vez mais segurança na vida
material, conforme o otimismo leibniziano.1528 Pelo contrário, indicam capacitação ao crente
para viver vida santa e cumprir a missão mesmo em face de toda carência material.

1528

Termo originalmente atribuído à doutrina de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), filósofo,
matemático e lógico alemão segundo a qual a divina inteligência criadora deste mundo escolhera, entre os
diversos mundos possíveis, o que associava o máximo de bem e o mínimo de mal, criando, pois, o melhor dos
mundos possíveis. Ver: Ferreira, “Otimismo leibniziano”, DAEXXI.
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Com relação ao otimismo dos adeptos da teologia da prosperidade refletido nas
palavras de Macedo, comenta Lindsay, “as igrejas que previamente abraçaram as doutrinas
do „pensamento positivo‟, da „confissão positiva‟ e da „ciência motivacional‟ têm sido as
mais suscetíveis à doutrina reconstrucionista”.1529 O que Lindsay quer dizer é que aqueles
que pregam a doutrina do Domínio estão continuamente falando da sua visão otimista do
futuro. Redefinem o evangelho para torná-lo simplesmente a vitória da igreja em termos de
padrões humanos.1530
Concluindo, o neopentecostalismo iurdiano, enquanto sustenta a teologia pentecostal
dos dons espirituais, ao mesmo tempo abandona o seu ascetismo peculiar e a ênfase no
preparo para a volta de Jesus, a fim de realçar os benefícios materiais garantidos
supostamente pelo Espírito Santo. Mas, o destaque ao poder para realizar milagres de cura e
de exorcismo, além da associação do batismo com o Espírito Santo ao transe místico, torna o
pentecostalismo iurdiano um típico movimento de contrafação à verdade.
A Doutrina do Domínio 1531
Em defesa de sua teoria de que Deus tem um plano de poder, Macedo e Oliveira,
autores do livro Plano de Poder, citam Gênesis 1:26, “... façamos o homem à nossa
imagem... tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os
animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.”

1529

Lindsey, The Road to the Holocaust, 38.

1530

Lindsay, 39.

1531

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 261.
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Porém, esse texto não se refere ao domínio do homem sobre o homem, mas sobre a
natureza e o reino animal. Deus repete a ordem no verso 28 e no Salmo 8:6-8, contudo, uma
vez mais o domínio do homem é sobre “ovelhas e bois, todos, e também os animais do
campo; as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares”.
A Questão do Plano de Poder de Deus
Quanto ao domínio do povo de Deus ser uma “causa biblicamente anunciada”, esta
premissa está em total desacordo com o que foi indicado por Ele aos profetas. Por exemplo,
a palavra “domínio” e suas derivadas, aparecem cerca de 80 vezes na versão Revista e
Atualizada no Brasil. Poucas vezes ela alude ao domínio terreno do justo sobre os povos,
fora das cercanias de Israel.
As poucas alusões se referem à conquista da terra de Canaã (Js 11:23; 12:1-24), ao
domínio de Salomão mencionado no Salmo 72:8-11 (do qual 1Rs 4:21; 2Cr 9:26; Ec 4:16
são um cumprimento parcial). Ainda assim, esses domínios se referem ao cumprimento de
uma promessa feita ao povo depois de tirado da escravidão egípcia, onde não eram donos da
terra e nem da própria liberdade, mas escravos de uma nação pagã (Ex 23:31). A promessa é
a de que estariam livres, submeteriam esses povos e ocupariam a terra prometida.
Ela foi parcialmente cumprida através de Josué (Js 21:43-45); Davi e Salomão (1Rs
4:20-25; Ne 9:8). Contudo, esse domínio é somente uma prefiguração da posse da terra da
Canaã celestial. Basta observar que as promessas de domínio da terra foram apenas
parcialmente cumpridas (Js 13:1-7; Sl 95:11; Hb 4:6-8; 11:39-40). Portanto, o Salmo 72
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retrata unicamente o sucesso temporário do governo de Salomão na oração visionária e
profética de seu pai, o rei Davi.
Não há na Palavra de Deus nenhum plano de domínio político do povo de Deus na
era do pecado. A palavra domínio é atribuída ao povo de Deus, somente no que se refere à
posse do reino eterno (Dn 7:27). Quando alude ao domínio político, a menção é ao período
de conquista da terra canaanita ou à era monárquica.
A Bíblia se refere ao domínio messiânico (Dn 7:14; Mq 4:8; Zc 6:13; 9:10; Ef 1:21;
1Pe 4:11; 5:11; Ap 1:6; 5:13), ao domínio divino (Jó 25:8; Sl 103:22; 114:2; 145:13; Dn 4:3,
34; Jd 25), ao domínio pagão (Ne 9:28; Is 26:13; Dn 11:3, 5) e ao domínio da besta (Dn
7:26; 11:4).
Nas seções proféticas do Velho e do Novo Testamento há diversos textos dedicados
ao tema de dominação da besta. É esse domínio ou a sua tentativa, que é biblicamente
anunciada, e não o domínio terreno do povo de Deus. Enquanto Ele planeja a dominação
eterna do Seu povo na terra renovada, Satanás tenta conquistar o domínio deste planeta
maculado.
Ao longo da História, o povo de Deus vem sendo perseguido e frequentemente
perdendo a liberdade e a própria vida em prol da verdade, ao apresentar Cristo como a
salvação do pecador. O projeto divino compreende a pregação do evangelho para que seja
consumada a obra de redenção com a segunda vinda. É nesse sentido que Deus tem os olhos
voltados para este mundo.
Ao anunciar profeticamente o desenrolar dos acontecimentos até que se consume o
projeto divino com o segundo advento de Cristo, é também mencionada a ascensão e queda
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dos grandes impérios mundiais. Por que “sempre que as relações do povo de Deus, com
qualquer nação, são tais que uma verdadeira história do primeiro, que é objeto de toda
revelação, não possa ser apresentada sem uma notícia do último, tal nação é mencionada em
profecia”.1532
Dessa forma, a história dos grandes impérios foi prevista nas profecias de Daniel e
Apocalipse, nas quais o povo de Deus passa por períodos de opressão e livramento,
enquanto ocorrem a ascensão e a queda dessas potências mundiais. Esse ciclo é visto na
profecia poli-metal de Daniel 2, onde é narrado o poderio e a queda de Babilônia [a cabeça
de ouro] (606-539 a.C.), da Medo-Pérsia [o peito e os braços de prata] (539-331 a.C.), da
Grécia [os quadris de bronze] (331-168 a.C.) e de Roma [as pernas de ferro] (168 a.C. a 476
a.D.).
A queda do Império Romano precipitou a formação da Europa em 476 a.D [os dedos
dos pés em parte de ferro e em parte de barro]. Das ruínas do grande império surgem as
nações correspondentes aos pés da estátua.1533 Esta última formação em que aparecem os pés
em parte de ferro e em parte de barro, é o que vislumbra o cenário dos dias atuais, e receberá
o impacto da pedra, “cortada sem auxílio de mãos”,1534 ou seja, sem a intervenção humana.
Ela representa a segunda vinda de Cristo.
1532

Uriah Smith, As profecias do Apocalipse: maravilhosa confirmação histórica das profecias, 2ª ed.
(Itaquaquecetuba, SP: Edições Vida Plena, 1996), 200.
1533

Ver para maiores detalhes: C. Mervyn Maxwell, Uma nova era segundo as profecias de Daniel,
vol. 1, trad., Hélio Luiz Grelmann (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996), 33-50. Para uma análise
conjunta de Daniel 2 e 7, ver: William H. Shea, The Abundant Life Bible Amplifier: A Practical Guide to
Abundant Christian Living in the Book of Daniel 7-12, 131-184.
1534

Os impérios anteriores ascenderam e caíram pelo poder da espada, isto é, pela manipulação
humana. A pedra representa a intervenção divina nos negócios deste mundo.
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Essa profecia foi anunciada de forma enigmática ao rei pagão Nabucodonosor
através de um sonho. E foi interpretada pelo profeta Daniel que recebeu os detalhes, também
através de um sonho profético (Dn 2:1, 19). No entanto, entre o período babilônico e a
intervenção cataclísmica da pedra, acontecem várias tentativas de dominação política pelos
povos pagãos, das quais as principais são: a do próprio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a
de Ciro, rei da Pérsia, a de Alexandre Magno, rei da Grécia e a dos imperadores romanos.
No capítulo 7 é retratada outra profecia dada a Daniel realçando, além da tentativa de
dominação secular, a ascensão de um poder político-religioso na figura do pequeno chifre ou
da ponta pequena (Dn 7:8). O próprio capítulo 7 dá indicações tão precisas sobre as
características e atividades do chifre pequeno, que é inequívoco o descortinar da sua
identidade: 1) Os animais, bem como os seus chifres representam reinos (Dn 7:17, 24); 2) O
chifre pequeno sobe depois da formação dos dez chifres (Dn 7:24);1535 3) Ao subir, derruba
a três reis (Dn 7:8, 20); 1536 4) Nasce do império de ferro, o Romano (Dn 7:7-8); 5) Profere
palavras contra o Altíssimo, persegue os santos do Altíssimo, e tenta mudar os tempos e a lei
(Dn 7:25). 1537

1535

Refere-se à ascensão do bispo de Roma das ruínas do Império Romano.

1536

Os Visigodos (508 a.D.), Vândalos (534 a.D.), os Ostrogodos (538/555 a.D.). Ver: William H.
Shea, The Abundant Life Bible Amplifier: A Practical Guide to Abundant Christian Living in the Book of
Daniel, 167-168.
1537

Sobre as palavras arrogantes e blasfemas ditas contra o Altíssimo, ver: Janus, versão e introdução
de Ruy Barbosa, O papa e o concílio, 2ª ed. (São Paulo, SP: Saraiva e CIA Editores, 1930), 113. Para um
estudo da emergência gradual do poder papal, ver: Le Roy E. Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers: The
Historical Development of Prophetic Interpretation (Washington, DC: Review and Heralds, 1950), 1:492-806.
Sobre a perda do poder temporal do papado e o aprisionamento de Pio VI, ver: Aquiles Pintonello, Os papas:
síntese histórica, curiosidades e pequenos fatos, trad., Roberto Girola (São Paulo, SP: Edições Paulinas, 1986),
140-142. Quanto à tentativa dessa importante mudança na lei que marcou a transposição do dia de guarda do
sábado para o domingo, cuja participação a Igreja Católica admite, ver: Valdomiro Pires Martins, Catecismo
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A História demonstra que o poder político-religioso que surgiu das ruínas do Império
Romano foi o papal. Sua maior influência foi exercida durante o período que vai da
aquisição de poder temporal em 538 a.D., através do imperador Justiniano, até a perda do
poder temporal quando o papa Pio VI foi aprisionado e o papado perdeu as suas terras por
confisco, em 1798. Na profecia, esse é o período profético de 1260 anos descrito em Daniel
7:25; 6) O seu poder persecutório duraria, portanto, 1260 anos (Dn 7:25).1538 7) O chifre
tinha olhos e uma boca que falava com insolência.1539
Ao período de 1260 anos de Daniel 7:25, são acrescentados detalhes no capítulo
12:7. Daniel indica que o período denominado como “tempo do fim” (12:4) ocorreria depois
dos 1260 anos proféticos (12:7). O seu início é caracterizado pelo fim das perseguições
sistemáticas (12:7, u.p.) e o avanço do conhecimento bíblico, particularmente na questão
profética (12:4, u.p.).
E em Apocalipse, a igreja fugiria para o deserto, ou seja, para os lugares afastados
das cidades (Ap 12:6),1540 o anticristo assumiria poder político-religioso e perseguiria o povo

Romano: versão fiel da edição autêntica de 1566 com notícia histórica e análise crítica, 2ª ed., refundida
(Petrópolis: Editora Vozes, 1962), 376.
1538

Sobre o poder persecutório inquisitorial, ver: Lello e Irmãos, A inquisição (Lisboa, Portugal:
Aillaud e Lellos Ltda., s.d.). Para um estudo do princípio dia-ano aplicado à profecia apocalíptica, ver: William
H. Shea, Selected Studies on Prophetic Interpretation, in Daniel and Revelation Committee Series, vol. 1
(Lincoln, NE: College View Printers, 1982), 56-93.
1539

Esses “olhos” podem significar discernimento espiritual para tentar usurpar o lugar de Deus (Gn
3:5) e a boca insolente, simbolo da autoridade para representar Deus na Terra (Sl 10:7; Mt 12:34; Ap 12:5;
13:2; 13:5.
1540

No símbolo apocalíptico, a mulher representa a Igreja (Jr 6:2; Is 54:5-6; Os 2:19-20; Jo 3:29; 2Co
11:2; Ap 19:7-8.
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de Deus (Ap 13:5-6). Mas, uma de suas cabeças receberia uma ferida mortal. 1541 As cabeças,
ou sistemas perseguidores são: 1. Egito; 2. Assíria; 3. Babilônia; 4. Medo-Pérsia; 5. Grécia;
6. Roma Imperial; 7. Roma Papal. Cada uma dessas potências tem uma história de
perseguição ao povo eleito no Antigo e no Novo Testamento.
Apocalipse 13:1-2, identifica algumas dessas “cabeças”. A besta que recebeu a ferida
mortal, foi a que granjeou do dragão (v. 2) autoridade para reinar 42 meses, isto é, 1260 dias
proféticos, ou anos. A “ferida mortal” é uma referência à perda de poder temporal pelo
papado em 1798 a.D. Durante esse período, enquanto a primeira besta recebia a ferida
mortal, no velho mundo, começava a ascensão da segunda besta no novo mundo (Ap 12:1516; 13:11).1542
As controvérsias, em torno das quais a besta recebe apoio do mundo inteiro, se
referem a trabalho/repouso (Ap 13:16; Is 33:14-15; 59:3, 6) e convicção/opção (Ap 13:16; Js
24:15; 2Co 11:3).1543 Apenas o povo de Deus não receberá a marca da besta na fronte ou na
mão, pois o selo que receberá será o divino (Ap 7:3; 14:1; Ex 17:13; Ez 20:12, 20). O dia de
repouso, sábado, é de cessação de trabalho para a consagração do tempo santo a Deus (Ex

1541

As expressões “animal” ou “besta” que aparecem nos textos apocalípticos como Daniel 7:3-8, 17,
19, 23 e Apocalipse 11:7; 13:1-4, 12, 14-15, 17-18; 14:9, 11; 15:2; 16:2, 10, 13; 17:3, 7-8, 11-13, 16, 17, 1920; 20:4, 10, e que exerceram a sua influência para perseguir o povo de Deus, são símbolos dos sistemas de
governo contemplados na profecia.
1542

A primeira besta surgiu dentre muitas águas (Ap 13:1). A segunda, emerge da terra (Ap 13:11).
Todas as características descritas no capítulo 13:11-17 apontam para os Estados Unidos da América. Ver
Anderson, As revelações do Apocalipse, 156-161.
1543

As mãos representam trabalho e a sua cessação, repouso. A controvérsia de Apocalipse 13 gira em
torno de trabalho/repouso e convicção/opção.
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20:8-11). O sinal da besta, em contraste, se refere a um dia antagônico ao de Deus. O sinal
da besta é a imposição de um dia sagrado no lugar do sábado bíblico.
Portanto, segundo a escatologia bíblica, é a besta e os poderes confederados1544 que
tentam assumir a posição de controle ou domínio político/religioso das massas (Ap 13:4, 8)
e não o povo de Deus. Estes aguardam o tempo em que possuirão o reino quando este for
definitivamente estabelecido por Cristo (Dn 7:22).
Com propriedade afirma Tucker que “Deus tem um grande desígnio para o futuro.
Um plano para uma Nova Ordem Mundial, mas este, certamente é diferente daquele
concebido por qualquer líder religioso ou governamental hoje”,1545 tendo em vista que
projetam todas as suas esperanças nas consecuções presentes, ao passo que Deus planeja
algo muito mais elevado para o homem.
A Questão da Consciência Evangélica e a sua Suposta “Missão” Política
Quando o Novo Testamento faz referência à postura cristã em questão política, ele
não incentiva a militância, pelo contrário (Rm 13:1-6). O sociólogo Paul Freston atribui o
triunfalismo evangélico na política à imitação dos métodos católicos que aqueles criticavam
tanto, quando não tinham força para lhe copiar. Sugere que “o crescimento evangélico não
vai mudar muito o país.” E aconselha, “a nossa preocupação tem de ser com a promoção do
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A igreja papal também é simbolizada por uma mulher (Ap 17:1-5). As suas filhas são as
instituições religiosas que abraçam as suas doutrinas.
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Bill Tucker, The Coming New World Order (Redlands, CA: The Quiet Hour Box 3000, 1992), 10.
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Evangelho e não com a promoção dos evangélicos.” A confusão entre instituição eclesiástica
e reino de Deus, típica da igreja medieval, se repete entre nós.1546
Bosch afirma que “a missão inclui a evangelização como uma de suas dimensões
essenciais” e que a igreja, “vivendo na tensão criativa de, ao mesmo tempo, ser chamada
para fora do mundo e ser enviada ao mundo, ela é desafiada a ser o jardim experimental de
Deus na terra.” Se constitui num “fragmento do reinado de Deus” e existe “como penhor do
que há de vir (2Co 1.22).”1547
Jesus deixou claro que o trabalho que a igreja precisa realizar no mundo não é o
político. Depois da multiplicação dos pães, a multidão impressionada, desejou torná-lo rei,
mas Ele não aceitou uma atribuição para qual não foi chamado, a de um líder político (Jo
6:9-15).
Também rejeitou as glórias deste mundo oferecidas pelo diabo (Mt 4:8-10). A
resposta de Jesus no verso 10 demonstra que o apego às glórias deste mundo é uma forma de
idolatria. E deixou evidente no diálogo com Pilatos que o Seu reino não é o deste mundo (Jo
18:35-36).
Quando alguns gregos se dirigiram a Felipe solicitando audiência com Jesus, Felipe e
André lhe notificaram a respeito, mas Ele não se deixou desviar da missão. Se fosse para a
Grécia, certamente ficaria famoso, ou poderia se tornar um líder de grande projeção
internacional. Mas preferiu a glorificação da cruz (Jo 12:20-25).
1546

Paul Freston, Evangélicos na política brasileira: história ambígua e desafio ético (Curitiba, PR:
Encontrão Editora, 1994), 141-142.
1547

David J. Bosch, Missão transformadora: mudança de paradigma na teologia da missão, trad.,
Geraldo Korndörfer e Luís M. Sander (São Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 2002), 28, 29.
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A Questão de José e o Plano de Poder de Deus
Macedo e Oliveira alegam que José “poderia ter executado com êxito o plano de
Deus, mas que foi ignorado pelos próprios parentes”, destituídos de entendimento em
relação a aspectos essenciais sobre a elevação de José ao poder egípcio. Da mesma forma, os
cristãos atuais são comparados a Caim e aos irmãos de José, por serem indiferentes ao plano
de domínio.
Também defendem a premissa de que a “a ascensão de José ao poder foi devida ao
mérito de suas idéias” e que Moisés precisou aprender a “visão estadista, o conhecimento de
política, o espírito público” durante o período em que viveu como príncipe do Egito. Daí
concluírem que se tornou um grande líder mais por “atributo de competência do que pelo
favorecimento da sorte”, como também José, Daniel e Davi. E que todos “representaram
bem os anseios coletivos da justiça social”.
Kenneth A. Myres diz que os cristãos atuais precisam recuperar a arte do
discernimento teológico e “reconhecer a diferença entre o Reino de Deus e os reinos deste
mundo” e não aceitar o seu “papel em ambos sem transformar um no outro”.1548
O sonho profético de José narrado aos seus irmãos (Gn 37:5-11) era uma indicação
de que Deus planejava colocá-lo na posição em que o fez. O próprio José reconheceu esse
fato quando muitos anos mais tarde se revelou aos seus irmãos e admitiu que tudo estava
sendo minuciosamente direcionado por Deus (Gn 50:18-21). Ele mesmo pediu que os seus
restos mortais fossem levados com eles quando deixassem o Egito (Gn 50:24-25). O que
1548

Kenneth A. Myres, “Um Caminho Melhor: Proclamação em Vez de Protesto”, em Religião de
Poder: a igreja sem fidelidade bíblica e sem credibilidade no mundo, ed. Michael Scott Horto, trad., Wadislau
Martins Gomes (São Paulo, SP: Editora Cultura Cristã, 1998), 47.
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demonstra que José não tinha a intenção de que fizessem carreira política no Egito, para usar
uma expressão bem atual. José, definitivamente, não chegou à sua posição de estadista por
atributo de competência, mas pela providência divina.
O mesmo aconteceu a Moisés , quando nasceu, havia um decreto de morte sobre as
crianças hebréias do sexo masculino no Egito. O seu livramento, bem como a adoção pela
princesa egípcia, foi um milagre divino (Ex 2:1-9). Mais tarde, o próprio Moisés se
reconheceria impotente para a missão para a qual Deus lhe chamara (Ex 4:10, 13). Por isso,
Ele estabeleceu Arão ao seu lado para lhe assessorar e suprir as suas necessidades quando
necessário (Ex 4:14-16).
A vida de Moisés está dividida em três etapas distintas de 40 anos cada uma. A
primeira foi caracterizada pela sua experiência como um filho adotivo do Egito. Nesse
período, “Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e
obras” (At 7:22). Segundo Josefo, também foi preparado para ser o sucessor do pai de sua
mãe adotiva1549 e tornou-se general do exército egípcio.1550
A próxima etapa de 40 anos foi marcada pela vida pastoril no deserto de Midiã, que
caracteriza a troca dos prazeres transitórios do pecado no Egito pelos sofrimentos e maus
trados do povo de Deus (Hb 11:25). Moisés não fez uso das habilidades aprendidas no Egito,
mas aprendeu novas lições do Senhor. Tudo o que lhe foi ensinado não serviu para habilitálo a representar Deus quando se dirigiu ao faraó.

1549

Josephus, Antiquities, Book 2, cap. 9:7.

1550

Josephus, Antiquities, Book 2, cap. 10:1, 2.
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Na última fase de 40 anos, Deus usou Moisés para organizar o Seu povo, dar a este
uma identidade nacional e adequá-lo aos padrões teocráticos. Em nenhuma circunstância há
qualquer indício de que tenha se utilizado do aprendizado político do Egito. Pelo contrário,
foi o seu sogro Jetro quem lhe deu a mais brilhante idéia administrativa quando se
encontrava sobrecarregado de tarefas no afã de julgar os negócios do povo (Ex 18:21-26).
Quanto à afirmação de que Moisés, José, Daniel e Davi representam bem os anseios
coletivos da justiça social, é totalmente infundada no ambiente democrático, pelas seguintes
razões: No tocante a José, ele foi um estadista interessado em concentrar a riqueza e o
patrimônio da terra nas mãos do rei (Gn 47:20-24). Isso se encaixa melhor num regime
absolutista do que democrático. Ainda que, aquela tenha sido uma maneira de assegurar a
sobrevivência da população.
Daniel cuidava dos negócios internos do rei. Não há nenhum registro indicando que
falasse em nome do povo. Ele orava e se interessava pelos assuntos correspondentes aos
interesses do povo eleito. Mas, não subiu à posição que ocupava intencionalmente por
esforço próprio. Tudo o que fez foi ser fiel a Deus, inclusive no que se refere às leis da
saúde. Por isso, se destacou dos demais cortesãos e foi separado pelo rei para assumir cargos
importantes (Dn 1:5-16; 5:12; 6:3).
Davi foi ungido para substituir o primeiro rei de Israel. Mas, nem ele, nem a sua
família e até mesmo o profeta Samuel esperavam que ele fosse escolhido para ocupar o
trono. A sua escolha foi como nos casos acima, baseada em critérios puramente divinos. E o
sistema de governo sob o qual atuava era a monarquia.
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Embora fosse rei, governava o povo eleito, o que fazia daquela, uma monarquia
peculiar. Além disso, as leis vigentes eram as injunções divinas. Portanto, o seu governo era
uma mescla de teocracia e monarquia, na qual a vida civil e a religiosa se fundiam. Dessa
forma, a quebra dos preceitos religiosos era punida pelo Estado. Ou seja, todo povo devia
satisfação a um rei, e atentar contra ele, correspondia a atentar contra o desígnio de Deus,
pois os reis também eram ungidos (1Sm 16:1; 11-13; 26:9; 26:23).
A população sobre a qual reinava era adepta de uma única religião e tinha plena
convicção de tratar-se da religião verdadeira e de servir ao Deus verdadeiro. Por isso, se
reconhecia como povo eleito. Portanto, Davi também não pode representar bem os anseios
coletivos da justiça social segundo os padrões hodiernos.
No esquema democrático, a militância da igreja e a da política laboram em áreas
distintas. Júlio de Santa Ana, ao discorrer sobre a prática da autoridade nas igrejas
evangélicas, demonstra que para “Zwinglio a autoridade civil” não deve ser “também a
autoridade da Igreja”.1551
E Charles W. Colson propõe que “políticos, assim como outros que atuam em
campos especializados, devem ser selecionados com base em suas qualificações e
habilidades assim como pelo seu caráter. Mesmo na teocracia de Israel, Jetro aconselhou
Moisés a selecionar „homens capazes, tementes a Deus‟ para ajudar a governar a nação
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Júlio de Santa Ana, “A Prática da Autoridade nas Igrejas Evangélicas”, em A igreja e o exercício
do poder, org. Maria Helena Arrochellas (Rio de Janeiro, RJ: Instituto de Estudos da Religião Rio de Janeiro,
1992), 178-179.
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judaica (Ex 18.21).”1552 Isto é, cada qual deve militar na sua área de competência com
habilidade e boa vontade: a política, no planalto; e o Evangelho, a partir da Igreja
desembaraçada de qualquer compromisso secular, deve se ocupar em salvar os homens.
A Questão de que a Parábola das Minas trata da Cidade, do Estado e da Política
Macedo e Oliveira concluem que a parábola das dez minas tem como foco “um reino
terreno, a cidade, o Estado, a política”, e o apólogo de Jotão é um incentivo ao engajamento
político dos cristãos. Ainda declaram que Deus usa recursos subliminares com o fim de
conduzir o seu povo a uma mentalidade política.
Na parábola das dez minas (Lc 19:12-26), o contexto revela o seu objetivo e foco.
Em Lucas 19:1-10 está registrado o episódio da conversão de Zaqueu. Depois de declarar:
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido” (Lc 19:10), Jesus propôs uma
parábola pelas razões indicadas por Lucas, “visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que
o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente” (Lc 19:11).
O episódio seguinte foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as Suas lágrimas
pela cidade e a purificação do templo (Lc 19:28-48). No capítulo 20:9-18, Ele propõe uma
parábola que é um complemento da parábola das dez minas, a dos lavradores maus. Não há
a menor intenção de insinuar uma estratégia de domínio político, mas todos os elementos da
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Charles W. Colson, “A Ilusão do Poder”, em Religião de poder: a igreja sem fidelidade bíblica e
sem credibilidade no mundo, ed. Michael Scott Horto, trad., Wadislau Martins Gomes (São Paulo, SP: Editora
Cultura Cristã, 1998), 27.
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parábola se referem à obtenção de “uma experiência vasta”, de “aumentado conhecimento
das coisas divinas”, da ocupação no evangelho de Jesus Cristo.1553
Comentando sobre as duas parábolas, dos talentos e das minas, Lightfoot afirma que
“postas em paralelo, ambas ensinam ao cristão que enquanto vigiam, não devem ficar
ociosos, e que a melhor maneira de estar pronto é se ocupar nos afazeres do Mestre”.1554 Não
há a mínima inferência de que o texto se referira à cidade, ao Estado ou à política.
Ao se referir ao homem nobre, Jesus fala de Si mesmo (Lc 19:12), os servos que
receberam as dez minas são os seus seguidores que devem se ocupar de forma eficiente para
gerar o resultado esperado. Isto é, enquanto aguardam o Senhor, pregam o evangelho (Lc
19:13). Os concidadãos odiosos são os judeus que rejeitaram a Jesus. Ellen G. White
comentando sobre a parábola dos lavradores maus, aplica a expressão de Lucas 19:14 aos
líderes judaicos:
Os maiorais judeus não amavam a Deus. Por isso romperam com Ele e rejeitaram todas as
propostas para uma reconciliação justa. Cristo, o Amado de Deus, veio para reivindicar os
direitos do Proprietário da vinha; mas os lavradores O trataram com declarado desprezo,
dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. 1555

Deve ser notado, nos versos 16 e 18 que foram as minas que renderam, ou seja,
houve crescimento na graça que resultou na proclamação eficiente do evangelho. Locker
pergunta: “o que significam as minas? Certamente não qualquer dom natural ou comunicado
com o qual negociar. Durante a ausência do Senhor, as minas representam o Evangelho com
1553

White, Serviço cristão, 91, em 1CD-Rom.
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Lightfoot, Lessons From the Parables, 172.
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White, Parábolas de Jesus, 293. Ver também: Idem, Fundamentos da educação cristã, 215;
Serviço cristão, 91, em 1CD-Rom.
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todos os seus privilégios conferidos igualmente a todos aqueles que são salvos pela graça.”
Para ele, as minas representam a “fé que uma vez por todas foi entregue aos santos” (Jd 3).
Essa fé deve aumentar à medida que o crente se dispõe a pregar o evangelho até que Cristo
retorne.1556
Sobre o apólogo de Jotão, diz Adam Clarke: “não se deve supor que uma fábula, se
bem constituída, requeira muita ilustração. Cada parte dela, com raras exceções, ilustra a si
mesma e revela o seu próprio significado.”1557 E Lockyer ressalta a importância de se fazer a
diferença entre a interpretação e a aplicação da passagem. 1558
A fábula se encontra em Juízes 9:7-15. Gideão foi um importante juiz de Israel.
Depois de sua morte “Os filhos de Israel não se lembraram do SENHOR, seu Deus, que os
livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor” (Juízes 8:34). Também se esqueceram
de usar de misericórdia com a casa de Gideão, que lhes fizer tanto bem (v. 35).
Por isso, “esquecidos de tudo que deviam a Gideão, seu juiz e libertador, o povo de
Israel aceitou seu filho Abimeleque, de nascimento vil, como seu rei, o qual, para sustentar
seu poderio, assassinou todos os filhos legítimos de Gideão, com exceção de um”, Jotão.1559
Quando este soube que os homens de Siquém haviam proclamado rei a Abimeleque, “se pôs
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Locker, All the Parables of the Bible, 307-308.
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Clarke‟s Commentary, “The trees went forth on a time” [Jz 9:8], The Old Testament Including
Marginal Readings and Parallel Texts: A Commentary and Critical Notes (New York, USA: Lane and Scott,
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no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou” (Jz 9:7) ao povo e contou-lhe a fábula das
árvores.
O seu discurso consistia de duas partes. A primeira referia-se à atitude de Gideão e
seus filhos em contraste com a de Abimeleque. A segunda compreendia a predição de que os
siquenitas sofreriam um desastre por terem feito de Abimeleque o seu rei (Jz 9:16-20).
Jotão estava bem familiarizado com o desejo do povo em ter um rei, não apenas para
assemelhar-se às outras nações, mas por atribuir os seus sofrimentos à liderança constituída.
Contudo, a causa de sua desventura era a apostasia. Uma das razões pelas quais Gideão não
aceitou tronar-se rei, foi por saber que essa não era a solução. Portanto, não deixaria a sua
atividade legítima como juiz para assumir uma atribuição que Deus não lhe conferira. Por
isso, disse ao povo, “o SENHOR vos dominará” (Jz 8:23).
Tudo indica que por essa mesma razão os filhos de Gideão, bem como outros antigos
juízes, declinaram dessa proposta. Assim, cada uma dessas árvores a oliveira, a figueira e a
vinha, que representavam as mais abundantes bênçãos para o povo de Israel, recusou a
prerrogativa de se tornar “rei”. A razão era apenas uma: por que renunciar a função através
da qual prestavam os mais valiosos serviços, para assumir uma função que sabiam não ser
necessária.
O espinheiro, por outro lado, “representa a antítese das valorosas árvores que haviam
declinado a oferta da realeza.” Dessa forma, Jotão advertiu ao povo que Abimeleque não
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poderia lhes prover proteção mais do que um espinheiro pode providenciar sombra e abrigo
para a oliveira e a figueira. 1560
A moral dessa fábula é, conforme conclui Adam Clarke que “homens fracos,
indignos e ímpios, sempre serão os primeiros a se imiscuir no poder e no fim, trarão ruína a
si mesmos e infelicidade ao povo sobre o qual presidem.” 1561 Conclusão idêntica é
encontrada no Comentário Bíblico Adventista.1562
Quanto a Deus usar recursos subliminares com o fim de conduzir o seu povo a uma
mentalidade política, há alguns pontos importantes a considerar. Primeiro, o objetivo das
mensagens subliminares é fazer o inconsciente decodificar mensagens não perceptíveis ao
nível consciente. O problema é que aquilo que não pode ser percebido, também não pode ser
avaliado, discutido, ou rejeitado.
Se uma mensagem recebida de forma subliminar não encontra resistência, então ela
se torna uma violação do direito dado por Deus a cada ser humano. O livre arbítrio é uma
das características que tornam o ser humano responsável pelas suas ações, pois através dele,
é capaz de fazer julgamento e determinar as suas escolhas para o bem ou para o mal.
Portanto, é obvio que Deus não usaria esse recurso, pois essa atitude vai de encontro ao Seu
caráter Santo.1563
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Sobre a natureza, o efeito e o uso das mensagens subliminares, ver: Carrie Mc Laren, “Subliminal
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A Questão do Literalismo
Os pressupostos dos autores do livro Plano de Poder são apoiados na visão
dispensacionalista da profecia bíblica e a consequência mais direta é a ausência de urgência
em relação à segunda vinda de Jesus. Segundo pensam, Deus irá aguardar o tempo que for
necessário para que seja implantado o “plano de poder e de nação”. Por isso, o retorno de
Jesus pode esperar.
Segundo os pressupostos dispensacionalistas, a dispensação atual é a da graça, que
compreende ao período que vai “desde a crucificação até o arrebatamento da Igreja.”1564
Então começará a grande tribulação que deverá durar sete anos.1565 “O dispensacionalismo
assegura que as promessas do concerto veterotestamentárias feitas a Israel podem se cumprir
apenas na nação judaica”.1566
Dessa forma, todos os detalhes proféticos referentes a Israel se cumprirão durante o
milênio judaico de Apocalipse 20. Como observa LaRondelle, as implicações dessas
pressuposições incluem: “a reconstrução do templo em Jerusalém e a reinstituição dos

“Towards a Structuralist Analysis of Subliminal Persuasion” (Ph. D. in Communication, Information and
Library Studies, The Graduate School, New Brunswick, Rutgers, The State University of New Jersey, 16 de
maio de
1988)”,
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Embed Effect on Multiple Measures of Advertising Effectiveness (New Jersey, USA: John Wiley and Sons, Inc,
1992).
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sacrifícios animais em „comemoração‟ à morte de Cristo. Todas as nações reconhecerão,
então a Israel como o povo favorecido de Deus.”1567
Essa visão literalista das profecias do Antigo Testamento que encara a Igreja apenas
como um hiato, somada a crença no arrebatamento secreto, retiram o senso de urgência pela
segunda vinda literal e fomenta a ausência de preparo. Além disso, leva líderes cristãos a
enfatizar a reconstrução do templo em Jerusalém.
Somado a todos os outros motivos já avaliados nesta pesquisa, a construção de uma
réplica do suntuoso Templo de Salomão 1568 no bairro do Brás, zona leste de São Paulo pela
IURD, não deixa de ser um reflexo de sua teologia dispensacionalista. Mais uma razão para
ignorar as palavras de Cristo em Mateus 6:19-20, pelo estabelecimento de uma teologia de
domínio, enquanto chama a atenção para o Israel literal.
A intenção dos autores é claramente reconhecida pelo uso que fazem dos termos,
“revolucionar e emancipar”, “social e politicamente”, promoção de “ascensão”, “conquistas,
estabelecer e ampliar suas conquistas”. A sua convicção é tal, que chegam a afirmar em
relação ao seu livro que este “deseja simbolizar aquela sarça que revelou a Moisés Deus e
Seu grande projeto de nação.” Moriarty recorre à História para demonstrar a armadilha dessa
pressuposição:

1567
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Ibid.

O templo terá capacidade para mais de 10 mil pessoas, com 70 mil metros quadrados de área
construída e altura de 55 metros. Salas destinadas para a Escola Bíblica Infanto-Juvenil serão 36, que atenderão
cerca de 1,3 mil crianças. Estúdios equipados de TV e rádio, áudio amplo para 500 pessoas, estacionamento
para mais de mil carros, uma arca sobre o altar representando a arca da aliança, e na face frontal do altar serão
aplicadas 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ver: Folha Universal, domingo, 15 de agosto de 2010,
2i.
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A humanidade em sua tolice e ociosidade segue repetindo os mesmos velhos erros. Os
cristãos têm sido vítimas da mesma loucura. As páginas da história da igreja revelam
numerosos movimentos que têm trazido vergonha ao corpo de Cristo ao exercer
controle das instituições sociais e políticas com o objetivo de cristianizar a sociedade e
o mundo.1569
Um exemplo clássico desse amalgama entre igreja e estado foi o reconhecimento
oficial do Cristianismo e a doação de legados à Igreja por Constantino a partir de 313
a.D.1570 tornando-o a religião oficial do Império Romano. A fusão da verdade cristã com o
poder político desembocou na criação de um Estado monolítico no qual a Igreja passou a ser
investida com o poder político e o imperador, com poder religioso.
Dessa forma, a Igreja exercia o poder e o Estado representava a verdade. Com essa
investidura, o imperador passou a ser encarado como representante de Deus na terra,
equipando a Igreja, inclusive para a “missão”, que ela desempenhou usando a força política
e desenvolvendo um caráter perseguidor que ceifou milhares e milhares de vidas.1571
Os Salmos 78 a 85 mostram que os erros cometidos pelo povo eram os mesmos que
seus pais haviam cometido no passado. É claro que dificilmente um líder evangélico terá em
mente uma postura despótica, mas é precisamente isso que a História demonstra, como
explica Moriarty. “A Igreja, seduzida pelo poder político e aspirações utópicas, falhou em

1569

Moriarty, 183.

1570

Eusébio de Cesaréia, História eclesiástica: os primeiros quatro séculos da Igreja Cristã, Livro 10,
cap. v-ix, 391-403.
1571

Ver Moriary, 183, ver também Paulo Romeiro, Evangélicos em crise, 162-171.
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compreender que tal aliança antibíblica (a combinação de Igreja e Estado) subverteria o
Evangelho e traria sofrimento e morte a muitos.”1572
Por isso a declaração de que seu livro deseja simbolizar a sarça que revelou Deus a
Moisés e o Seu grande projeto de nação, não é apenas pretensiosa, é também incongruente.
O objetivo daquele fenômeno foi despertar em Moisés o senso da santidade de Deus (Ex
3:5-6), fazê-lo olhar para Sua glória e ainda assim continuar vivendo.
Conforme observa Ellen G. White, “o Deus todo-misericordioso velou Sua glória
num símbolo por demais humilde, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver.”1573 Deus
tem um plano de poder, mas não conforme Macedo e Oliveira encaram. O plano é a
restauração do mundo à sua beleza edênica, depois de consumada a obra redentiva de Cristo,
conforme ecoada nas palavras do apóstolo Pedro: “nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça” (2Pe 3:13).
A Doutrina da Lei de Deus1574
A leitura dos seus manuais de doutrina revela que Macedo acredita na vigência da lei
moral. 1575 Contudo, também em relação à lei de Deus, expõe mais uma de suas digressões,
ao afirmar que Abraão sempre foi fiel à esposa. 1576 No entanto, se contradiz ao declarar que

1572

1573

Moriary, 183.
White, O desejado de todas as nações, 23, em 1CD-Rom.

1574

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 270.
1575

Macedo, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 2, 17-18, 27.

1576

Ibid., Como fazer a obra de Deus, 63.
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ele cometeu adultério.1577 Também defende a premissa de que cada cristão está livre para
escolher se obedece ou não as leis bíblicas de saúde. As questões da lei moral e de saúde
serão objetos de estudo desta seção.
A Questão do Suposto Adultério de Abraão
A poligamia, particularmente nos tempos de Abraão, não podia ser encarada como
adultério, pois, conforme afirma Tânia Torres, “era um traço social dessa estrutura familiar
nessa fase da história humana que, posteriormente, se desenvolveu em um modelo
monogâmico mais rígido”.1578
Conforme explica Torres, na época de Abrão havia outros modelos de família. A
consanguínea ou malaia que era fundamentada no intermatrimônio de irmãos e irmãs. A
punaluana ou turaniana, fundamentada no matrimônio de várias irmãs com os maridos de
cada uma delas no interior do grupo. Ou seja, um grupo de homens era conjuntamente
casado com um grupo de irmãs. E esses homens não eram necessariamente irmãos entre si.
Havia a família sindiásmica ou de par, fundamentada no matrimônio entre casais
seculares, mas sem a obrigação de coabitação exclusiva. Assim, o casamento durava
enquanto as partes desejassem. Dessa forma, conforme demonstra Torres, “a estrutura
familiar sofre a influência social, e a organização social é um aspecto da cultura, que reflete
a ecologia, a subsistência, a ideologia e uma multidão de outros aspectos”.1579
1577

Ibid., Doutrinas da Igreja Universal, vol. 3, 69.

1578

Tânia Torres, “A Poligamia Patriarcal e a Família Arcaica: As Opções não Bíblicas”, Revista
Teológica do SALT-IANE, 2, nº 2, (1998), 73.
1579

Torres, 75.
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Por isso, declarações como a de Macedo acontecem por não se levar em
consideração “que as opções não bíblicas de estrutura familiar seriam ainda menos
compatíveis com o propósito de Deus de fazer da família a unidade básica da Sua igreja”. 1580
Pois, o Seu povo também era um grupo social que, ainda que fosse orientado por Ele,
também era suscetível de influências externas. Conforme analisa Häring, “no começo
Abraão idealiza seu relacionamento com Javé segundo as categorias religiosas comuns em
seu ambiente.”1581
Dessa maneira, conclui Torres, “o ideal de Deus era o monoteísmo, mas
ocasionalmente eles se desviavam para as práticas politeístas. Da mesma forma, o ideal de
Deus para Israel era a família monogâmica”, mas a influência predominante da poligamia
entre os povos circunvizinhos da época levou os eleitos à adoção da mesma prática. 1582
Mas, a poligamia era uma forma de casamento e não uma prática imoral reprovada
pelo grupo. Taylor Bunch afirma com propriedade que “a santidade da instituição do
casamento depende da salvaguarda da moral em todas as experiências e relacionamentos da
vida”. 1583
E Abraão aceitou coabitar com Agar por sugestão de sua própria esposa que “não lhe
dava filhos”, a fim de que a promessa de Deus se cumprisse (Gn 16:1-3; 12:1-7). Não há em
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Ibid., 76.

1581

Bernhard Häring, Ética cristã: para um tempo de secularização, trad., Ubenai Lacerda Fleury
(São Paulo, SP: Edições Paulinas, 1976), 73-74.
1582

Torres, 76.

1583

Taylor G. Bunch, The Ten Commandments (Washington, DC: Review and Herald, 1944), 120.
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lugar algum no registro bíblico qualquer menção ou mesmo a mínima inferência de que
Abraão tenha cometido adultério.
A Questão da Lei Moral
Como ocorre a outros líderes evangélicos, a despeito de crer na vigência da lei moral,
Macedo rejeita o quarto mandamento,1584 e demonstra certa aversão a mandamentos e
doutrinas. 1585 Macedo chama a lei divina de “implacável”, mas evoca essa mesma lei do
Antigo Testamento para corroborar a prática do dízimo.
O seu conceito sobre a lei moral é confuso. Às vezes realça a sua vigência, outras
vezes a combate. Por isso diz em seu segundo manual de doutrinas: “a lei foi feita para
pecadores. Se fomos libertados do pecado não estamos mais debaixo da Lei. De qualquer
forma, a libertação que conquistamos através de Cristo nos impulsiona a amar nossos
semelhantes.”1586
Fazendo uma inferência a Lucas 16:16, “a Lei e os Profetas vigoraram até João” e a
Romanos 10:4, “Porque o fim da lei é Cristo”, declara: “quando a Bíblia diz que o Senhor
Jesus é o fim da Lei, e que ela só durou até João Batista, está se referindo a alguns aspectos
e mandamentos que perderam o sentido... com a morte [do Filho de Deus] na cruz”.1587

1584

Tema de estudo da próxima análise doutrinária.

1585

Os pentecostais usam o termo “doutrina” para se referir a normas de conduta.
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Macedo, Doutrinas da Igreja Universal, vol. 2, 28.
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Ibid., 25.
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Como já foi estudado nesta pesquisa, os pentecostais tradicionais adotaram um
sistema ascético de conduta que foi totalmente abandonado pela IURD, mas as normas de
conduta quando encaradas de forma equilibrada refletem os ensinos do evangelho. E a lei, ao
invés de ser encarada como “implacável”, será vista como um auxílio. Isso é demonstrado
por Milton Rudnick:
Através da fé no Evangelho, descobrimos que Deus, em Sua lei, não está meramente tentando
nos dar ordens, ou nos fazendo saltar através das argolas. Ele deseja nos ajudar. É o nosso
Criador, então sabe o que é melhor para nós e os outros, mais que qualquer outra pessoa. Seus
mandamentos são como as instruções que um fabricante dá para operação e manutenção de um
produto... Além disso, o cristão pode estar certo de que o que faz é melhor para os outros
também, se determina seus relacionamentos pelos mandamentos de Deus. Ele sabe mais!1588

Assim, as diretrizes que Deus dá aos homens se assemelham mais aos conselhos
paternos do que a um rígido conjunto de normas impostos por um ditador. Na verdade, as
normas divinas descrevem o tipo de pessoa que os cristãos deveriam ser. Então, como
afirma Rudnick, “a vontade escrita de Deus e a orientação pessoal do Espírito Santo não
conflitam uma com a outra”.1589
Macedo entende que a lei referida por Lucas ao escrever: “a Lei e os Profetas
vigoraram até João”, é a moral, pois cita “mandamentos”. Mas Lucas está se referindo às
profecias do Antigo Testamento concernentes a Cristo. O texto grego versa da seguinte
forma: [o nomos kai oi profetai mekri ioannou] (o nomov kai oi profhtai mecri
iwannou), ou seja, “a lei e os profetas até João”. A palavra “duraram” foi acrescentada para
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Milton L. Rudnick, Ética cristã para hoje: uma perspectiva evangélica, 2ª ed., trad., Sirlene
Passos da Silva (Rio de Janeiro, RJ: Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista
Brasileira, 1991), 37-38.
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dar sentido. Basta verificar na versão Almeida Revista e Corrigida no Brasil que a palavra
“duraram” está em itálico.
O copista deveria ter verificado o texto análogo em Mateus 11:13, pois lá o
evangelista escreveu o texto na íntegra: “Porque todos os Profetas e a Lei profetizaram até
João” [pantes gar oi profetai kai o nomos eos ioannou eprofeteusan] (pantev gar oi
profhtai kai o nomov ewv iwannou eprofhteusan). Ao pé da letra seria: “Porque
todos os profetas e a lei até João profetizaram”.
Tanto Lucas quanto Mateus estão dizendo que os escritos dos profetas do Antigo
Testamento e da Lei de Moisés, isto é, o Pentateuco, anunciaram a chegada do Messias até
João Batista. Jesus também se referiu ao que Dele está escrito na “Lei de Moisés, nos
Profetas e nos Salmos” (Lc 24:25-27, 44).1590 A partir de João, não haveria mais necessidade
de profetizar sobre a Sua chegada, pois João o apresentou ao povo, não mais como uma
promessa, mas como a própria realidade (Jo 1:29).
Outro texto citado por Macedo para significar fim de alguns mandamentos, Romanos
10:4, tem um sentido completamente diferente do que pretende. O verso na íntegra diz:
“Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê.” O termo grego usado para
“fim” é [telos] (telov).1591
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Os textos do Antigo Testamento que se referem ao Messias e que podem ter sido mostrados por
Jesus aos discípulos na estrada de Emaús, são: Nm 24:17; Dt 18:1; Sl 2:7; 16:10; 22:1, 7, 16, 18; 31:5; 34: 20;
41:9; 69:21; 78:2; 118:26; Is 7:14; 9:6; 11:1; 40:3-5; 42:1; 42:2, 3, 6-7; 49:16; 50:6 e 7; 52:13 a 53:12; 61:1, 2;
69:4; Jr 31:15; Os 11: 1; Jn 1:17; Mq 5:2; Zc 9:9; 11:12, 13; 13:7; Ml 3:1.
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O vocábulo tanto pode ser usado para significar “encerramento”, quanto para
“finalidade”. O seu sentido exato na passagem em questão dependerá da visão global das
Escrituras sobre o assunto. Neste caso, o texto não está dizendo que Cristo é o encerramento
da lei, mas a sua consumação, seu destino ulterior. Há outros textos bíblicos que usam a
palavra telos no original: “Ora, o intuito [telos] da presente admoestação visa ao amor que
procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia” (1Tm 1:5).
No texto de Pedro, traduzir a expressão telos por fim ou encerramento, produz um
significado contrário ao pretendido: “obtendo o fim [telos] da vossa fé: a salvação da vossa
alma” (1Pe 1:9). Que exegeta se sentiria na liberdade de interpretar “fim” aqui como
encerramento, ao invés de finalidade? Portanto, o mesmo princípio deve ser aplicado com
referência à imutável lei moral.
Os preceitos que foram cravados na cruz foram os cerimoniais, que possuíam
características tipológicas apontando algum aspecto do ministério messiânico (Páscoa, Pães
Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Dia da Expiação, Festa das Cabanas, a
circuncisão). Em relação ao decálogo e a toda lei moral, os seus preceitos normatizarão a
conduta cristã até que Cristo encerre a história do pecado.1592
A Questão das Leis da Saúde
O bispo Macedo diz que muitas recomendações relativas à comida, às vestimentas e
à higiene, por exemplo, têm a ver com a vida naquele lugar: “às vezes vivemos situações
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Ver por exemplo: Mt 5:17-20; Mc 7:8-9; Lc 21:34-36; Jo 5:45; 14:15; 15:10; Rm 3:31; 4:15; 5:13;
7:7, 12, 14; 10:5; Tg 1:23-25; 2:10-12; 4:11-12.
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semelhantes às que o povo de Deus viveu em certos momentos, e o ensinamento daquele
tempo serve para nós hoje.”1593
Ele afirma que “certas prescrições não têm sentido atualmente, quando vivemos em
melhores condições de higiene e saúde, desenvolvemos uma medicina preventiva e temos
meios de defesa maiores do que as pessoas daquele tempo.”1594 Quanto à questão do sangue,
depois de citar Gênesis 9:4 e Deuteronômio 12:23, diz: “O Senhor Jesus, não só deu Seu
sangue para a redenção, mas deu-Se inteiramente por nós. Deu-nos a própria vida.”1595
E para justificar o uso de sangue na alimentação, diz que “no livro de Atos, ainda sob
grande influência das leis judaicas, um concílio reunido em Jerusalém recomendou a
abstenção do sangue”, então cita Atos 15:29. Logo em seguida, desclassifica este texto
afirmando que “para essa situação recomendamos a orientação do apóstolo Paulo em
Romanos 14:1-3, mesmo porque, por mais que se esprema a carne, não é possível retirar-lhe
todo o sangue.”1596 O seu descaso para com os princípios de saúde ainda é reforçado pelo
fato de que ele mesmo, faz uso do vinho.1597 E ainda diz que “todas as doenças e
enfermidades têm uma causa, que pode ser um espírito de enfermidade ou uma bactéria
demoníaca.”1598
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Um dos sérios problemas de muitos intérpretes da Bíblia é a sua aversão à lei
veterotestamentária e a não distinção entre os diferentes códigos. Por exemplo, a ordem
divina para não consumir a gordura, o sangue e os animais classificados como imundos, não
é baseada em prescrição cerimonial, mas constituem princípios para a conservação da saúde,
e, portanto, não cabe ao cristão escolher ou não segui-los. É uma injunção divina que deve
ser atendida. O que prova o seu caráter normativo para a saúde humana são os seguintes
fatores:
A ingestão de gordura é proibida (Lv 7:23 e 24) não com finalidade cerimonial, mas
dietética, pois é fisiologicamente compatível com os princípios enunciados pelas pesquisas
médicas modernas. Elas podem comprovar o efeito deletério do consumo de gordura animal
para o ser humano.1599
Pesquisa realizada pelo Instituto da Herança Judaica apurou que já em 1955, o
médico Dudley White concluía ser bem possível que em poucos anos houvesse necessidade
de aconselhar aos americanos fazerem com o seu regime alimentar o que Moisés aconselhou
aos israelitas há cerca de 3.000.1600 Hoje a ingestão de gordura é um problema de saúde
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Jochen Hawlistschek, Doenças do estilo de vida (material apostilado e disponível pelo e-mail:
jhawlitschek@bluewin.ch, 2008), 34-35.
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Instituto da Herança Judaica, “As Leis Sanitárias de Moisés”, [web page] (acessada em 18 de
outubro de 2010); disponível em http://esterilizacao.blogspot.com/2007/03/as-leis-sanitrias-de-moiss.html.
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pública entre os americanos,1601 e a obesidade ameaça mais os brasileiros do que a
desnutrição.1602
A ingestão de sangue é veementemente proibida (Gn 9:4; Lv 3:17; 17:10, 11, 14;
19:26; Dt 12:16, 23; 15:23; 1Sm 14:32-34; At 15:20, 29; At 21:25), e assim como acontece à
gordura, não somente por motivos rituais, mas por fortes razões fisiológicas. O sistema
circulatório humano foi rastreado pelo médico britânico William Harvey (1578-1657),1603 e
significou um evento fundamental na história da ciência médica, indicando o sangue como
veículo da vida. Mas, esse princípio foi revelado por Deus a Moisés, milhares de anos atrás
(Lv 17:10-11).
O sangue transporta resíduos de impurezas que se acumulam nos tecidos dos animais
que são consumidos pelo homem. Nos dias atuais, há ainda uma agravante, a ingestão de
sangue coloca em risco a saúde dos consumidores, tendo em vista o aumento considerável
das doenças nos animais criados para abate. Além disso, as pesquisas atuais indicam que o
alimento cárneo não é o melhor par o consumo humano. 1604
1601

Lesley Garner, “How Americans Became The Fattest People In the world”, The Sunday Mail,
March 2, 2003, [web page] (acessada em 17 de outubro de 2010); disponível em
http://www.ourcivilisation.com/diet/fastfood.htm.
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2010); disponível em http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI440323-EI306,00.html.
1603
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Do ponto de vista científico, a declaração de Macedo de que “por mais que se
esprema a carne, não é possível retirar-lhe todo o sangue”, para justificar a ingestão do
sangue, não é razoável. Os judeus praticam a drenagem do sangue do animal no abate
chamada Shechitah, que é completada pelo Kashering, tratamento tradicional do animal
abatido de acordo com o sistema kosher.
As estatísticas demonstram que os judeus que seguem uma dieta tradicional judaica
ao invés da ocidental, constituem uma categoria imune a algumas doenças e menos
suscetíveis a outras. Um dos principais fatores responsáveis por esse desempenho é a
atenção aos princípios de saúde, entre os quais consta a drenagem do sangue dos animais a
serem consumidos.1605
As razões para a distinção entre os animais limpos e imundos seguem o mesmo
princípio fisiológico e não cerimonial. Primeiro, embora as características distinguindo os
animais limpos dos imundos não apareçam na narrativa do dilúvio, são detalhadas em
Levítico 11 e Deuteronômio 14. A listagem de Deuteronômio está diretamente ligada à
alimentação e não a qualquer rito sacrifical (Dt 14:3-21).
O caráter dessa distinção pode ser visto desde Noé (o que implica a sua
universalidade), a sua explicitação no Monte Sinai (o que demonstra o cuidado divino pelo
povo eleito), e a sua continuidade através de toda narrativa bíblica. Os profetas de diferentes
épocas mantiveram essa distinção (Is 66:17; Os 9:3; Ez 22:26; 44:23).
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Se Jesus e os apóstolos tivessem violado esses princípios, eles apareceriam nas
acusações dos judeus, ávidos por encontrar um pretexto para acusá-los. Jesus descartou
preceitos cerimoniais baseados em tradições humanas (Mc 7:15-23). Pedro, mesmo depois
da morte de Jesus, indicou claramente a sua adesão a esses princípios (At 10:14) e Paulo os
afirmou implicitamente (At 25:8; 28:17). O que demonstra que não foram abolidos na cruz.
Por isso, o Concílio de Jerusalém (c. a.D. 49) faz uma aplicação das leis dietéticas ao
cristianismo. O texto citado por Macedo, Romanos 14, discute sobre os alimentos oferecidos
aos ídolos, assim como 1 Coríntios 8, e as questões tratadas não se referem à distinção de
animais limpos e imundos, a ingestão de sangue ou gordura.
Uma evidência indicando o caráter não cerimonial da distinção é que uma impureza
cúltica poderia ser removida pela purificação, mas a imundícia dos animais imundos era
permanente, e não havia ritual algum para removê-la. E as regulamentações eram de
aplicação universal, incluindo o estrangeiro (Lv 17:12-15). João usou a distinção para
descrever o que não deve entrar na nova Jerusalém (Ap 21:27; Is 35:8).1606
Uma vez negada a evidência escriturística, e até desacreditando um texto bíblico em
favor de outro, se torna mais fácil abandonar todo o princípio em favor de conceitos
estranhos à Bíblia e a adoção de práticas como a de ingerir bebida alcoólica, o “vinho tinto,
de preferência chileno ou sul-africano” ao menos uma vez por semana. 1607
Depois de analisar a questão do vinho na Bíblia, Bacchiocchi conclui que o seu uso é
inadequado, particularmente para aqueles que acreditam na proximidade da volta de Jesus, e
1606

George W. Reid, “Health and Healing”, HSDAT, 775-776.
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atender aos apelos apostólicos representa “uma resposta tangível ao convite de Deus a fim
de fazer uma preparação concreta para a segunda vinda de Cristo.”1608
Contudo, é mais cômodo atribuir as doenças a “um espírito de enfermidade ou uma
bactéria demoníaca”, do que encará-las como a violação das leis da saúde. Ignoradas,
desatendidas e até atacadas por aqueles que deveriam observá-las como defensores dos
ensinos bíblicos. Em vez disso, substituem o estilo adequado de vida pelo “exorcismo de
doenças”.
No seu livro Planet in Rebellion, George Vandeman expõe dez maneiras de
identificar uma autêntica cura divina, dentre elas constam: a oração deve seguir o exemplo
de Jesus, “não se faça a minha vontade, e sim a tua.” (Lc 22:42). O que ora pelo doente
prega e defende uma mensagem que se harmoniza com a Palavra de Deus? A vida do que
ora pelo doente e a fé que professa, estão em harmonia com a Sagrada Escritura? Aquele que
ora pelo enfermo ressalta o fato de que a doença possivelmente seja o resultado do
desrespeito às leis da natureza? E que o doente no futuro deve passar a observá-las?1609
William Dysinger afirma em seu estudo do estilo de vida hoje que
a relação da dieta pobre com o aumento de doenças degenerativas no ocidente agora
está sendo sentida no desenvolvimento de países da África, Ásia e America Latina. À
medida que seguem o exemplo do ocidente de uma dieta rica em produtos animais,
aumentam também as doenças cardíacas e outras doenças degenerativas. 1610
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Samuele Bacchiocchi, “Does the Bible Teach Abstinence?”, Adventist Affirm 4, nº 1 (1990): 32.

1609

George Vandeman, Planet in Rebellion (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1960),

208-210.
1610

P. William Dysinger, Heaven‟s Lifestyle Today (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1997), 33.
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Ernest Schneider lembra em seu livro sobre cura e saúde pelos alimentos que “Buda
tinha parcialmente razão quando afirmava que „toda dor que afeta o homem é fruto dos seus
erros, apetites e descuidos‟.” E diferente do que escreve Macedo, Schneider ensina que os
“nossos erros, apetites e descuidos” não são diminuídos pela vida moderna, civilizada e
técnica.1611
A Questão do Plano de Salvação
Ao tratar sobre o plano da salvação, e à escolha de Deus pelo sacrifício de Seu Filho
para salvar o homem, Macedo pergunta se Ele não poderia arranjar outro plano. Ao que
responde, “é claro que sim, pois sabedoria e poder não Lhe faltavam para fazer o que bem
quiser”. Então opina: “mas cremos que Ele escolheu o caminho do sacrifício justamente para
deixar um exemplo para nós, inclusive para separar os que crêem de todo o coração daqueles
que crêem apenas teoricamente ou não crêem.”
O sacrifício de Jesus não foi simplesmente didático como argumenta o bispo, pois se
houvesse outro meio de salvar o homem sem que isso requeresse o sacrifício de Seu Filho,
Deus o teria feito. Há pontos fundamentais a considerar sobre a questão. Primeiramente, a
razão pela qual Cristo morreu. Logo depois da criação do homem Deus lhe advertiu que se
tocasse no fruto proibido morreria (Gn 2:15-17).
A Escritura define pecado como a quebra da lei de Deus (1Jo 3:4, ARA), e essa lei é
a expressão do caráter divino (Sl 19:7; 111:7-8; 119:142; 119:172; Rm 7:12, etc.). Se a lei é

1611

Ernest Schneider, A cura e a saúde pelos alimentos, 13.
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igual a Deus em caráter, uma vez quebrada, a sua reparação somente poderia ser feita por
Alguém igual a Deus (Rm 6:23). Stott explica:
Outra maneira de explicar a necessidade moral da “satisfação” divina na cruz tem sido exaltar
a lei. Pecado é “transgressão da lei” (1 João 3:4), desrespeito e desobediência à lei de Deus. A
lei, porém, não pode ser quebrada sem a punição do infrator. Os pecadores, portanto, incorrem
na penalidade da sua transgressão. Não podem simplesmente sair ilesos. A lei deve ser
sustentada, sua dignidade defendida e suas justas penalidades pagas. A lei, assim, é
“satisfeita”... Daí a necessidade da cruz, sobre a qual a penalidade da lei foi paga e a sua
1612
santidade vindicada.

Stott salienta a razão pela qual Cristo morreu: “À medida que encaramos a cruz, pois,
podemos dizer a nós mesmos: „Eu o matei, meus pecados o enviaram à cruz‟; e: „Ele se
matou, seu amor o levou à cruz‟.”1613 Esse é o sentido das palavras de Paulo, “Cristo nos
resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar” (Gl 3:13) e de
Pedro, “carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que
nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça” (1Pe 2:24). Ellen G. White comenta:
A tremenda malignidade do pecado só pode ser avaliada em face da cruz... Foi por não haver
outro meio de salvar o homem, e por ser impossível, sem esse sacrifício, escapar o gênero
humano ao poder corruptor do pecado... que Cristo tomou sobre Si a culpa dos desobedientes e
sofreu em lugar dos pecadores.1614

É somente dessa forma que as palavras de Cristo no Jardim do Getsêmani podem ser
corretamente interpretadas (Mt 26:39). Donald Baillie afirma que diante da “morte
violenta”, da “tragédia indescritível”, Jesus aceitou morrer por causa da “sua atitude para

1612

John Stott, A cruz de Cristo (São Paulo, SP: Editora Vida, 1991), 103, 104.

1613

Ibid., 53.

1614

White, Caminho para Cristo, 31-32, em 1CD-Rom.
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com os „pecadores‟, mais do que qualquer outra coisa.” 1615 Portanto, todas as evidências
mostram que por não haver uma maneira de fazer um reparo na lei divina, quebrada pelo
pecador, foi que Cristo morreu!
A Doutrina da Observância do Domingo 1616
Macedo defende a guarda do domingo relegando a observância do sábado a uma
prática caduca do judaísmo. Essa é uma das razões pelas quais o cristão não é obrigado a
guardá-lo. Por isso, “assim como o sábado foi um sinal da Aliança de Israel com o povo de
Deus (Êxodo 31.16-17), o domingo, dia de adoração do cristão, é um sinal de que este
pertence ao Senhor Jesus Cristo”
A Questão do Sábado como Instituição Judaica e do Domingo como Sinal Cristão
O bispo justifica a razão pela qual a IURD “não observa o sábado como os judeus”,
com os seguintes argumentos: a) A Lei cerimonial foi cancelada na morte do Senhor (Cl
2:14, 16; Rm 14:5-6; Gl 4:9-11); b) o domingo é observado porque Jesus ressuscitou nesse
dia; c) a igreja primitiva dedicava o domingo para adorar a Deus e comemorar a ressurreição
(At 20:7; 1Co 16:2; Ap 1:10); d) temos razões bíblicas para dedicar um dia em sete para
repouso e adoração. Optamos pelo domingo como a igreja primitiva; e) o princípio de um
dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica (Gn 2:3). “O propósito divino é que

1615

Donald M. Baillie, Deus estava em Cristo, trad., Jaci Correia Maraschin (São Paulo, SP: Editora
ASTE, 1965), 207-208.
1616

As referências entre aspas correspondem às citações originais no capítulo 3 sobre o tema desta
seção. Ver a página, 272.
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um dia, em sete, fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade e não apenas para a raça
judaica”.
Assim, o objetivo do repouso é o bem estar físico e espiritual da humanidade (Mc
2:27). Macedo diz que o Senhor Jesus nunca cancelou o princípio de um dia em sete, mas
reprovou o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado (Mt 12:1-8; Lc 13:10-17;
14:1-6). Contudo, contraria virtualmente a sua própria teoria (item „d‟) ao afirmar que o
domingo como repouso pode ser substituído, pois foi feito em favor do ser humano e não o
ser humano para o descanso semanal (Mc 2:7).
Uma das principais razões para considerar a guarda do sábado uma prática caduca do
judaísmo é o método de interpretação da Bíblia usado pelos dispensacionalistas. Como já
observado, eles dividem a história da humanidade em sete dispensações, sendo que cada
uma “é tida como distinta das demais, os princípios de uma não se aplicam necessariamente
às outras.”

1617

Ao fazer exposição do período de cada dispensação, Cabral referindo-se à

sexta, ou a da lei, “desde o êxodo do Egito até a crucificação”, afirma que “Cristo foi o
último homem obrigado a guardar a Lei.” 1618
Conforme explica Timm, esse modelo de interpretação retira da Bíblia a autoridade
de interpretar-se a si mesma, deixando, portanto de ser exclusiva para adaptar-se “aos gostos
e interesses pessoais” (Mt 7:21-23; 15:3, 6, 9; Is 58:8, 9), seleciona o que é conveniente e
rejeita o que não é. Portanto, não aceita a totalidade das Escrituras, e atem-se a “releituras

1617

Alberto R. Timm, O sábado na Bíblia: por que Deus faz questão de um dia (Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 2010), 11-12.
1618

J. Cabral, 104.

519
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dispensacionalista é relativamente nova e apoiada nos pressupostos de dois advogados, John
N. Darby (1800-1882) e Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921).
Esse modelo também aplica alegorização exagerada do texto que deve ser
primeiramente interpretado literalmente, a não ser quando o simbolismo for evidente.
Interpretar de forma simbólica às porções literais, inclusive as “descrições históricas”,
distorce o texto e resulta em conclusões estranhas ao pretendido. O caráter normativo e
universal dos ensinos das Escrituras deve ser reconhecido, pois independente do contexto
cultural e da época em que se viva, a Bíblia é o fundamento sobre o qual o cristão deve
edificar (Mt 7:24-27).1619
Quanto a ser o domingo dia de adoração do cristão e um sinal de que este pertence ao
Senhor Jesus Cristo, é algo totalmente estranho à Bíblia. Há somente um dia a que as
Escrituras atribuem um sinal divino, e este é o sábado (Ex 31:17; Ez 20:12, 20). Ele é o sinal
visível daqueles que receberão o selo de Deus no momento de crise (Ap 14:1). Essa crise
será a imposição do sinal da besta (Ap 13:16-17) que o mundo receberá (Ap 13:4), mas não
os selados por Deus. Como analisado na seção sobre a doutrina do domínio, o sinal da besta
se refere a trabalho/repouso, convicção/opção.
Uma vez que o sinal divino é um dia, o sábado, o sinal da besta, por analogia é
também um dia. Se o sábado foi instituído para ressaltar a autoridade de Deus como Criador
(Ex 20:8-11; Is 66:1-2; Ap 4:11), o sinal da besta é uma tentativa de usurpar-Lhe a

1619

Timm, O sábado na Bíblia: por que Deus faz questão de um dia, 14-16.
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autoridade. A observância do domingo exalta a autoridade humana contra à divina pelo fato
de estabelecer uma instituição humana em seu lugar.
A observância do sábado foi estabelecida para a raça humana ainda na Criação (Gn
2:1-3). Tendo em vista que a santidade do domingo é estranha aos ensinos bíblicos e rivaliza
com uma exigência sagrada da divindade, ela representa a instituição do cristianismo
nominal que melhor se adapta às características de Apocalipse 13 como sinal a ser imposto à
população: a demanda de cessação de trabalho secular aos domingos pela imposição de lei.
Embora essa injunção esteja ainda no futuro, as suas bases já foram lançadas. 1620
Ao referir-se ao sábado como cerimonial, Macedo deixa de considerar uma
importante distinção entre os sábados cerimoniais e o sábado da lei moral. Ele cita alguns
textos (Cl 2:14, 16; Rm 14:5-6; Gl 4:9-11) e os aplica ao sábado da lei moral. Para a
compreensão de Colossenses 2:14,16 deve-se ler também o verso 17: “tendo cancelado o
escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era
prejudicial, removeu- o inteiramente, encravando-o na cruz... Ninguém, pois, vos julgue por
causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem
sido sombra das coisas que haviam de vir; porém o corpo é de Cristo.”
Paulo se refere claramente aos dias cerimoniais de Levítico 23:4-44. Essas
festividades eram chamadas “fixas” (v. 4), por que aconteciam em datas fixas do mês. No
14º dia do primeiro mês judaico, chamado abib ou nisã, ocorria a Páscoa; no 15º dia, os Pães
1620

João Paulo II, “Carta Apostólica Dies Domini do Sumo Pontífice João Paulo II ao Episcopado, ao
Clero e aos Fiéis da Igreja Católica sobre a Santificação do Domingo”, [web page] (acessada em 14 de
novembro
de
2010);
disponível
em
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_diesdomini_po.html.
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Asmos; no 16º dia, as Primícias; no 6º dia do terceiro mês, ou sivã, acontecia o Pentecostes;
no 1º dia de tishri (sétimo mês), as Trombetas; no 10º dia, o yom kipur ou dia da expiação; e
no 15º dia, a festa dos Tabernáculos.
Havia prescrições de alimento para a comemoração dessas festividades. Pães asmos
deveriam ser comidos por sete dias (v. 6). As ofertas eram compostas de manjares e bebidas,
na festividade das primícias (v. 13-14). Pães levedados, cordeiros, um bode e libações eram
oferecidos no dia de Pentecostes (v. 17-19). O dia da expiação (yom kipur) era de aflição da
alma ou jejum, desde o dia nove ao pôr-do-sol até o pôr-do-sol do dia 10, o dia da expiação
propriamente dito (v. 32). A festa dos Tabernáculos era acompanhada de “frutos de árvores
formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras” (v. 40).
Caíssem na segunda, terça, quarta, sexta, ou qualquer dia da semana, eram
“sábados”, chamados de “santas convocações”, nas quais “nenhuma obra servil” poderia ser
realizada, ou seja, nenhum trabalho secular (Lv 23:4, 7, 8, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 39).
Logo no início do mês de nisã havia uma prescrição de ofertas e o “o holocausto da lua nova
de cada mês, por todos os meses do ano” (Nm 28:11-14).
Em Levítico 23, onde a Almeida verte “descanso solene” (v. 24, ARA), Matos Soares
traduz como “sábado” (v. 24, PMS) e onde a Almeida verte, “ao primeiro dia e também ao
oitavo, haverá descanso solene” (v. 39, ARA), Matos Soares grafa, “o primeiro dia e o oitavo
será o sábado, isto é, o descanso” (v. 39, PMS). Ou seja, os termos “santa convocação” e
“descanso solene” são expressões sinônimas dos sábados cerimoniais nas seções que tratam
das festividades prefigurativas judaicas.
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Esses sábados, que caiam em datas fixas, eram sombras tipológicas de Cristo.
Apontavam para algum aspecto da Sua obra salvífica. Assim, quando Cristo morreu como
“cordeiro pascal” (1Co 5:7), repousou como pão asmo (Jo 6; 1Co 5:7 p.p), e ressuscitou
como “as primícias dos que dormem” (1Co 15:20), tornou sem efeito o objetivo desses
sábados, que era indicar as relevantes verdades sobre o messias contidas em seus ritos.
Mas a linha de demarcação, ou a distinção entre esses sábados rituais e o sábado de
descanso semanal é bem nítida. Todos os rituais prescritos deveriam ser cumpridos, no
entanto, “além dos sábados do SENHOR” (Lv 23:38). Para o sábado semanal não há
prescrição de manjares, libações ou sacrifícios. Eles não estão ligados à lua nova ou a aflição
de alma. O sábado semanal não representa a “sombra das coisas que haviam de vir”, mas é a
lembrança de algo solene acontecido no passado, a Criação (Ex 20:8). Em relação a
Romanos 14:5-6, “um faz diferença entre dia e dia; outro julga iguais todos os dias”, analisa
o respeitado comentarista Adam Clarke:
Talvez a palavra hmeran [hemeran], dia, aqui seja usada para significar tempo, festividade e
coisa semelhante, em cujo sentido, é frequentemente usada. A referência aqui é às Instituições
Judaicas e especialmente, às suas festividades, tais como a páscoa, pentecostes, festa dos
tabernáculos, luas novas, jubileu, etc. 1621

A mensagem de Paulo aos Gálatas 4:9-11 tem a mesma finalidade, demonstrar que
participar das velhas festividades: “guardais dias, e meses, e tempos, e anos” (v. 10),
significa apegar-se à sombra tipológica, quando o corpo, que é Cristo, já se tornou realidade.
Portanto, nenhum dos textos citados por Macedo tem a ver com o sábado semanal.

1621

Clarke‟s Commentary, “one man esteemeth one day above another” [Rm 14:5], 2:151.
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Afirmar que o domingo é observado porque Jesus ressuscitou nesse dia e que a igreja
primitiva o dedicava para adorar a Deus e comemorar a ressurreição, corresponde a não
levar em consideração o que a Bíblia narra sobre o assunto. Além dos textos citados por
Macedo (At 20:7; 1Co 16:2; Ap 1:10), há ainda outros que precisam ser examinados.
O texto de Atos diz: “no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de
partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o
discurso até à meia-noite” (At 20:7). A Good News Bible traduz este verso assim: “no
sábado à noite nos reunimos para a refeição comum. Paulo falou ao povo e continuou o
discurso até a meia noite, já que deveria partir no dia seguinte”. 1622 E a Bíblia na Linguagem
de Hoje verte de maneira análoga: “no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para
partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no
dia seguinte”. 1623
Alguns intérpretes, mesmo sendo guardadores do domingo, entendem que o texto
pode se referir ao sábado à noite. Orlando Boyer comenta que “conforme o entender de
alguns crentes, o sétimo dia findava ao pôr do sol (Lv 23:32), e, portanto, nesse caso, foi na
mesma noite do sábado, que os crentes se reuniram em Troas. Assim foi no domingo que

1622

Good News Colour Reference Edition (TEV) American Bible Society, 1979, “At 20:7”. Tradução

livre.
1623

Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), Sociedade Bíblica do Brasil ed. São Paulo: Bíblia
Online, 2002. Versão 3.0. 1CD-Rom., “At 20:7”
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Paulo viajou.”1624 Ainda que Boyer arbitrariamente afirme que em Troas, foi usado o horário
grego para dizer que “o culto foi mesmo no domingo”.1625
Comentando sobre 1Coríntios 16:2 e Apocalipse 1:10, Luis Bonnet e Alfredo
Schroeder, afirmam categoricamente que “estas passagens não provam de modo absoluto
que o domingo fora desde então universalmente observado pelos cristãos como dia de
repouso.”1626 E Frank Stagg sugere que não se pode concluir definitivamente que a reunião
ocorreu no primeiro dia da semana:
Se Lucas o contava à moda judaica, então o primeiro dia da semana começava na tarde de
sábado, ao pôr do sol, e terminava ao pôr do sol de domingo. Lucas parece que faz distinção
entre “o primeiro dia da semana” e o “amanhã”... O assunto não é conclusivo. A reunião podia
ter sido no sábado à noite, ou na noite de domingo.1627

Há vários textos indicando que era aos sábados que se realizavam as reuniões de
celebração, adoração e louvor (Lc 4:16; 23:54-56; At 13:14, 42-44; 16:13; 17:2; 18:1-4),
portanto, a maior probabilidade é a de que a reunião de Trôade ocorreu no sábado e foi tão
agradável que decidiram prolongá-la até depois do pôr-do-sol. Em relação ao domingo,
conforme conclui Christianini, “Paulo passou... caminhando a pé, de Trôade a Assôs, uma

1624

Orlando Boyer, “Atos: O Evangelho do Espírito Santo”, Comentário Sobre Atos dos Apóstolos, 2ª
ed. (Rio de Janeiro, RJ: Livros Evangélicos, 1961), 248.
1625

Ibid.

1626

Luis Bonnet e Alfredo Schroeder, Comentario del Nuevo Testamento: Juan y Hechos, 3ª ed. (El
Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1977), 2:604.
1627

1982), 200.

Frank Stagg, O livro dos atos dos apóstolos, 2ª ed. (Rio de Janeiro, RJ: Casa Publicadora Batista,
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distância de várias dezenas de quilômetros. Bem analisada, a passagem é contrária à tese
dominguista.”1628
Se o culto principal, quando levavam as suas ofertas ao Senhor, acontecia no sábado,
sétimo e último dia da semana, as ofertas deveriam começar a ser postas de lado já no
primeiro dia semanal, conforme orienta Paulo, “para que se não façam coletas quando eu
for” (1Co 16:2). Toda a oferta já deveria estar coletada, faltando apenas entregá-la no dia
apropriado, o sábado.
Natan Silva demonstra que o domingo, ao invés de dia de adoração e comemoração
da ressurreição, foi na realidade um dia de: a) tristeza e choro, os “companheiros de Jesus,
se achavam tristes e choravam” (Mc 16: 10); b) dia de incredulidade, “ouvindo que ele vivia
e que fora visto por ela, não acreditaram” (Mc 16:11); c) dia de censura, pois Jesus os
repreendeu devido à incredulidade, “apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e
censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o
tinham visto já ressuscitado” (Mc 16:14; Jo 20:26-27).
Foi também um dia de: d) perplexidade e temor, “perplexas a esse respeito...
possuídas de temor... Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas”
(Lc 24: 4, 5, 11); e) dia de medo, “trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos
com medo dos judeus” (Jo 20:19).1629

1628

A. B. Christianini, Subtilezas do erro, 2ª ed. (Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1981),

2 210.
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Natan Fernandes Silva, O outro lado da história: uma análise do livro “o sábado a lei e a graça
de Abrão de Almeida” (Cachoeira, BA: Centro de Pesquisa de Literatura Bíblica, 2009), 197-198.
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Apocalipse 1:10 não pode ser atribuído ao domingo ou primeiro dia da semana. Há
apenas duas hipóteses bíblicas quanto ao significado da expressão “dia do Senhor”. A
primeira, uma referência ou prefiguração da segunda vinda (Is 2:12; 13:6, 9; Jr 46:10; Ez
13:5; 30:3; Jl 1:15; 2:1, 11, 31; Am 5:18; Ob1:15; Sf 1:7; Zc 14:1; Ml 4:5; At 2:20; 1Co 5:5;
1Ts 5:2; 2Ts 2:2; 2Pe 3:10; Ap 1:10).1630
A segunda hipótese é a de que se refira ao sábado do sétimo dia (Ex 20:10; 31:15;
16:25; 35:2; Lv 19:3, 23:3, 38; 26:2; Dt 5:14 ; Is 58:13; Ez 20:12, 20; Mt 12:8; Lc 6:5). Em
relação a Apocalipse 1:10, diz Ellen G. White que “foi no sábado que o Senhor da glória
apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em
Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia.”1631
A expressão “dia do Senhor” é a tradução do grego, [kuriake hemera] (kuriakh
hmera) e não pode se referir ao domingo, pois este só foi considerado sagrado na era pósapostólica. Bacchicchi sugere que a observância do domingo pode ter surgido durante o
governo de Adriano (117-138 a.D.) devido à severa perseguição e medidas restritivas aos
judeus, entre as quais, a proibição da observância do sábado.1632
E ganhou maior impulso depois do decreto imperial de Constantino promulgado no
dia 7 de março de 321 a.D., tornando sagrado o primeiro dia da semana em homenagem ao
1630

Para um estudo da expressão “dia do Senhor” e o gradual abandono da observância do sábado,
substituindo-a pelo domingo, ver: Samuele Bacchiocchi, “From Sabbath to Sunday: A Historical Investigation
of the Rise of Sunday observande in Early Christianity” (Tese, The Pontifical Gregorian University Press,
Roma, 1977.
1631
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White, Atos dos Apóstolos, 581, em 1CD-Rom.

Bacchiocchi, “From Sabbath to Sunday: A Historical Investigation of the Rise of Sunday
observande in Early Christianity”, 159-164, 178-185.
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deus Mitra.1633 Uma série de resoluções tais como “Editos reais, concílios gerais e
ordenanças eclesiásticas, apoiadas pelo poder secular, foram os passos por que a festividade
pagã alcançou posição de honra no mundo cristão.”1634
Portanto, não há razões bíblicas para a observância do domingo, que é um desvio dos
propósitos divinos. A igreja primitiva não o observava, e ele só é mencionado na era pósapostólica. Além disso, Deus não deu ao homem a opção de escolher a que dia santificar. O
próprio Catecismo Menor da Igreja Luterana reconhece que a celebração do domingo
acontece “não pelo mandamento divino, mas a fim de dar tempo e oportunidade para a
adoração pública.”1635
Macedo afirma que “o propósito divino é que um dia, em sete, fosse uma fonte de
bênção para toda a humanidade e não apenas para a raça judaica”. Mas, a Palavra de Deus
não deixa ao homem a escolha de que dia consagrar ao Senhor. O único dia biblicamente
sagrado é o sábado (Gn 2:1-3). Os outros dias devem ser passados, na sua maior parte, em
atividades seculares, enquanto o sétimo dia só deve ser empregado no interesse de Deus (Ex
20:8-11; Dt 5:12-14; 58:13).
O bispo declara acertadamente que o princípio de um dia sagrado de repouso foi
instituído antes da lei judaica (Gn 2:3). Mas, se acha na liberdade de aplicar o princípio a
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outro dia que não o sábado e rejeitar completamente o preceito da maneira como ele é
enunciado por Deus ao longo das Escrituras.
Por outro lado, faz a mesma alegação em relação ao dízimo, dizendo que “muitos
séculos antes de Moisés receber as Leis de Deus e os Seus mandamentos, Abraão já honrava
o Senhor pagando o dízimo. Quer dizer, a lei sobre o dízimo existia antes da criação de
Israel”, 1636 “é um costume muito antigo. Antes da lei de Moisés”. 1637
Contudo, não aplica apenas o princípio à devolução do dízimo, mas acata o preceito
na íntegra ao alegar que o “dízimo tem tanta importância, que foi ordenado muito antes dos
Dez Mandamentos da Lei de Deus, e se era importante antes da Lei e foi também durante a
Lei, não o seria também depois da Lei?”.1638
Não poderia, usando a mesma argumentação, afirmar: o sábado “tem tanta
importância, que foi ordenado muito antes dos Dez Mandamentos da Lei de Deus, e se era
importante antes da Lei e foi também durante a Lei, não o seria também depois da Lei?” O
sábado foi claramente instituído na Criação (Gn 2:1-3). Enquanto o dízimo é mencionado
pela primeira vez na época de Abraão (Gn 14:20).
Se o dízimo foi inferido como princípio na Criação, o Sábado foi referido e honrado
pelo Criador. Na verdade, ambos são importantes e devem ser honrados. Não se pode
minimizar o sábado e atribuí-lo somente à era judaica enquanto se defende o dízimo como
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vigente para o cristianismo, quando a base para a observância, tanto de um quanto do outro,
é a mesma, uma ordem do Senhor.
A Questão da Identificação de uma Seita
Macedo ensina aos seus leitores como identificar uma doutrina falsa, dizendo que
esta: a) “descarrega seus ensinamentos em cima de uma só doutrina... fala somente... do
sábado... etc., esquecendo-se da imensurável riqueza de assuntos bíblicos que devem ser
pregados para o enriquecimento espiritual dos cristãos”; b) “identificam-se, por exemplo,
com aspectos da Bíblia e os assumem como se fossem seus representantes neste mundo.”
A doutrina do sábado é uma velha verdade esquecida pela cristandade. Ela foi uma
das principais instituições atacadas pelo anticristo, conforme predito pelo profeta Daniel (Dn
7:25). O profeta foi informado da chegada de um tempo em que o santuário seria purificado
(Dn 8:14). A solenidade da purificação do santuário que acontecia cada ano na cerimônia do
yom kipur, 1639 era uma tipologia do grande dia de juízo (Lv 16; Dn 8:14; 1Pe 4:17; Ap 14:612).
Apocalipse 14:6-7 anuncia a chegada desse juízo profetizado em Daniel. O verso 6
indica que a mensagem a ser pregada nesse tempo é o “evangelho eterno”, isto é, a
mensagem bíblica conforme transmitida aos profetas e apóstolos. O que pressupõe uma obra
de reforma doutrinária, tendo em vista as adulterações nas doutrinas ocorridas através dos
tempos, sendo uma das principais, a do sábado.
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Os adventistas crêem que foram chamados para realizar esta tarefa. Pregar a verdade
para o tempo presente. O apóstolo Pedro escreveu aos seus leitores: “Pelo que não deixarei
de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados
na presente verdade” (2Pe 1:12). A mensagem pregada por Noé foi peculiar para o seu
tempo, aplicável apenas para aquela geração (Gn 6 e 7; Hb 11:7; 1Pe 3:20). O mesmo
ocorreu com Jonas ao advertir Nínive (Jn 3:1-5).
A mensagem de João Batista, diferente das verdades gerais que se aplicam a
qualquer época, também tinha uma aplicação específica para o seu tempo. Ele foi o
precursor de Cristo, portanto a pregação da qual foi incumbido teria efeito apenas naquela
geração (Is 40:3; Mt 3:3; Mc 1:3; Lc 3:4; Jo 1:23). A questão do sábado é de grande
importância para o tempo atual. A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia define dessa
forma o termo verdade presente:
Expressão extraída de II Ped. 1:12. Aqueles a quem o apóstolo escreveu estavam
“estabelecidos na verdade presente”, isto é, na verdade na qual tinham sido instruídos,
especialmente a verdade sobre Jesus Cristo como o Messias das profecias do Antigo
Testamento. Significa também as verdades reveladas para o tempo em que foram dadas. Mas o
novo contexto histórico, no qual o Messias tinha cumprido Sua Missão sobre a Terra e
ascendera ao Céu, tornou muito importante a condição de estar estabelecido na verdade
presente. A verdade passada não era mais suficiente. A expressão “verdade presente” é
bastante apropriada na situação histórica atual.1640

Sidionil Biazzi ao abordar a maneira como Deus se revela ao homem esboça que Ele
“Age mediante princípios eternos, progressivamente desdobrados a fim de alcançar o
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homem nas diversas épocas em que vive. Este desdobramento dos princípios é chamado de
Verdade Presente.”1641
Não se trata, portanto, de descarregar os ensinamentos “em cima de uma só
doutrina”, mas enfatizar, no caso do sábado, uma doutrina fundamental, cujo caráter e
função dirigem a atenção do adorador para a Criação e o Criador. A semelhança textual de
Apocalipse 14:7, “e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas”
com Êxodo 20:11, “porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o
que neles há”, realça a adoração sabática nos dias atuais.
O caráter criador do Altíssimo foi ressaltado também pelos vinte e quatro anciãos:
“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as
coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas” (Ap 4:11).
A questão do sábado está atrelada a várias outras de importância fundamental. A
doutrina do criacionismo não teria sido afetada se o sábado fosse observado por toda
cristandade. Assim não haveria margem para teorias como da “Reconstrução ou
Reconstituição”.
Até mesmo Abraão de Almeida, um tradicional inimigo da doutrina do sábado
afirmou que, “quando consideramos o zelo dos adventistas pela guarda do seu dia de
descanso louvamos essa atitude, mas censuramos a dureza do legalismo deles e lamentamos
o nosso liberalismo quanto à observância do dia do Senhor”.1642 Mas ele erra em dois pontos
1641

Elisa e Sidionil Biazzi, Seminário de administração eclesiástica: crescer para terminar
(Copyright do autor, 2004), 19.
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da sua declaração: primeiro, ao usar a expressão, “zelo dos adventistas pela guarda do seu
dia”, pois o dia é de Deus. Como já observado, Ele mesmo diz isso diversas vezes. Segundo,
confundir zelo com legalismo. Só o seria, se os adventistas encarassem o sábado como
instrumento de salvação, assim como faziam os judeus. Mas isso, não é verdade, pois os
adventistas crêem na salvação unicamente pela graça de Cristo. Logo na introdução do
capítulo sobre a salvação, o livro Nisto Cremos, afirma:
Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa
pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como
Senhor e Cristo, como Substituto e Exemplo. Esta fé que aceita a salvação, advém do
divino poder da Palavra e é o dom da graça de Deus.1643
E, diferente do que escreve Macedo, “esquecendo-se da imensurável riqueza de
assuntos bíblicos que devem ser pregados para o enriquecimento espiritual dos cristãos”, os
adventistas do sétimo dia possuem um patrimônio teológico-doutrinário, herança de
verdades transmitidas pela Sagrada Escritura e testemunhadas até a morte pelos sinceros
filhos de Deus através dos séculos. Contudo, esquecidas sim, mas pela atual cristandade que
insiste em valorizar a tradição e as inovações em detrimento do que está escrito.
Por isso, referir-se aos observadores do sábado como pretendendo identificar-se
“com aspectos da Bíblia e os” assumirem “como se fossem seus representantes neste
mundo”, não corresponde a idéia que os adventistas têm de si mesmos. Ellen G. White
declara em relação ao papel que deve ser desempenhado pelos adventistas:
Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a
misericórdia do Senhor. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, assim
temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual Lhe desconhece o terno e compassivo amor.
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“Assim como Tu Me enviaste ao mundo”, disse Jesus, “também Eu os enviei ao mundo... para
que o mundo creia que Tu Me enviaste.” João 17:18 e 21. “Eu neles, e Tu em Mim... para que
o mundo conheça que Tu Me enviaste a Mim.” João 17:23.1644

Macedo, contudo, sempre encontra uma janela para falar de dízimos e ofertas em
seus livros, mesmo que o assunto não se refira ao tema. Ainda explora com regularidade a
questão da cura, do exorcismo, da prosperidade, enquanto doutrinas fundamentais,
necessárias ao preparo para a vida com Cristo são relegadas ao esquecimento.
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CAPÍTULO V
RESPOSTA ÀS TÉCNICAS DE ABORDAGEM EVANGELÍSTICA DA IURD
Edir Macedo, líder da Igreja Universal, acredita na singularidade da IURD e de sua
missão evangelística. O que se pode depreender de suas palavras ao alegar, “temos
ministrado o Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza e integridade.” Contudo, pela análise
realizada até o momento, verificou-se que o evangelho iurdiano está longe de ser puro, mas
é altamente sincrético.
Sobre o Conceito de Evangelho
Quanto ao evangelho especial de libertação, conforme pretende o líder da IURD, é
preciso confrontar a sua prática de evangelização com o conceito bíblico do mesmo. Pablo
Deirós define a ação de evangelizar como a de “apresentar a Cristo Jesus de tal maneira no
poder do Espírito Santo, que os homens e mulheres cheguem a colocar sua confiança em
Deus através dele, a aceitá-lo como seu Salvador e a servi-lo como seu rei na comunhão de
sua igreja.”.1645 Ou seja, o evangelho autêntico precisa desenvolver um vínculo de
compromisso com Cristo e com a Sua Igreja.
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O bispo considera a IURD bem sucedida no que tange à missão proposta e afirma
que “a chave do sucesso da Igreja Universal do Reino de Deus” é o seu diferencial em
relação às outras igrejas. Um desses diferenciais é a atitude de não orar pelo enfermo,
endemoninhado, ou oprimido. Essa não é uma visão peculiar da IURD, mesmo Wagner
acredita que jamais é da vontade de Deus que uma pessoa fique doente.1646
Contudo, já ficou demonstrado que isso não corresponde à verdade bíblica. Os
amigos de Jó poderiam orar por ele, ou os companheiros de Paulo rogar que lhe fosse
removido o espinho da carne, mas nada aconteceria. Portanto, é preciso orar pedindo a
orientação divina e humildemente aceitar a vontade de Deus.
A modalidade de serviço cúltico que aproxima a IURD dos cultos afro-brasileiros, no
caso do Brasil, e dos cultos afro-americanos, no caso de países da América do Sul é outro
diferencial. O próprio Wagner, que viveu dezesseis anos na América Latina, 1647 percebeu
que
a prevalência da bruxaria por toda a América Latina é surpreendentemente forte. Quando
enfermidades, pobreza, problemas conjugais ou azar atacam, a primeira coisa que passa pela
cabeça de muitos latino-americanos é a de consultar um pai-de-santo. Os despachos são
comuns. O ocultismo tem milhões em seu poder. Diferentes tipos de bruxaria atraem
diferentes níveis sociais. A classe mais baixa procura os passes, os sacrifícios de sangue e os
fetiches. A classe média é atraída pela leitura de folhas de chá, de cartas. A classe alta pratica a
astrologia, curas ocultas e parapsicologia. Tudo vem da mesma fonte.1648

A IURD soube fornecer para esse público aquilo que procura. As pessoas são
atraídas à igreja pelo que ela pode lhes oferecer. Um público acostumado ao misticismo e a
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pagar para receber benefícios rápidos sem maiores compromissos, se adapta bem ao estilo
da Igreja Universal do Reino de Deus.
Outro diferencial é a não adesão de um código rígido de conduta, adotado tanto no
Brasil quanto em outros países. O modelo que deu certo no Brasil, também é utilizado no
exterior, como é o caso da Venezuela, “onde as pessoas aderem à religião de modo
informal”. Esse modelo agrada aos que querem os “benefícios do Evangelho”, mas não
desejam pagar o preço exigido.
Com relação a códigos de conduta, há dois fatores preponderantes a considerar.
Primeiro, devem ser fundamentados em princípios bíblicos. Segundo, devem ser
equilibrados, mesclando a exigência bíblica com os costumes da época. Excessiva rigidez
afasta às pessoas pensantes, mas a exagerada lassidão atrai os descompromissados.
É essa a atitude da IURD quando “oferece o batismo sem obrigações e responsabiliza
os espíritos por todos os pecados pessoais.” Nela, não há mudanças nos hábitos de vida,
razão pela qual os europeus e norte-americanos brancos, saturados com a imagem do
“espertalhão” avarento “roubando em nome do Senhor”, rejeitaram a sua proposta, e ela
precisou mudar de estratégia para evangelizar os africanos e hispanos. Isso levou Macedo a
fazer algumas mudanças na estratégia.
Sobre as Mudanças de Estratégia
Um fator preponderante na sua abordagem evangelística foi o distanciamento do
“modelo televangelístico norte-americano”. A demanda de Macedo pela participação do
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culto no templo, mesmo sustentando os programas de rádio e TV, foi decisiva na estratégia
evangelística.
Mas não para aí. Há elementos muito positivos no uso do rádio e da TV,
responsáveis pelo sucesso da IURD. Primeiro, a participação das pessoas simples do povo
no relato de testemunhos. Segundo, essa estratégia tem em si duplo benefício: 1) revela ao
expectador as “vantagens” do engajamento; 2) Cria nele a expectativa de também poder
participar de um programa de rádio ou televisão.
No entanto o evangelho bíblico não representa apenas encher os templos. Rode
relembra que “quando a igreja chegou à „toda criatura‟ no século I, chegou o fim para
Jerusalém. Quando a igreja chegar com o seu testemunho vivo à „a toda criatura‟, também
virá o fim.”1649 O Evangelho bíblico tem que voltar os seus olhos para a consumação de
todas as coisas para que seja estabelecido o reino de Cristo. Não é a sua prerrogativa
oferecer benesses deste mundo aos que são “evangelizados”.
Assim, a nova estratégia de Macedo de usar os cultos de domingo e quarta-feira para
fortalecer os membros, e construir por todo mundo templos suntuosos, as catedrais da Fé,
tem como objetivo apenas “abrir a cabeça do pobre que dá oferta”, “para mostrar que ele é
capaz de conquistar coisas grandes, uma vida melhor.” Portanto, a evangelização iurdiana
tem os olhos voltados para o aqui e agora.
Na sua estratégia evangelizadora, e responsável pelo seu “sucesso”, consta o apelo às
emoções, visando àqueles que têm problemas com “desemprego, vícios, doenças, problemas
1649

Daniel Julio Rode, Estrategias de crecimento de iglesia (Argentina: Universidad Adventista Del
Plata, 2006), 16.
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conjugais e financeiros”. O apelo da pregação visa questões existenciais e o oferecimento de
soluções imediatas.
Thom Rainer, parafraseando os três desejos humanos conforme observados por
Millard Erickson, áreas potenciais para a tentação e o pecado, sumaria: a primeira, o desejo
de apreciar coisas, como comida, sexo, laser e atividades recreativas. A segunda, o desejo de
obter coisas como bens materiais. A terceira, é o desejo de realização.
Dentro dos limites estabelecidos pela Palavra de Deus, Ele poderá conceder ao
homem aquilo que deseja (Mt 7:7-11). O exagero da primeira, leva à glutonaria, à lascívia, à
embriaguez e à preguiça. O exagero da segunda, leva à cobiça (1Jo 2:16). E o exagero da
terceira, à exploração do próximo (1Jo 2:15-16).1650 A ênfase da pregação iurdiana
concentra-se exatamente na área dos sentidos. Fomenta o anseio de bem estar secular, e
muitos aceitam a proposta.
Sobre a Hierarquia para a Evangelização
Macedo nega haver hierarquia no Cristianismo, mas os fatores responsáveis pela
arrancada evangelística da IURD são: primeiro, a presença de um líder forte com
“dinamismo, pragmatismo e estilo centralizador”. Rode afirma que “os pastores cujas igrejas
crescem são visionários... em geral, os anos mais frutíferos de um pastor começam a partir
do terceiro ano, permanecem até o sexto e ainda o décimo”.1651 E Macedo soube aproveitar
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B&H Publishing Group, 1993), 131.
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bem esse dinamismo, pragmatismo e estilo centralizador, e os primeiros anos de sua
atividade pastoral.
Já nos idos de 1994, Paul Freston concluiu que Macedo tinha muito mais poder sobre
os pastores e consequentemente, sobre os fiéis “do que o presidente da Convenção Geral da
AD”1652 e buscava “conquistar uma liderança trans-evangélica e se tornar o líder máximo”.
O sociólogo continua sua análise dizendo dos trunfos possuídos por Macedo para a tarefa:
“uma rede de televisão, rádios, jornais, dinheiro que não acaba, aliados a uma teologia que
encontra ressonância em amplos segmentos evangélicos.”1653 No entanto, Michel Horton
observa:
A autoridade é derivada da Palavra, não do cargo. Se um ministro não é fiel à Palavra e ao
evangelho que ele proclama, ele é um usurpador. Não existe tal coisa como “o ungido do
Senhor” para pregadores que se colocam acima da Palavra de Deus, de cuja proteção foram
encarregados. Qualquer reivindicação da autoridade divina através de comandos, expectações,
“revelações” ou orientações que não estejam firmadas nas páginas das Santas Escrituras, são
1654
marcas da tirania espiritual e de farisaísmo.

O segundo fator, a estrutura de governo da igreja com diferentes tarefas para cada
camada é uma razão do sucesso na evangelização, tendo em vista que cada seguimento se
concentra em sua área de atuação. O terceiro fator, como já observado é a inexistência da
ênfase na erradicação do pecado na vida dos alcançados. Assim, a IURD prega o evangelho
do benefício.
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Portanto, a IURD mescla técnicas de abordagem correta com outras questionáveis,
tornando o seu modelo, incapaz de ser utilizado pelas corporações comprometidas com os
aspectos morais do Evangelho e o seu real objetivo que é conduzir o pecador à verdade.
Sobre a Capacidade de Adaptação ao Meio
A IURD é o que se pode chamar de versão pós-moderna da cristandade. A adaptação
exacerbada a este estilo de vida conduz a uma negociação de princípios. Por exemplo, ao
passo que no Brasil a IURD combate o catolicismo, na Argentina, ela silencia e ainda se
apropria dos seus símbolos como estratégia de aproximação.
Sabendo que as massas apreciam contemplar e tocar nos objetos cúlticos, a IURD
explora ao máximo essa instrumentalidade. E chega a adaptar o seu nome
denominacional1655 para atrair a atenção da população, que normalmente corresponde ao seu
chamado. Mas não é possível adotar métodos sincréticos sem violar princípios doutrinários,
pois inculturação equilibrada é diferente de sincretismo.
O sincretismo é a demonstração de ausência de compromisso. O membro não tem
uma forte razão que o prenda à igreja, pois faltam os ensinos das verdades bíblicas, ainda
que a pregação iurdiana se concentre no experiencial, no existencial e na resolução de
problemas.
No entanto, a pregação apostólica não era agradável e nem sincrética. Por vezes, era
dura e direta. Não eram mensagens para massagear o ego. Pedro disse em seu sermão depois
1655
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do Pentecostes aos judeus, em relação a Jesus: “sendo este entregue pelo determinado
desígnio e presciência de Deus, vós o matastes” (At 2:23). E o poder foi outorgado para a
pregação da Palavra de Deus, a fim de proclamar mensagens como, “a este Jesus, que vós
crucificastes” (v. 36). E para essa difícil tarefa, “perseveravam na doutrina dos apóstolos”
(v. 42).
Isso mostra que o “sucesso evangelístico” não deve ser alcançado a qualquer custo,
com adaptações tão radicais ao meio a ponto de abraçar a cosmogonia da religiosidade local,
e mesmo a sua nomenclatura típica. Um exemplo: por que, ao invés de depositar centenas de
cartas dos venezuelanos no Santo Sepulcro, entregar pedaços de pano vermelho trazido da
Terra Santa, “água do Rio Jordão para lavar as mãos”, óleo sagrado para bênção e fitas
brancas com a finalidade de absorverem as forças do mal, o bispo não os ensinou os reais
princípios do Evangelho?
Para um líder evangélico apropriar-se de tais artifícios, só existe uma explicação:
tirar vantagens da crendice popular, enquanto “anuncia” no Brasil, na Venezuela, no Quênia
e em todo lugar onde alcança a sua influência, um evangelho que vai além do que foi
pregado pelos apóstolos (Gl 1:8).
Sobre a Comunicação na Evangelização
A IURD “segue um padrão clássico: a ocupação dos horários noturnos de televisão e
rádio em estações que permitem otimizar as relações entre o custo do espaço televisivo e a
amplitude da audiência.” Essa é uma prática oportunista, pois, há um grande público
desperto durante as horas da noite e receptivo a mensagens de encorajamento.
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No primeiro contato com a igreja o visitante já percebe “nas pregações do pastor um
tom que o incita a lutar contra a propensão à resignação, encorajada em outras igrejas.” Se
ele já era acostumado a ouvir pelo rádio ou assistir pela TV os programas da Universal, a
imagem do pastor “ao vivo” só reforçará os argumentos da mídia denominacional.
Por isso, tanto pelo rádio quanto pela TV, mesmo que ainda não tenha entrado em
contado com um templo, o interessado é bombardeado sempre com a mesma abordagem,
ainda que o pregador varie de programa para programa. Esse bombardeio recorrente acaba
formando uma mentalidade em torno das propostas da IURD: saúde, prosperidade, sucesso
na vida familiar e profissional, incondicionalmente, ao que faz o sacrifício.1656
Os oradores dos programas exploram textos isolados da Sagrada Escritura e os
adaptam para reforçar a argumentação da troca: quem faz sacrifício para Deus recebe os
benefícios materiais. 1657 Como o conhecimento bíblico é parco entre os que recorrem ao
neopentecostalismo, a resignação é encarada como fora dos propósitos divinos.
Algumas passagens bíblicas não são consideradas, nem nas igrejas e nem nos
programas midiáticos da denominação, pois um simples exame rápido, demonstraria os
problemas teológicos das suas argumentações (Mt 4:4; 6:24-33; Lc 6:20; 2Co 6:4, 9-10;
11:9; 1Ts 3:7; 1Tm 6:6-11; Tg 2:5).
Numa sociedade consumista como a atual, o oferecimento do produto religioso em
troca de “sacrifícios” pecuniários, atrai aqueles que estão ávidos pelos bens deste mundo, ou
1656
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acaba modificando a concepção da postura cristã dos novos adeptos: da abnegação bíblica
para a tenaz busca de bens materiais. Esse fator, associado à imagem do vencedor
constantemente transmitida pela mídia denominacional, constitui outra razão do “sucesso”
do evangelho iurdiano. Mais uma vez, é observado o amalgama de recursos de propaganda
eficientes com concepções equivocadas.
Sobre a Assistência Social Iurdiana
Na IURD, a assistência social constitui o resultado da percepção das “tendências
sociais em curso”. A ação abrange a distribuição de alimentos em lugares carentes,
“assistência aos drogados, ressocialização de detentos”, assistência aos seus parentes,
projetos para jovens carentes, crianças, adultos analfabetos e famílias do sertão. Dessa
forma, os problemas teológicos são amenizados pela ação social. Pois, o auxílio aos
necessitados é uma importante injunção do Evangelho (Tg 1:27).
Mas, a mensagem da IURD para os seus assistidos é também pare de sofrer. Como já
analisado, o evangelho não pressupõe a erradicação do sofrimento. Portanto, a fim de ser
verdadeiro com os oprimidos, não se deveria prometê-los aquilo que o evangelho não
sugere. No entanto, a proposta é profundamente atrativa para o sofredor (erradicação total do
sofrimento, cura, prosperidade material e sucesso familiar e profissional). Jesus apelou aos
oprimidos que se aproximassem Dele: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei” (Mt 11:28).
Mas o Próprio Jesus Se identifica com os sofredores, pois Ele mesmo padeceu muitas
privações, e é o modelo perfeito da humanidade (Mt 11:29; 8:20; Hb 5:8; 1Pe 4:1; 1Jo 2:6).
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Por isso, as propostas do evangelho bíblico são aquelas “pelas quais nos têm sido doadas as
suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da
natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo” (2Pe 1:4).
Sobre o Perfil do Pastor e do Membro Iurdiano
Os pastores iurdianos se atêm ao mesmo perfil, que corresponde a uma imitação do
seu líder, o bispo Edir Macedo. No que concerne à evangelização, o estereótipo comum se
encarrega de identificar a denominação. As pregações são sempre do mesmo teor, com a
tonalidade de voz e os trejeitos iguais em quase todos. Os visitantes e interessados, que são
admiradores de Edir Macedo, visualizam a sua figura em cada pastor.
O expectador ou visitante da IURD é constantemente bombardeado com mensagens
do estilo “auto-ajuda” e de promessas de proteção contra as forças ocultas, do tipo, “você
ficará protegido de toda bruxaria e magia”. Além disso, os cultos são espetáculos onde os
demônios são “humilhados” pelos pastores estereotipados.
Todos os fatores associados levam o recém-chegado à Igreja Universal a cobiçar os
produtos por ela oferecidos, pois, é mais fácil trocar benefícios por dinheiro do que entreter
um verdadeiro relacionamento com Deus. Um importante aspecto da fé bíblica que não é
realçado na IURD, pois relacionar-se com Deus exige, além de engajamentos espirituais,
também o compromisso ético.
Os que procuram a Igreja Universal, dificilmente o fazem em busca de conhecimento
bíblico ou para entreter e ampliar o relacionamento com Cristo. A sua preocupação é com os
produtos oferecidos pela igreja e a solução dos problemas imediatos do quotidiano. Bob e
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Rusty Russell, sugerem que a liderança deve “garantir que a experiência das pessoas na
igreja seja tal que elas desejem voltar. Temos de fazer de tudo – exceto „diluir‟ a mensagem
do evangelho”. 1658
Mas seria exagero concluir que todos os que recorrem à Igreja Universal do Reino de
Deus estão em busca de prosperidade material ou de tirar vantagens. Há também os que
almejam se sentir seguros numa igreja que “liberta”, faz milagres e derrota o diabo.
Entendem ser estas as credenciais divinas da verdadeira igreja de Cristo na Terra.
Elton Trueblood escreve que o propósito do testemunho numa corte legal é a justiça,
mas a finalidade do testemunho na vida da igreja é o evangelismo, que corresponde ao
esforço deliberado de ampliar a sua área de influência. Para Trueblood, “evangelismo é o
esforço para facilitar o crescimento da nova vida, enquanto o proselitismo é o empenho para
realçar o poder, o prestígio, ou os números da seita ou organização particular de alguém.” 1659
Concluindo, o evangelho da IURD, embora bem sucedido do ponto de vista humano,
não corresponde ao que é ensinado pela Palavra de Deus. Todos os recursos dos quais a
denominação dispõe, desde os meios de comunicação até a sua assistência social, visam
cooptar um público específico fascinado pela aquisição do seu produto, um evangelho
diferente (Gl 1:8).
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Resposta ao Fenômeno de Crescimento da IURD
Tavolaro e Lemos, autores da biografia de Edir Macedo, apuraram que “a Igreja
Universal é hoje uma força que se retroalimenta. Quanto mais cresce, menos pára de
crescer.” Reiner afirma que o advento das últimas gerações trouxe dramáticas mudanças
culturais. “A ética situacional1660 e a liberdade pessoal tornaram-se as novas bases para a
tomada de decisão. Certo e errado não corresponde mais ao preto e branco, e o que é „certo‟
para uma pessoa, é „errado‟ para outra.”1661
Sobre o Crescimento Rápido
A IURD é um movimento que cresceu rapidamente, por que os seus pressupostos
teológicos são consentâneos com as novas concepções sócio-culturais e não simplesmente
por haver utilizado os parâmetros e estratégias do moderno movimento de crescimento de
igreja. Conforme Peter Wagner explica, a sua base é fundamentalmente teológica:
Donald McGavran, o fundador do “Movimento de Crescimento da Igreja”, vê o crescimento
da igreja como algo essencialmente teológico. Ele nunca se cansa de afirmar que “Deus quer
achar sua ovelha perdida e trazê-la de volta ao aprisco”. Esta é, naturalmente, uma proposição
bastante teológica, mantida por todos os defensores do “Movimento do Crescimento da
Igreja”.1662

Foi, não apenas a sua capacidade, mas a sua ousadia para engendrar um processo de
inculturação sem se preocupar com os prejuízos causados pelo sincretismo exacerbado, que
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fomentou o sucesso das ações proselitistas da IURD, levando-a a crescer rapidamente. Ou
seja, ela cresceu se utilizando de um formato heterodoxo.
Sobre a Capacidade de Inculturação
O processo de inculturação pode ser equilibrado ou não, mas a igreja precisa ser
sábia ao lidar com essas questões. O missionário além mar Paul Hiebert explica que “as
culturas são constituídas de sistemas de crenças e práticas constituídas sobre pressupostos
implícitos que as pessoas têm sobre elas mesmas, sobre o mundo ao redor delas e sobre as
principais realidades.”1663
As pessoas constroem casas, fabricam objetos, compõem música, manipulam
remédios, utilizam mágicas e simpatias, baseados na sua estrutura cultural. “Todas as
culturas oferecem meios para as pessoas expressarem seus sentimentos”. E os missionários
reconhecem mesclados com a cultura, uma enorme gama de misticismo religioso.
Mas precisam ter cautela ao se referir às práticas místicas, por serem muito
arraigadas na alma do povo. Hiebert relata que “não é incomum que na África as pessoas
realizem um casamento cristão formal na igreja e depois vão até a aldeia para as celebrações
tradicionais. A longo prazo, quando os costumes pagãos são praticados em segredo, eles se
combinam com os ensinamentos cristãos públicos para formarem o cristopaganismo – uma
mistura sincrética de crenças cristãs e não-cristãs.”1664
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Hiebert narra que todas as sociedades buscam prosperidade nas suas diversas formas:
filhos, boa colheita, sucesso no amor ou a aquisição de algum poder especial. Ao mesmo
tempo, comum a todas, estão as crises, a doença, a seca, as enchentes, os terremotos e a
morte. E todas têm alguma espécie de conhecimento popular em lidar com esses problemas.
Quando o conhecimento humano falha, diz o missionário, muitas pessoas se volta
para os rituais religiosos e mágicos, com a finalidade de obter respostas. Um exemplo disso
está na Nova Guiné, onde as moças oferecem para o curandeiro bonecas esculpidas
representando mulheres amamentando para garantirem a gravidez. Enquanto os rapazes
atiram suas armas e brandem espadas com o fim de expulsar os demônios. Hiebert relata que
Entre os chukchees, o xamã fica possuído por um espírito de cura, fala línguas estranhas e vai
para o espírito do mundo trazer de volta a alma do paciente que se desviou. Os gregos no
Novo Testamento buscavam oráculos que previam o futuro e ajudavam seus clientes a evitar o
1665
perigo.

Como lidar sabiamente com essas situações de maneira a não ferir os sentimentos
dos povos evangelizados, e ao mesmo tempo estabelecê-los na verdade bíblica? Hiebert
sugere que tanto a rejeição quanto a aceitação acrítica dos velhos costumes abalam a tarefa
do missionário. Por isso, ele deve usar a contextualização crítica, “pela qual as velhas
crenças e costumes não são rejeitados nem aceitos sem exame. Eles são estudados
primeiramente com respeito aos significados e lugares que têm dentro de seu ambiente
cultural e então avaliados à luz das normas bíblicas.”1666
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O problema da IURD em relação às práticas adotadas da cultura religiosa fortemente
mística é a aceitação acrítica dos seus elementos, levando a uma inculturação exagerada, que
por sua vez, produz um sincretismo capaz de solapar as bases do evangelho. Isso demonstra
que o crescimento da Igreja Universal não ocorre pelo processo bíblico de conversão, mas
por adaptação.
Não se pode negar que uma das fortes razões do crescimento da IURD foi ter se
desamarrado do estereótipo do pentecostalismo brasileiro, segundo os moldes norteamericanos. Ela deu um passo à frente quando o fez, pois abrasileirou o pentecostalismo
melhor do que qualquer outra, mas transcendeu os limites.
A IURD se projetou com muito mais intensidade do que os pentecostais clássicos,
que transformaram terreiros em igrejas nas favelas, ofereceram um culto de aflição que se
aproximava dos rituais do baixo espiritismo e substituíram o trabalho da rezadeira e do
curandeiro pela oração forte.1667
Biblicamente, dois seguimentos deveriam crescer nos últimos dias. O evangelho
verdadeiro, a exemplo da igreja primitiva (At 2:47; Mt 24:14; Ap 14:6) e o outro evangelho
pregado pelos falsos mestres (Mt 24:11; Mc 13:22; 2Tm 4:3-4; 2Pe 2:1; 1Jo 4:1). Rick
Warren está certo quando afirma que “qualidade produz quantidade.”1668 Mas qualidade,
não é garantia de veracidade. Horton raciocina que “o propósito da igreja não é crescer, mas
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proclamar a Cristo, e que à medida que fazemos isso, podemos esperar o mesmo sucesso que
o Espírito Santo deu à igreja primitiva.”1669
Como já foi observado, a IURD cresce, mas projetando o olhar da sua “membresia”
exclusivamente para o tempo presente, os benefícios do sagrado na esfera do mundano. Ela
cresce por que mescla o sagrado e o místico com a solução para as dificuldades seculares.
Realça o sucesso presente, por isso, cresce para si mesma e não para o Reino de Deus.
Quando os seus pastores pregam sobre a dor de quem sofre e do que padece fome,
até que ponto se pode acreditar em um discurso sincero, realmente preocupado com as
mazelas do desafortunado? Se a resposta às necessidades existenciais não se encaixa no
modelo bíblico, como acreditar nela?
Na realidade, a solução para o desvalido encontra-se nas palavras de Jesus, “e
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8:32). Essas pessoas precisam de ajuda
veraz e não de evasivas. Não apenas de auxílio pecuniário, porém mais do que isso,
necessitam de esperança, conhecimento da verdade e experiência com Deus.
Sobre a Ocupação de Espaço
A IURD conseguiu construir uma “relação com a sociedade brasileira que grupo
protestante algum já teve (seja por causa do estrangeirismo, mentalidade sectária, ou simples
falta de expressão numérica)”. Não se pode negar a “competência religiosa, gerencial e
empresarial” de Edir Macedo e seu grupo. Neste sentido há que se elogiar a Igreja Universal.
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E, a despeito da natureza questionável de sua missão, “a Universal tem uma visão de
penetração da sociedade, um conceito arrojado de missão religiosa. Todo império
econômico (e força política) é funcional para a missão religiosa.” Enquanto outros grupos
religiosos estão presos à burocracia e a questões teóricas a IURD segue avançando.
Um fator preponderante no seu expressivo crescimento é o investimento pesado no
evangelismo urbano. As suas igrejas estão espalhadas pelos grandes centros e em locais por
onde o povo circula. A sua disposição hierárquica em camadas, distribui as tarefas
evangelísticas por cada seguimento distinto. Assim, todos têm alguma parcela a empreender.
Enquanto o modelo católico de penetração evangelística é lento e burocrático, e
muitas igrejas protestantes estão com a sua motivação missionária arranhada, 1670 os
pentecostais, com o seu modelo informal e fugaz avança e a IURD cresce ainda mais
aceleradamente.
Sobre a Liturgia e a Linguagem Adaptada à Moldura Popular
A IURD elaborou uma elocução mais próxima “da realidade cultural brasileira.”
Esse é outro fator de crescimento, explicado pela proximidade do ambiente do povo com o
recinto sagrado. A Universal amoldou a linguagem do culto ao modelo do dia a dia. E
mesclou com essa, um forte apelo emocional, bem apelativo à estrutural psicológica do
brasileiro.
A linguagem hermética, usada durante tantos anos pelas denominações tradicionais,
não tem mais espaço na sociedade pós-moderna. É possível utilizar-se de uma comunicação
1670
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simples, que o povo possa compreender, sem ser desrespeitoso ao ambiente sagrado. Os
primeiros que descobrissem e aplicassem esse recurso, seriam bem sucedidos, ainda que a
sua teologia não correspondesse à moldura bíblica. A IURD avançou nessa área, mais uma
razão de sua expansão.
Sobre a Moldura Sócio-Econômica, Política e Religiosa
Os méritos pelo crescimento privilegiado da IURD não devem ser atribuídos
exclusivamente à sua capacidade intrínseca. Deve-se levar em consideração a moldura
sócio-econômica, política e religiosa na qual ela se desenvolveu. A associação dos fatores
estudados, mesclados ao contexto sócio-econômico, político e religioso no qual nasceu e se
desenvolveu é fundamental para entender as razões do seu crescimento.
Na década de noventa, a IURD já se destacava como “a terceira igreja pentecostal de
importância política” no Brasil. O seu crescimento acentuado nas grandes cidades, segundo
Freston, é devido à sua maior capacidade de adaptação “à cultura urbana moderna do que as
igrejas pentecostais mais antigas. A liderança centralizada no Bispo Macedo facilita a
inovação constante.” Segundo a análise do sociólogo, a IURD “tem uma visão ousada de
penetração em espaços culturais e sociais, que torna necessário o apoio político”.1671
É evidente que uma igreja que se tornou tão popular, também ficou sujeita a
transformações, como ocorreu com outros grupos evangélicos. E, conforme analisa Freston,
“a nova presença política faz parte desse amplo processo de expansão evangélica.”1672
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Falando a respeito do crescimento da religião evangélica no Brasil, ele conclui que “à
medida que cresce, vai se tornando mais parecida com a sociedade que a recebe” e as
demandas, inclusive, políticas, acontecem. Sabiamente aconselha, “devemos fazer como
Jesus quando começou a se tornar popular: ensinar as demandas do discipulado cristão,
custe o que custar em termos de adesões (João 6).”1673
Mas, não foi o que ocorreu com a IURD, ao invés disso, Edir Macedo soube
aproveitar o contexto e tirar proveito de todos os fatores associados, a fim de fazer a sua
igreja crescer mais e mais. Portanto, o crescimento da Universal é resultado de uma
conjunção de fatores, sócio-econômico, político e religioso, mas de forma alguma, segundo
os padrões bíblicos.
Sobre a Influência Midiática no Crescimento da IURD
Como observado ao longo da pesquisa, a mídia eletrônica (rádio e televisão) não é a
maior responsável pelo proselitismo da IURD. Foi verificado que os que assistem aos seus
programas já possuem algum laço de afinidade com a denominação ou com a linha de
trabalho apresentada por ela. Mas, a mídia possui um amplo alcance que nem sempre é
mensurado pelas pesquisas.
O certo é que, “a igreja é hoje a maior cliente religiosa das emissoras de televisão no
Brasil... cada templo fora do país praticamente nasce com uma produtora de vídeo”. Depois
dessa instalação, no período entre seis meses e um ano, o pastor da Universal ocupa um
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horário comprado pela igreja na tevê local. Uma estratégia que surgiu com o próprio
Macedo na velha TV Tupi durante os anos de 1970.1674
No entanto, há uma séria agravante nesse crescimento. Freston comenta que “a
religião evangélica torna-se religião de massa. À medida que cresce, torna-se mais parecida
com a sociedade”. Ele observa que muitos fenômenos desagradáveis que ocorriam fora da
igreja, agora acontecem no meio evangélico.1675 Mas, conforme salienta o sociólogo, o
processo que leva à chegada
despreparada a novos níveis de visibilidade social e de se tornar religião de massa tem sido
desgastante para a imagem pública. Ser „crente‟ já não é atestado de honestidade. A profissão
de pastor é vista como lucrativa e de baixa exigência ética. Tornou-se objeto de humor na
mídia, e, pior ainda, do horror dos comentaristas políticos... A comunidade evangélica torna-se
cada vez mais um mercado atraente e um trampolim político. 1676

Mas, a despeito disso, o modelo de igreja apresentado pela IURD tende a crescer na
era pós-moderna. À medida que os olhos dos líderes religiosos se voltarem mais e mais para
a construção de impérios religiosos suntuosos, as igrejas pentecostais tradicionais tenderão a
incorporar esse novo modelo, e movimentos incipientes, ávidos pelo sucesso, o emularão.
Propostas de Abordagem Evangelística aos Iurdianos
A Igreja Universal tem hoje mais de trinta anos de existência, e construiu um
patrimônio que se estende pelas diversas áreas de interesse humano. As suas publicações
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abordam sobre comportamento, consumo, economia, família, esportes, etc. 1677 O conjunto
de recursos literários, midiáticos e o substrato físico das empresas agregadas demandam o
envolvimento de pessoas de diversos seguimentos da sociedade.
São indivíduos que aprenderam a mesclar as propostas do evangelho com o bem
estar oferecido pelos recursos seculares da atualidade. Crentes bem adaptados aos
parâmetros da pós-modernidade. Portanto, uma abordagem evangelística a esse público deve
levar em consideração a sua cosmovisão.
Temas de Interesse dos Iurdianos
Devido à familiaridade com a teologia da prosperidade, o iurdiano desenvolveu
gosto próprio em relação a temas como os milagres da Bíblia, a fé, o sacrifício, etc. Portanto,
nesta seção serão estudados assuntos de interesse dos membros iurdianos que possibilitem
abordagens eficientes, a fim de alcançá-los, e que viabilizem a sua decisão e consolidação
nas verdades bíblicas.
A Relação Com a Bíblia
A exemplo de outros grupos pentecostais, os iurdianos amam a Bíblia, muito embora
estejam mais familiarizados com as suas porções narrativas. Contudo, a aceitam como um
todo. Em depoimento à Folha Universal, um casal, ao dar o seu testemunho, ressaltou a
Escritura Sagrada.
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Além da Folha Universal, esses temas estão presentes na revista Plenitude e a revista A Visão da
Fé, por exemplo.
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Disseram, “chegamos à Igreja Universal com a vida totalmente destruída, mas nos
lançamos e seguimos as orientações contidas na Palavra de Deus, que abriu a nossa visão,
concedendo-nos sabedoria e nos dando direção nos negócios.”1678 Mas essa forma de
depoimento é rara. Normalmente, os testemunhos exaltam à Igreja Universal e não à Bíblia.
Basta acessar qualquer número da Folha Universal, na seção de depoimentos para se
certificar desse fato. Não obstante, há algo de positivo nesse narcisismo denominacional,
pois demonstra que o iurdiano acredita na existência de um projeto peculiar de Deus com o
Seu povo nos dias atuais.
A Relação Com a Fé
A fé é um dos principais temas abordados pelos que escrevem em nome da IURD,
mas, particularmente por Edir Macedo. O assunto aparece de forma massiva nas suas
publicações, como uma demonstração da importância que confere ao tema. Exortando sobre
a necessidade de se ter opiniões bem definidas, ele assevera:
“É claro que não sou todo poderoso, pois consulto meus colegas, mas tem certas
coisas que eu não pergunto a ninguém porque é a minha fé.”1679 O membro da Igreja
Universal também valoriza e procura demonstrar fé. Edir Macedo é colocado como modelo
de realização através da fé, e tanto os seus pastores, quanto os obreiros e os membros, são
motivados a desenvolver a fé.
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Folha Universal, 15 de agosto de 2010, 4i.
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Folha Universal, 21 a 27 de fevereiro de 2010, 3i.
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Discorrendo acerca da megaconcentração de 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro,
como resultado da campanha do “Dia D”, o teólogo Rubens Teixeira opinou que este é um
evento muito importante porque demonstra o propósito dos participantes... “se não fosse a
fé, se as pessoas não vissem resultados, elas não iriam nessas concentrações”.1680
Marcelo Crivella aborda sobre a trajetória difícil de Macedo, o seu início jocoso,
desacreditado, sem oportunidades, quando frequentou uma igreja evangélica na zona sul do
estado do Rio de Janeiro. “Dez anos não 10 dias. Outro teria desistido. Outro teria
desanimado. Não ele. E a razão era a fé.”1681 Esse espírito aguerrido de apegar-se àquilo que
acredita, foi herdado pelo povo que lidera.
A Relação com a Liderança da Igreja
Os iurdianos são leais à liderança da igreja. São admiradores dos pastores e,
particularmente do seu líder maior, Edir Macedo, que dedicou um capítulo do livro, Os
Discípulos do Espírito Santo ao tema da submissão do liderado aos seus líderes.1682 Essa
lealdade pode ser vista nas respostas às convocações denominacionais.
Um dos eventos mais significativos da IURD foi o “Dia D” que reuniu oito milhões
de pessoas em todo país, um arrojado programa de ajuntamento, no qual os membros

33-36.
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Idem, 25 de abril de 2010, 3i.
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Idem, 6 de dezembro de 2009, 22.
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Macedo, Os discípulos do Espírito Santo, (Rio de Janeiro, RJ: Editora Gráfica Universal, 2009),
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participaram ativamente, mas não faltaram membros de outras denominações.1683 Contudo, o
apoio da membresia da Universal foi primordial.
Tudo foi planejado minuciosamente e anunciado pelos órgãos de comunicação da
IURD, incluindo a TV Record que lançou ao ar a propaganda dias antes do evento, não
somente convocando aos membros, mas convidando a todos, pois o objetivo, além da
expectativa de milagres, era também “unir milhões de pessoas em uma só fé e num único
propósito”.1684
A Relação com o Sacrifício
Outro tema dominante na literatura iurdiana, mas particularmente, de Macedo, é o
sacrifício. Os iurdianos estão frequentemente envolvidos em campanhas, não apenas para
benefício próprio, mas também para favorecer membros da família, da parentela ou amigos.
É o caso da “concentração do vale do sal” para quebrar as maldições, especialmente
de vícios. O viciado, ou aquele que deseja lhe favorecer, deve levar uma camisa ao avesso e
com um nó, para ser desatado com oração.1685 Além disso, também se envolvem em
campanhas assistenciais como mão de obra voluntária.1686
No mesmo número da Folha Universal, Macedo e Panceiro, em artigos e páginas
diferentes, abordam sobre a exigência divina de se fazer sacrifício. O artigo de Macedo leva
1683

Folha Universal, 25 de abril de 2010, 1i; Plenitude, maio de 2010, 14-15.
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“A Visão da Fé”, nº 33, ano 3, abril de 2010, 12.
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Campanha veiculada pela TV Record, canal 32, às 14 horas do dia 26/10/2010 - SP, através do
pastor Rodrigo.
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Ver, por exemplo: “Visão da Fé”, nº 33, ano 3, abril de 2010, 25.

559

o título, “Parceria com Deus exige sacrifício”, e o de Panceiro, “Parceria de sucesso”.1687 Na
mesma edição, aparece em destaque, “Casal conquistou uma empresa de sucesso”,1688 mas
não sem a sua parcela de sacrifício.
A Relação com as Ofertas e Dízimos
Os membros da IURD entregam sem reservas, os seus dízimos e ofertas. Além de
orientações sobre o tema na literatura denominacional, são incentivados pelos testemunhos
que ocorrem na igreja, na TV e no rádio. Muitos passam a ofertar e a devolver o dízimo
quando a situação financeira do lar ou dos negócios não vai bem.
Ou redobram o sacrifício quando precisam de uma bênção especial, e já são
membros da Igreja Universal. É comum essas situações apresentadas na seção de
depoimentos da Folha Universal, ou nos programas de testemunhos de rádios e TVs
ocupados pela IURD.1689 Já em 2002, a IURD era a igreja que mais recolhia “doações acima
dos 10% do dízimo convencional”.1690 Essa marca não poderia ser atingida sem o
comprometimento da membresia da igreja.
A Relação com os Milagres
Como pentecostais, os iurdianos acreditam que Deus opera milagres hoje da mesma
maneira que operava nos dias apostólicos. A seção de depoimentos da Folha Universal
1687

Folha Universal, 9 de setembro de 2007, 4, 20.
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Ibid., 9.
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Ver: Folha Universal, 6 de junho de 2010, 5i; Folha Universal, 24 de outubro de 2010, 2i.
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Veja, ed., 1758, ano 35, nº 26, 3 de julho de 2002, 94.
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frequentemente aborda a respeito dos milagres solucionando os diversos problemas que
afligiam as pessoas antes de ingressar na IURD ou mesmo, alguns dos seus membros.
Macedo chega a parafrasear Provérbios 29:18, “não havendo profecia, o povo se
corrompe; mas o que guarda a lei, esse é feliz”, da seguinte maneira: “não havendo
conquistas, milagres, a manifestação da fé, o povo se corrompe”, incentivando o membro a
não se entregar ao “pecado da acomodação”.1691
É comum se ouvir dos membros da Igreja Universal, até com certa empáfia, que a
sua igreja “liberta”. Costumam perguntar a membros de outras denominações: “a sua igreja
liberta? Estou na Universal, porque lá acontece libertação”. É o mesmo discurso feito pelos
membros de igrejas pentecostais clássicas. Porém, com alguns aditivos, a prosperidade
material e a humilhação do diabo. A revista Plenitude registrou os milagres ocorridos no
“Dia D”, como normalmente acontece nas concentrações da IURD.1692
A Relação com a Prosperidade
O iurdiano acredita que a prosperidade é um direito inerente adquirido pela fé. São
inúmeros os depoimentos de conquistas e prosperidade depois do contato com a Igreja
Universal: “Minhas conquistas eu atribuo à Igreja Universal, à Nação dos 318 Pastores e,
principalmente, ao poder de Deus”.1693
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Folha Universal, 19 de setembro de 2010, 3i.
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Plenitude, ano 30, maio de 2010, 12-17.
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Ver: Folha Universal, 21 de fevereiro de 2010, 2i.
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Depoimentos de aquisição de bens materiais são comuns, como no caso de um casal
que sofria muito tormento: “Além dos problemas financeiros, a vida familiar era
conturbada... A vida da família começou a mudar quando... passou a frequentar a Igreja
Universal... após participar da fogueira santa, ela obteve vitória ainda maior. „Por intermédio
do sacrifício, minha vida mudou. Tenho quatro apartamentos e um carro importado...”1694
Uma empresária de 39 anos, “chegou à Universal desempregada... tinha acabado de
se separar... Após conhecer a IURD... „Minha vida foi transformada. Meu casamento foi
restaurado... Comprei meu apartamento, nosso carro novo. Meu esposo financiou um taxi‟...
Hoje, além de gerenciar uma empresa de automóveis, também conquistei minha agência de
locação de veículos.‟”1695
A motivação do iurdiano pela prosperidade se origina na teologia da sua igreja. Ele
não contribui simplesmente para agradar aos pastores, mas acredita na teologia. Se não
acreditasse, não contribuiria da maneira como faz, e a IURD não teria sido tão bem sucedida
na arrecadação.
Edir Macedo crê na teologia da prosperidade. Esse fato é demonstrado de forma
patente na sua literatura. Contudo, para alguns líderes religiosos e sociólogos, ele é um
oportunista. Crivella chama isso de “tese tresloucada”, a de que Macedo teria engendrado
“uma fórmula para explorar os pobres”, e ele continua dizendo que lamenta “com profunda
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Ibid., 13 de junho de 2010, 5i.
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Ibid.
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amargura”.1696 Portanto, a não ser que o iurdiano tenha sofrido alguma perda atribuída à
igreja, ele defenderá a doutrina em que acredita.
A Relação com a Missão
O perfil missionário do membro iurdiano está entrelaçado, até certo ponto, com as
características do seu líder, Edir Macedo, conforme descritas por Marcelo Crivella. Depois
das dificuldades enfrentadas no início de sua carreira pastoral, Macedo “já não era mais um
rapaz qualquer, obscuro e anônimo”. 1697
Após ter deixado o emprego e começado a procurar as almas perdidas em
encruzilhadas, favelas, terreiros, manicômios, nos antros dos vícios, da miséria e nos lares
desfeitos, os “salões, galpões, cinemas começaram a encher com enfermos, pobres,
desamparados, aflitos, endemoniados [sic] em busca de alívio e libertação.”1698 Crivella,
então enfatiza que “ali nascia um líder.”
Nascia também um povo capaz de enfrentar os maiores desafios, as perseguições mais duras e
virulentas. Um povo de fibra, que não recua, que não se agacha, que não foge da luta nem
teme o sacrifício. Um povo com o olhar cravado nas promessas de Deus para rasgar nos
horizontes a perspectiva iluminada do seu destino, determinado, forjado, selado pela fé em
Deus. 1699
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Ibid., 6 de dezembro de 2009, 22.
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Ibid., 23.
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Essa descrição de Crivella caracteriza bem o povo que, em conjunto com fiéis dos
mais variados credos religiosos, compuseram os “mais de 8 milhões de pessoas” reunidas
“em todo o território nacional”, demonstrando o seu ímpeto missionário no “Dia D”.1700
Portanto, o iurdiano é um povo com senso de missão, ainda que não se comporte de
acordo com os moldes tradicionais, tais como, entregar folhetos de casa em casa, dar estudos
bíblicos, ensinar as profecias. Contudo, não carece da disposição para o trabalho, conforme
entende que deva ser realizado.
O teólogo Rubens Teixeira observou essa disposição, ao declarar que “o Dia D se
tornou um evento muito importante porque serviu para mostrar o ânimo e o propósito dos
membros da Igreja Universal do Reino de Deus.” Ressalta que essas qualidades demonstram
“fé e devoção a Deus”.1701
Concluindo, os iurdianos atribuem valor à Bíblia, se interessam pelos seus assuntos e
apreciam discorrer sobre ela. A fé se constitui em um dos seus temas prediletos e
acariciados. E, a exemplo do povo de Deus nos tempos bíblicos, confiam nos líderes e
apreciam estar sob seus cuidados. Por isso, são simpáticos às questões relacionadas à
liderança.
Qualquer campanha ou matéria que se refira ao sacrifício é bem vinda aos iurdianos.
Uma das motivações é a sua participação direta e efetiva, o que os leva a compartilhar de
planejamentos e fazer abordagens sobre eles. Da mesma forma, estão dispostos a ouvir o que
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Plenitude, ano 30, nº 180, maio de 2010, 4.
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a Palavra de Deus tem a dizer sobre a entrega das ofertas e a devolução dos dízimos, pois já
possuem uma mentalidade formada sobre a abnegação concernente ao tema.
Apreciam muito o tópico da “libertação” e dos milagres, aos quais se referem com
certa paixão e entusiasmo. Sentem prazer na abordagem desses assuntos, bem como da
questão da prosperidade, que consideram uma marca distintiva da sua identidade
denominacional.
Finalmente, ainda que num formato diferente do tradicional, os iurdianos estão
abertos para tratar das questões relativas à missão e a participar das suas demandas.
Portanto, esses temas constituem uma porta aberta para o diálogo, e podem prover a
oportunidade para demonstrar-lhes o que as Sagradas Escrituras realmente dizem sobre essas
questões.
Formas de Abordagem aos Iurdianos
Existe certa aversão do iurdiano pela religião, ou tudo aquilo que possa representá-la.
Essa disposição foi um sentimento transmitido por Macedo, baseada nos seus pressupostos
sobre a questão.1702 A religião é tratada de forma genérica para representar qualquer
instituição organizada que fale em nome de Deus. Portanto, ao lidar com o iurdiano, é
preciso fazê-lo em nome da Bíblia.
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Ver: Macedo, A libertação da teologia; Folha Universal, 21 de fevereiro de 2010, 8i; 2 de maio de
2010, 3i; 6 de dezembro de 2010, 3i; “A Visão da Fé”, nº 32, ano 3, março de 2010, 7.
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A Aversão Iurdiana Pela Religião
Um bom exemplo da assimilação dessa aversão pela religião está nos conceitos
enunciados pela apresentadora do programa “Coisas de Mulher”, Vivi Freitas e as suas
convidadas, “ao debater o tema „Religião‟, defendem que o Pai não impõe regras”, pois
encara “os seres humanos como indivíduos”.
Segundo elas, essa atitude é contrária à da religião, que “não deixa a pessoa ter um
pensamento e uma filosofia próprios, ela impõe regras”. De acordo com sua opinião, essas
regras são simples concepções humanas, levando o indivíduo a ficar nas mãos de regras
feitas por homens. Então sugerem que isso não traz felicidade.
Uma das participantes, Paty Barbosa, “acrescentou que as instituições religiosas
prendem as pessoas pela culpa e fazem com que elas se resignem, achando que aquele
sofrimento é o seu carma ou destino”.1703 Essas opiniões refletem nitidamente o conceito
pós-moderno dos iurdianos, por isso a abordagem a eles deve ser feita sempre tendo como
base a Sagrada Escritura.
O pós-moderno tem dificuldade em compreender o conceito de “remanescente”,1704
ainda que, no caso dos iurdianos, se considerem especiais. Contudo, o conceito de que Deus
não impõe regras, gera um estilo de vida próximo ao daqueles que não têm compromisso
com os princípios éticos enunciados pela Bíblia.
Respondendo à questão da culpa, há um fator positivo em certo grau desse
sentimento. O desejo de Deus é que os Seus filhos vivam sem ela (1Ts 3:12-13). Contudo,
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Folha Universal, 21 de fevereiro de 2010, 8i.
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Hans K. LaRondelle, “The Remmant and the Three Angels‟ Messages”, em HSDAT, 857-892.
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existe um senso de culpa que causa tristeza e também leva ao arrependimento (2Co 7:10). O
sentimento de culpa pelo pecado, produzido através do Espírito Santo (Rm 9:1; Hb 9:4),
estimula o indivíduo a buscar solução em Cristo (Rm 7:7, 13).
Quanto ao cristão abrigar pensamento e filosofia próprios, a Palavra de Deus não lhe
confere essa “liberdade”. Ao aceitar Cristo, ele também aceitou o repto de viver sob regras.
Elas estão em cada página das Sagradas Escrituras, e as exigências de Jesus para os cristãos
são, de certa forma, ainda mais rígidas do que eram as de Moisés antes Dele (Mt 5:20, 2137). Mas, as exigências de Jesus, se cumpridas com amor e dedicação, tornam o cristão mais
parecido com Ele, e serão cumpridas com prazer, pois como afirmou, “o meu jugo é suave e
o meu fardo é leve” (Mt 11:30).
Tendo em vista os conceitos pós-modernos do iurdiano, portanto, a melhor forma de
aproximação é através dos temas de sua predileção, levando-se em consideração que, assim
como acontece em outras corporações cristãs, eles estão divididos basicamente em três
grupos:
1. Aqueles que estão plenamente satisfeitos como integrantes da IURD; 2. Os que
percebem uma discrepância entre a sua doutrina e os ensinos da Bíblia; 3. E aqueles que
estão feridos e se sentindo prejudicados. Os grupos dois e o três são os mais propensos a
demonstrar interesse pelo conhecimento da verdade.
Sugestões da Teologia Prática de Floristan
Um passo importante no resgate do neopentecostal iurdiano, é uma real
demonstração de interesse por ele e não apenas em seu progresso financeiro, profissional e
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familiar. Isso é muito superficial da estimativa neotestamentária, que indica a salvação como
prioridade. Preocupação não apenas com o seu dízimo e ofertas que, no neopentecostalismo,
se espera, engrossem os cofres da igreja na mesma proporção em que o fiel progrida
financeiramente.
Ele deve ser tratado com a dignidade de um discípulo de Cristo. Cassiano
Floristan,1705 teólogo católico, publicou o primeiro manual de teologia prática visando
especificamente o contexto latino americano.1706 Embora católico, ele se esforça para
“buscar uma fundamentação bíblica” que o oriente na prática da ação pastoral. Pesquisa
“cada tema sob um ângulo bíblico, histórico, sistemático e à luz da realidade social”,
contudo, “segue de certa maneira o espírito protestante”.1707
Ele divide a Teologia Prática em duas partes, a geral e a especial. Na geral, trata das
“raízes bíblicas, a história, a teoria da Teologia Prática como teologia de ação pastoral e a
questão dos agentes na pastoral.” Já na Teologia Prática Especial, demonstra “a ação da
Igreja sob cinco ângulos: kerigma (comunidade), leitourgia (liturgia, homilética), koinonia
(comunidade) e diakonia (serviço).”1708
Floristan argumenta que o objetivo do kerigma ou da missão evangelizadora é a
conversão que opera mudança não apenas no cristão, mas na Igreja e, como consequência,
1705

Cassiano Floristan, Teologia Practica: teoria y práxis de la acción pastoral (Salamanca: Sígueme,

2002).
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Christoph Schneider-Harpprecht, “Aspectos históricos e concepções contemporâneas da Teologia
Prática”, em Teologia prática no contexto da América Latina, org., Christoph Schneider-Harpprecht (São
Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 1998), 53.
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na sociedade.1709 Esse desígnio está desfigurado no neopentecostalismo iurdiano devido à
sua ênfase na busca de prosperidade material e o desfrute do bem-estar secular. Mesmo que
o discurso da liderança por vezes se refira à mudança de vida, à entrega e ao âmbito
espiritual, 1710 a prática acentuada em torno do “terreno”, contradiz e encobre o discurso
soteriológico.
A didaskalia ou ensino, além da interpretação do que já havia sido escrito e dito,
compreendia também advertências contra os gravíssimos erros do presente e do futuro. Foi
realçada por Jesus (Mt 7:15, 29; 13:54; 16:6; Mc 1:22; 9:31; 10:1; 11:17; Lc 4:15, 31; 5:3;
6:6; 13:10; 19:47; 21:37; Jo 6:59; 7:14, 28; 8:2, 20) e pelos apóstolos (At 18:24-25; 20:2831; 28:31; Fp 3:2; 1Tm 4:1; 2Tm 4:2-4; 2Pe 2:1-3; 3:17).
As faculdades de teologia e seminários protestantes e evangélicos demonstram a
preocupação em preparar pastores e obreiros para a tarefa da didaskalia, mas essa atividade
tão importante foi estigmatizada como mera tradição religiosa desnecessária e nociva, sendo
relegada ao ostracismo pela liderança iurdiana.
Floristan concebe a leitourgia ou liturgia, compreendendo a homilética, como algo
solene a ser dirigido por uma equipe pequena e que precisa ter em mente: o amor de Deus,
para o qual a adoração é uma resposta. O uso da Palavra escrita, notadamente os
Evangelhos, e o adorador.

1709
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Floristan, 405.

Ver: “A Visão da Fé”, nº 33, ano 3, abril de 2010, 7; Plenitude, ano 30, nº 180, maio de 2010, 37;
Folha Universal, 16 de maio de 2010, 4i.
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A sua proposta para divisão das tarefas litúrgicas inclui: a preparação do lugar – a
recepção. As orações, a música, os cantos e a coleta – a despedida.1711 Padrão que, com
algumas variações, tem sido seguido pelas igrejas clássicas. Mas a liturgia da IURD está
dividida sinteticamente em cânticos que sugerem a presença do mal, o exorcismo, os temas
promocionais e a coleta. Contudo, cada dia da semana tem a sua ênfase distinta: segundafeira, prosperidade, terça-feira, sessão de descarrego, quarta-feira, reunião dos filhos de
Deus, quinta-feira, reunião da sagrada família, sexta-feira, corrente da libertação, sábado,
terapia do amor, domingo, encontro com Deus.1712
Como na cosmovisão iurdiana, o diabo é o causador de todos os males
invariavelmente, impedindo a aquisição de bens, a saúde, a união familiar, o sucesso na
carreira profissional, etc., ele está constantemente presente na liturgia da IURD, e se torna o
personagem central.
A koinonia ou comunidade, é “um compartilhar das afeições”, baseado no
conhecimento comum do cristão (1Jo 1:3), significa um partilhar, desde os bens materiais
até a experiência cristã, desde as mais profundas alegrias, até a mais aguda tristeza.1713
Contudo, entre os pentecostais existem duas categorias de crentes. O não batizado e o
batizado pelo Espírito Santo.
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Floristan, 576, 577.
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Arca Universal, [web page] (acessado em 01 de novembro de 2010); disponível em
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Para se sentir e ser socialmente aceito, muitas vezes, até para ocupar cargos na igreja,
é necessário que tenha recebido esse batismo.1714 No pentecostalismo iurdiano, o fato de
estar doente ou ter problemas familiares, estar desempregado ou submetido à qualquer
carência que indique a ausência de prosperidade, coloca o crente iurdiano na categoria
daqueles que não têm fé suficiente.
A culpa da sua desventura é dele próprio. Caso tenha entregue todo o seu dinheiro na
fogueira santa, e ainda assim não haja conseguido alcançar a bênção desejada, é por que lhe
faltou fé. E nesse caso, é o único culpado. Essa visão teológica isola uma “categoria” da
outra: os que têm fé, dos que não a têm. Assim, para o iurdiano, atrelar-se a uma campanha
de beneficência social e ajuda humanitária aos de fora é normal e traz crédito à reputação da
Igreja. Mas, cuidar daquele que não tem fé, foge à normalidade, pois o cristão que tem fé,
será próspero e o que não tem, não será abençoado.
Contudo, uma das principais desavenças dos líderes judeus contra Jesus era o seu
costume de assentar-se com os pobres, dirigir-lhes a palavra, sem discriminação, participar
da sua realidade, compreendendo a sua condição, sem censurá-la como falta de fé (Lc 15:2).
A diakonia ou serviço, no pensamento de Floristan, é um reflexo da Teologia da
Libertação1715 que enxerga a condição do pobre com compaixão. Por isso, define a pobreza,

1714

1715

Ver: MacArthur, 202-203.

Movimento teológico desenvolvido na América Latina na década de sessenta, tentando unir
interesses teológicos e sociopolíticos. Teólogos como Gustavo Gutierre, ressaltam o tema bíblico da libertação,
aplicando-o como a vitória sobre a pobreza e a opressão. Ver: Grenz, Guretzki, Nordling, “teologia da
libertação”, DTEB, 81. “A teologia da Libertação, ao denunciar as estruturas sócio-econômicas latinoamericanas como estruturas de pecado, fonte de opressão, pobreza, miséria e de fome, está, sem dúvida,
confrontando uma classe privilegiada (de cristãos nominais) com uma mensagem que, segundo os parâmetros
de sua (da classe privilegiada) ideologia, é-lhe irracional e inaceitável.” Ver: Modesto Marques de Oliveira, “A
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não como um estado ou castigo divino, mas à condição humana provocada, frequentemente,
pelos abusos dos ricos.1716 Biblicamente, essa é, seguramente, uma das principais razões da
pobreza (Tg 2:5-6; 5:1-6) e a solução definitiva para esse problema consiste na segunda
vinda do Senhor (Tg 5:7-8).
Jesus ensinou e exemplificou na própria vida que a grandeza na perspectiva divina
está no serviço aos outros (Mt 20:25-26, 28; Mc 10:43, 45; Jo 13:1-17; 1Tm 2:5-6). Ser
grande não é ter bens materiais à disposição. O grande é aquele que faz voluntariamente o
serviço do servo [doulos]. Os tradutores da bíblia vertem doulos por “servo”, mas,
literalmente, o termo significa “escravo”.1717
Quando João descreveu a Jesus como o cordeiro de Deus “provavelmente se referia
ao Servo Sofredor, pois usou até a mesma palavra aramaica (o idioma comum da época) que
significa tanto „cordeiro‟ quanto „servo‟ (Jo 1:29; Is 53:7).”1718 Ao referir-Se ao caráter da
Sua missão, Jesus citou essa passagem (Lc 22:37), demonstrando perfeita obediência ao Pai,
como um servo submisso.
Essa imagem desapareceu no neopentecostalismo, assim como no passado, os líderes
religiosos judeus eliminaram tudo o que se relacionava ao sofrimento de Ebed Iahweh
(Servo Sofredor), despojando-o de Seu caráter essencial e deram ao texto de Isaías 53 “uma
desideologização do cristianismo latino-americano na teologia da libertação” (Tese, Faculdade de Teologia
Nossa Senhora da Assunção, São Paulo, SP, 1980), 156.
1716

Floristan, 711.

1717

Gingrich e Danker, “doulos”, LNTGP, 59.

1718

Julian Charley, Cincoenta palavras claves de la bíblia (El Paso, TX: Casa Bautista de
Publicaciones, 1987), 105.
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interpretação contrária ao seu verdadeiro sentido.”1719 Para ambos os grupos, o estágio
terreno do discípulo servo também foi oculto e substituído, e no caso da IURD, pelo patrão e
o empresário de sucesso.
Em lugar do triunfo prometido para a eternidade, ressaltam as benesses terrenas. Em
vez da resignação, valorizam a saúde e a prosperidade. Na concepção de ambos os grupos,
os pobres e doentes estão destituídos de fé. E, enquanto nessa condição, também do favor de
Deus.
A Ação Pastoral ao Neopentecostal
Charles Kemp diz que o pastor deve se preparar e crescer constantemente em três
direções: 1. Na compreensão da natureza humana; 2. Nos métodos através dos quais as
pessoas possam ser ajudadas; 3. E nos recursos religiosos que supram as necessidades
humanas.1720
Todas as pessoas, independente de classe, status social ou condição econômica, têm
necessidade de apreciação, reconhecimento e valorização.1721 Muitos que procuram o
neopentecostalismo são experimentados nas agruras e diversos tipos de impedimentos. Mães
solteiras com suas mazelas, divorciados, moradores de rua, avós que, pressionados pelas
circunstâncias, tiveram que assumir a paternidade de seus netos, etc.
1719

Para um estudo sobre o Servo Sofredor de Deus [Ebed Iahweh], ver: Oscar Cullman, Cristologia
do Novo Testamento, trad., Daniel Costa e Daniel de Oliveira (São Paulo, SP: Editora Liber, 2001), 75-143.
1720

Charles Kemp, “The HIstory and General Principles of Pastoral Cares”, em Pastoral Cares, ed., J.
Richard Spann (Nashville, TN: Abington-Cokesbury Press, 1951), 21.
1721

Para um estudo da estrutura interna dos seres humanos, ver Rafael Prada, Profundamente
humanos, 6ª ed., trad. José Dutra (Aparecida, SP: Editora Santuário, 2002), 73-91.
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Há carência de afetos e o desejo de uma vida normal, que inclua a possibilidade de
consumo. As pessoas são constantemente bombardeadas com propagandas consumistas. A
mídia conseguiu incorporar na mentalidade pós-moderna a idéia de consumo. Dessa forma,
enquanto a máxima iluminista caracterizou a sua geração, cogito, ergo sum,1722 a pósmodernidade poderia ser etiquetada pelo aforismo: tresco, ergo sum.1723
Há dilemas ainda mais profundos e angustiantes, como o senso de culpa, a
necessidade de pedir e receber perdão, e o clamor pela aceitação do grupo. Condições
sumamente mais profundas do que a superficialidade oferecida tendo como base unicamente
as condições para a aquisição de bens.
Para as pessoas que conseguem alcançar “sucesso”, o discurso da teologia da
prosperidade funciona como o incentivo que faltava. Ele apenas dispara a motivação em
doses acentuadas levando o indivíduo a lutar com mais determinação pelo que quer. Se há
algo de positivo nessas alocuções, é esse impulso.
Contudo, para aqueles que não chegam ao objetivo desejado, a teologia da
prosperidade é perigosamente destrutiva.1724 Esses deixam as igrejas neopentecostais se
sentindo vilipendiados, defraudados e decepcionados, ao ponto de abandonarem
completamente a confiança nas instituições cristãs. E acabam se agregando àqueles que já

1722

Penso, logo, existo!

1723

Consumo, logo, existo!

1724

Ver: Ron Dunn, Por que Deus não me cura? (São Paulo, SP: Editora Mundo Cristão, 1997).
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reagem contra as estruturas e instituições religiosas organizadas, nivelando todas pelo baixo
padrão do neopentecostalismo. 1725
Levando os Iurdianos à Decisão Pela Verdade
Tendo em vista o exposto na seção anterior, um passo importante no resgate do
neopentecostal iurdiano, é a demonstração de real preocupação com ele, não com o seu
dinheiro. Sem, contudo, depreciar essa questão, mas abordá-la do ponto de vista bíblico. É
preciso fazê-lo olhar pra cima, motivá-lo ao estudo da Palavra de Deus, despertá-lo para os
temas relevantes na perspectiva divina.
Confrontar o que aprendeu com as mensagens de Jesus acerca de Si mesmo, da Sua
Palavra, do exercício da fé, sobre os pastores da Sua Igreja, quanto às ofertas e o dízimo.
Que orientação Ele tem a dar aos que ficam doentes, ou são portadores de doenças crônicas.
O que tem a dizer sobre os aparentes insucessos desta vida, os problemas familiares,
as perdas, as carências e os infortúnios. O que Ele declara sobre a prosperidade material, e
qual a natureza da missão de Sua Igreja nestes últimos dias. Para isso, serão necessárias as
ferramentas apropriadas com a abordagem adequada ao seu perfil.
Estudos Bíblicos Para os Iurdianos
Nesta série de estudos,1726 as doutrinas bíblicas serão ensinadas por Jesus. A
abordagem será feita a partir da perspectiva de Cristo, das Suas declarações e ensinos, de

1725

Benjamin F. Gutierrez e Leonildo Silveira Campos, Na força do Espírito – os pentecostais na
América Latina: um desafio às igrejas históricas (São Bernardo do Campo, SP: Instituto Ecumênico de Pósgraduação em Ciências da Religião, 1996), 281, 282.
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forma direta ou indireta. Estes serão confrontados com os argumentos dos líderes
neopentecostais. Os primeiros estudos precisam realçar a autoridade e o papel da Bíblia, mas
sob a ótica de Jesus. Ele ensinará o que a Palavra afirma sobre si mesma, sobre a fé, quanto
aos pastores, ofertas e dízimos, sobre a questão das enfermidades, da prosperidade e a
natureza da missão que legou à Sua Igreja.
1.

Ensinos de Jesus Sobre a Bíblia. Essa primeira abordagem tem como objetivo

demonstrar que as Escrituras são a revelação proposicional de Deus e não uma coletânea de
experiências religiosas. Ressalta a validade dos seus princípios éticos e morais enunciados
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que as regras para a sua interpretação são
sugeridas por pela própria Bíblia.
2.

Ensinos de Jesus Sobre a Fé. Essa segunda abordagem visa desmistificar a fé,

demonstrando a sua real significação. Não um instrumento de manipulação da divindade,
uma chave que abre as portas de vários benefícios, mas a disposição de submeter-se
inteiramente à vontade divina. Norval Pease, embora reconheça que nenhuma descrição de
fé possa ser completa, é fundamental compreender que a fé cristã é “o instrumento pelo qual
recebemos a graça de Deus.” Um termo traduzido do vocábulo grego que significa
simplesmente “crer” e confiar. 1727

1726

Material usado para a formulação dos estudos bíblicos: Enio e Sônia Santos, Manual do
missionário: brilhando por Jesus (s.l., s.e., s.d.); McConnell, A Different Gospel; Paulo Godinho, Guia de
estudo bíblico: ouvindo a voz de Deus (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira e Divisão Sul Americana, S.d.);
Gondim, O evangelho da nova era. Ver anexo B.
1727
Norval F. Pease, A fé que salva, 2ª ed. (Artur Nogueira, SP: Centro de Estudos Evangélicos,
2002), 7-9.
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3.

Ensinos de Jesus Sobre a Liderança da Igreja. Os neopentecostais são féis à

liderança da igreja. Não têm preocupações em examinar o que está escrito, desde que haja
sido interpretado pelo seu pastor. Esta lição vai contrastar a liderança de Jesus com a
iurdiana. Pretende demonstrar que cada cristão deve confrontar os ensinos de pastores e
líderes terrenos com o que está escrito, e traçar o perfil do pastor neotestamentário,
contrapondo-o com o do pastor iurdiano.
4.

Ensinos de Jesus Sobre Sacrifício Pessoal, Bênção e Maldição. Nesta

abordagem será demonstrado que, de fato, Deus requer renúncias de Seu povo, mas o caráter
dessas renúncias é diferente do que se requer dos iurdianos. Esses fazem sacrifícios para se
livrar de maldições hereditárias, maldições proferidas, maldições de família, sacrifícios para
adquirir prosperidade material, etc. O que a Palavra de Deus afirma sobre essas questões e
sobre o uso de objetos como instrumentos para a erradicação do mal, será alvo deste tema.
5.

Ensinos de Jesus Sobre Ofertas e Dízimos. No Antigo Testamento as ofertas

tinham por finalidade lidar com questões referentes ao pecado, e por extensão, com a culpa,
a gratidão, a pacificação. Elas realçavam o reconhecimento de que o pecado causa a morte, e
precisa ser expiado. Em ambos os Testamentos, elas representam a consciência da
necessidade de perdão. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento era a manutenção da
casa de Deus. Israel como um todo, estava sob a incumbência de uma missão especial. O
dízimo supria as necessidades dos que se dedicavam exclusivamente à obra divina. No Novo
Testamento, o lenitivo principal dos que se dedicam integralmente à obra divina é pregar o
Evangelho. Assim como os levitas, os demais integrantes da comunidade de crentes se
encarregam de mantê-los através da entrega dos dízimos. A liderança iurdiana também
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requer o dízimo com essa finalidade. Contudo, a questão a ser avaliada é o tipo de evangelho
que está sendo pregado por ela. De acordo com o seu evangelho, o dízimo e as ofertas são
produtos de troca com Deus. O que as Escrituras ensinam sobre a questão, será objeto desta
abordagem.
6.

Ensinos de Jesus Sobre os Milagres. Essa lição tem como objetivo diferenciar o

verdadeiro do falso milagre e mostrar quais as características que demarcam e distinguem
um do outro. Visa estudar as advertências bíblicas sobre essas manifestações nos últimos
dias e procura demonstrar que estar doente ou ser portador de doença crônica não significa
estar excluído do favor divino.
7.

Ensinos de Jesus Sobre a Prosperidade. Na perspectiva de Jesus, é possível ser

pobre e ainda assim ser próspero. Esta abordagem visa demonstrar que a prosperidade
material não é a prioridade divina para a comunidade de crentes nestes últimos dias, e
indicar o que é importante para Deus neste momento da História. Demonstrar que a igreja de
Deus tem um senso de urgência em relação à segunda vinda de Jesus, para qual deve se
preparar.
8.

Ensinos de Jesus Sobre a Missão. Este tema é uma continuação da parte final do

anterior, e tem como objetivo discernir qual a missão da Igreja hoje. Para isso, compara a
meta do Novo Testamento com os objetivos da IURD. Confronta as duas posições indicando
um diametral contraste entre a prioridade neotestamentária de pregar o evangelho com
urgência para salvar almas do pecado e das trevas deste mundo, e a propaganda iurdiana
pelo desfrute acomodado das benesses do mundo secular.
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As lições requerem um apelo específico em cada questão, objetivando conduzir o
iurdiano à mudança de pensamento e atitude, de maneira que paulatinamente vá convergindo
para os ensinos bíblicos. Uma vez que estes temas tenham sido compreendidos e aceitos, ele
estará apto para receber a ministração de um dos cursos bíblicos oferecidos pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia (IASD), contendo as vinte e oito doutrinas fundamentais da Bíblia.
Consolidando os Iurdianos na Verdade Bíblica
Esses oito estudos iniciais, além de abordar temas de interesse dos iurdianos, também
têm por finalidade esclarecê-los em questões fundamentais para que enxerguem a doutrina
neopentecostal como na realidade é. Porém, são apenas estudos introdutórios. Com eles, o
candidato será despertado para outras questões que deverão ser abordadas através de
algumas das diversas séries de investigação bíblica ministradas pela IASD. Paulo Silas,
acertadamente afirma:
Desde a sua origem, a mentalidade existencialista tem se infiltrado não apenas na religião mas
também na cultura, nas artes e nos costumes, inclusive no Brasil. Em virtude do
existencialismo promover o indivíduo em detrimento da Palavra de Deus, as séries de estudos
bíblicos necessitam reenfatizar a Palavra e trazer as pessoas de volta para ela .1728

Mas não basta estudar as doutrinas para consolidar o pós-moderno nas verdades
bíblicas. A igreja local precisa preparar-se a fim de receber pessoas com esse perfil. Para
isso, os membros devem ser treinados, com a finalidade de aprender a envolvê-los
informalmente em atividades assistenciais, recreativas e sociais.

1728

Paulo Silas da Silva, “Séries de Estudos Bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil”
(Tese doutoral, Centro Universitário Adventista, Engenheiro Coelho, SP, 2002), 30.
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O primeiro contato com a liturgia da IASD é de fundamental importância para atrair
ou afastar esses novos candidatos. Por isso, a necessidade de liturgias mais dinâmicas, ainda
que solenes e bonitas, mas oferecendo certa liberdade de participação da congregação.
Tendo em vista que os pentecostais, de maneira geral, consideram a liturgia
tradicional apática e fria, é preciso praticar um culto evangelístico mais dinâmico. Contudo,
conforme aconselha MAcArthur, “podemos compreender as alegrias de se ter experiências
„de alta voltagem‟, mas a Palavra de Deus tem que ser o „regulador de voltagem‟ do
crente”.1729
A possibilidade de que se interesse pelos novos conceitos e pela nova comunidade
também dependerá do empenho demonstrado em ajudá-lo nos problemas pessoais, de
maneira discreta, mas com a real preocupação de auxiliá-lo no que for necessário. O
iurdiano precisa sentir-se acolhido e amparado com amor, através da demonstração
equilibrada e saudável de um estilo de vida que compreenda a reflexão, a prática e a
esperança.

1729

MAcArthur, 202.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSÕES, SUGESTÕES E PROPOSTAS DE ESTUDO
A análise dos antecedentes históricos da IURD destacou os principais movimentos
reavivamentistas desde a era apostólica até os dias atuais. Reavivamentos autênticos
existiram, mas foram acompanhados por contrafações através de incursões místicas nas
quais as manifestações extáticas estiveram presentes. Mas, os reformadores repeliram estas
últimas por não poderem ser autenticadas pelas Escrituras. Contudo, elas foram
paulatinamente sendo aceitas e encontraram acolhida no movimento de santidade do século
dezenove.
O moderno pentecostalismo chegou ao Brasil se desdobrando em três ondas, cada
qual caracterizada por ênfase distinta em algum dom ou grupo de dons, e por uma linha de
conduta ética. A terceira onda foi encabeçada pela Igreja Universal. A análise de suas
principais doutrinas, as respostas bíblicas a elas, bem como o estudo do perfil iurdiano,
proveem aos adventistas do sétimo dia as ferramentas adequadas para a sua doutrinação e
acolhimento.
Resumo
Após a introdução do estudo, o capítulo dois intitulado, “Abordagem Histórica dos
Principais Movimentos Reavivamentistas da Era Apostólica à Iurdiana”, fez uma abordagem
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de forma resumida dos movimentos reavivamentistas que eclodiram ao longo da Histórica
Cristã. Foram considerados: 1) alguns vestígios de fervor ainda nos dias de João, o apóstolo;
2) as primeiras manifestações extáticas da era pós-apostólica no período do Montanismo; 3)
os reavivamentos que desabrocharam na Europa do segundo ao oitavo século; 4) outro
período marcado por reavivamentos foi o que se estendeu do século treze até a Reforma.
As manifestações extáticas ocorridas durante a Reforma não foram acolhidas pelos
reformadores, tendo em vista que aquele foi um período caracterizado pelo retorno à Bíblia.
E, nada que não pudesse ser autenticado por um “assim diz o Senhor”, era aceito. A máxima
da Reforma era “Sola Scriptura”.
Contudo, com o aumento da liberdade de expressão religiosa, depois do período da
Reforma Protestante, cresceu também as ocorrências de reavivamentos que se estenderam da
era puritana até o grande ou primeiro reavivamento. Esse foi um dos maiores fenômenos
religiosos da História. E o seu centro foram os Estados Unidos da América.
Foi caracterizado pelo fervor evangelístico e a transformação radical de vidas.
Também foi assinalado por grandes vultos evangélicos, como Jonathan Edwards, George
Whitefield e John Wesley. Com isso, notou-se que os falsos reavivamentos caracterizados
por manifestações extáticas, não foram os únicos a ocorrer na história da Igreja.
John Wesley foi um campeão da fé, cuja dedicação e fervor equilibrado são
incontestáveis. Mas, a sua ênfase na santidade, descambou para outra direção diferente do
que ensinava, já nos dias de seu sucessor, John Fletcher. Da ênfase na transformação de vida
e modelação do caráter, a santidade passou a ser encarada como um ato instantâneo de poder
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durante os dias de Phoebe Palmer, lançando as bases para que Charles Parham se
interessasse por alguma coisa que fosse além da experiência de santificação.
Durante o grande reavivamento do século 19, o movimento de santidade já não
refletia o conceito de Wesley. Por isso, enquanto ocorriam autênticas manifestações de
reavivamento, paralelamente também aconteciam as manifestações extáticas.
Ao longo do século 19 os evangelistas itinerantes propagaram o evangelho nas
cidades, e pregadores como Charles Finney realçaram a santidade e o perfeccionismo. Mas,
foi a partir do movimento de santidade, conforme a sua configuração nesse período, que se
acentuaram as manifestações extáticas, tornando-se o elo entre os reavivamentos dos séculos
dezoito e dezenove e o pentecostalismo.
Este surgiu com o professor Parham em 1900, mas ganhou notoriedade com o
pregador negro William J. Seymour em 1906 na rua Azusa, 312, em Los Angeles. Os seus
cultos foram caracterizados, segundo denúncia de Parham, pelo “extremismo e fanatismo”, a
presença de “hipnotizadores” e “espiritualistas”, a “introdução de tagarelice, pela fala
confusa e rápida, e pelo falar cuspindo, não expressando de forma alguma qualquer idioma”,
pelos “desmaios e espasmos terríveis”, os participantes “rolando pelo chão e dos
hipnotizadores”, ultrapassando “os limites do senso comum e da razão”.
Esse convívio de crentes com os espiritualistas foi uma das fortes razões pelas quais
Parham rompeu as relações com Seymour. Azusa, a despeito desse amálgama entre
evangélicos do movimento de santidade e espiritualistas, foi o núcleo, a partir do qual o
pentecostalismo chegou ao Brasil, depois de passar por William H. Durham de Chicago.
Portanto, as raízes dessas doutrinas são encontradas na América do Norte.
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Daquele hemisfério vieram os movimentos de libertação e os que surgiram durante a
era do carismatismo norte-americano, entre os quais foram destacados os que, de alguma
forma, legaram aspectos importantes de sua teologia ao neopentecostalismo brasileiro.
Entre esses: 1) os Manifestos Filhos de Deus, cujas igrejas eram marcadas por uma
estrutura rigidamente autoritária, além de manipular as Escrituras; 2) o Movimento de Jesus,
que introduziu um estilo de vida não convencional e influenciou profundamente a sociedade
da década de 1960. Inseriu uma nova forma de comunicação verbal, de vestuário e de
expressão musical não convencionais, mas que ganhariam espaço daí por diante; 3) o
Movimento da Confissão Positiva. Este foi o que exerceu a maior influência no
neopentecostalismo brasileiro, particularmente sobre a Igreja Universal.
A teologia de Essek William Kenyon, seu fundador, norteada pelas influências
sofridas através das novas reflexões metafísicas defendidas pelo “Movimento do
Pensamento” ou “Movimento Novo Pensamento”, foram a marca registrada do “Movimento
da Fé”.
Esses pressupostos foram abraçados e divulgados por Kenneth Hagin, florescendo
durante os anos de 1970. Verificou-se que a doutrina da confissão positiva mistifica textos
bíblicos, como Isaías 53, por ser fundamentada em pressupostos místicos.
Desses conceitos se originou a Teologia da Prosperidade, ramo do Movimento da
Confissão Positiva, que segundo os seus defensores, soluciona não apenas problemas
relacionados à saúde física, mas também ao que diz respeito à pobreza. Essa teologia,
agregada a pressupostos do Reconstrucionismo Cristão, do Movimento das Últimas Chuvas,
do Movimento do Discipulado e do Restauracionismo Cristão, constituíram uma síntese que,
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adaptada à realidade brasileira, lançou as bases para o substrato teológico do
neopentecostalismo nacional.
Mas os verdadeiros reavivamentos têm as suas características próprias, entre as
quais, o forte apego aos ensinos das Escrituras Sagradas, a piedade prática, o equilíbrio
mesclado às manifestações de louvor, o fervor com sobriedade e solenidade. Essas
características foram presenciadas no mais proeminente reavivamento ocorrido desde o
Pentecostes de Atos 2. Trata-se do grande movimento do segundo advento.
Este movimento foi o resultado de anos de estudos intensos das Escrituras, com o fim
de desvelar as profecias, particularmente aquelas que se referem ao segundo advento de
Cristo. Guilherme Miller e os seus companheiros se dedicaram a pregar a maior profecia de
tempo encontrada na Bíblia, à das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8:14.
Com isso, estavam cumprindo a profecia de Apocalipse 14:6-7, movidos pelo intenso
desejo de ver Jesus voltar. Mas os apelos da mensagem adventista foram olvidados pela
comunidade evangélica da época, o que é lamentável, pois, a sua adesão poderia ter evitado
que as novas gerações de evangélicos propendessem para os movimentos extáticos, como o
pentecostalismo moderno.
No Brasil, o pentecostalismo foi demarcado por três fases ou ondas, conforme
classificação feita pelo sociólogo Paul Freston. A primeira, a partir de 1910, cujos principais
representantes foram a Congregação Cristã no Brasil e a Assembléia de Deus que
caracterizaram o pentecostalismo brasileiro até a década de 1950.
A segunda onda começou no início da década de 1950 com a chegada da Cruzada
Nacional de Evangelização, trazida pela Igreja do Evangelho Quadrangular e com os novos
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ramos surgidos a partir de então, cujos principais são, a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja
Deus é Amor.
A terceira onda foi demarcada pela fundação da Igreja Universal do Reino de Deus.
Muito embora, elementos que caracterizam as igrejas de terceira onda, já estivessem
presentes nas igrejas do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor e a Igreja
de Nova Vida. Esta última forneceu o modelo de liderança e de governo eclesiástico à Igreja
Universal do Reino de Deus.
A primeira onda foi marcada pela ênfase no batismo com o Espírito Santo e o falar
em línguas estranhas. O estilo de vida adotado era fortemente ascético. A segunda enfatizava
a cura divina, porém, fazendo uso dos modernos meios de comunicação para a propagação
das suas mensagens e divulgação dos seus milagres. Nesse período ocorreu a transição de
estilo de vida ascético para outro mais liberal.
A terceira onda, particularmente como representada pela Igreja Universal, é
caracterizada pelos cultos de libertação, ênfase na cura divina, pelo exorcismo e a Teologia
da Prosperidade. Grande relevância é dada à participação do diabo, tendo em vista que, de
acordo com a teologia iurdiana, ele é o causador direto de todos os males que ocorrem neste
mundo. Edir Macedo encara a sua, a igreja reavivamentista do momento. Aquela que tem as
respostas para os anseios do povo pós-moderno. Por isso, ele critica as “religiões” como
produto da artificialidade humana.
O terceiro capítulo, intitulado, “abordagem descritiva das doutrinas distintivas da
IURD”, demonstrou que a teologia da Igreja Universal é fruto desse amálgama, associado às
doutrinas fundamentais do pentecostalismo brasileiro, modificado e adaptado, até certo
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ponto, para se amoldar à nova realidade pós-moderna. Dentre a abordagem dessa nova
realidade, encontra-se a aversão aos estudos teológicos sistemáticos. O que em si mesmo, é
uma contradição, pois a IURD formulou as suas doutrinas a partir de pressupostos
teológicos definidos pelo seu fundador, Edir Macedo.
As suas formulações incluem conceitos a respeito das Sagradas Escrituras, sobre a
Criação, em relação a qual a IURD abraçou os pressupostos da “Teoria da Reconstrução ou
Reconstituição”, tendo em vista as concepções de Macedo sobre o conflito cósmico e a
queda de Lúcifer, segundo o bispo, ocorrida durante o período da Lacuna.
Correspondem ao pensamento pentecostal tradicional as formulações de Macedo que
incluem: o conceito da IURD em relação à natureza do homem na morte, ao tormento
eterno, aos dons espirituais, quanto ao batismo no Espírito Santo, cuja concepção é
fortemente baseada na experiência sensorial extática, e em relação à segunda vinda, à lei de
Deus e à observância do domingo.
A doutrina do domínio forneceu as bases para a inserção denominacional na política
partidária. E as doutrinas influenciadas pelos pressupostos da confissão positiva são: a
experiência da salvação, a cura pela fé, os dízimos e ofertas, o batismo, a santa ceia, o
exorcismo e as maldições. Também alguns aspectos da crença de que Jesus desceu ao
inferno durante a Sua morte, e da condição dos remidos que viveram e morreram antes da
morte expiatória de Cristo. O quarto capítulo, “respostas bíblicas às doutrinas do
neopentecostalismo iurdiano”, responde criteriozamente a esses pressupostos.
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Para isso foram providas respostas bíblicas às doutrinas fundamentais da IURD.
Tendo em vista que várias questões doutrinárias já foram objetos de outras pesquisas, levouse em consideração os seguintes pontos:
Primeiro, analisar os aspectos doutrinários enfatizados pela literatura iurdiana,
aqueles que lhe são peculiares e os relacionados à confissão positiva. Os temas
considerados, analisados e respondidos, foram primeiro expostos no capítulo três, conforme
são compreendidos pelos seus defensores. Questões menores e periféricas foram deixadas de
fora da análise, considerando apenas àquelas realmente relevantes e consentâneas aos
objetivos desta pesquisa.
Tendo em vista que os pressupostos da confissão positiva forneceram as bases
fundamentais para algumas doutrinas, inclusive para a Teologia da Prosperidade, essas
mereceram destaque: a Criação, a natureza do homem, o tormento eterno, o conflito
cósmico, a experiência da salvação, a doutrina da fé e a confissão positiva, propriamente
dita, a doutrina dos dons e ministérios espirituais e a doutrina do domínio.
Esta última provê a base para o envolvimento sistemático da denominação na política
partidária. Tendo em vista os diversos episódios bíblicos citados no livro Plano de Poder
para corroborar as suas pressuposições, os textos citados foram analisados à luz de sólida e
sóbria exegese a fim de demonstrar qual a posição bíblica sobre a questão.
Várias referências são feitas por Macedo à lei de Deus, oferecendo a sua versão sobre
os aspectos morais, cerimoniais, civis e até de saúde. Portanto, este tema foi analisado,
levando-se em consideração essas declarações e os textos bíblicos citados. A observância do
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sábado é depreciada e relegada a uma prática prescrita do judaísmo na literatura assinada por
Macedo, além de cunhar de sectários os que guardam e defendem a doutrina do sábado.
Por isso, as suas afirmações históricas e os vários textos bíblicos citados em apoio à
sua defesa da guarda do domingo, bem como da depreciação do sábado bíblico, foram
analisadas e respondidas convenientemente, muito embora houvesse ainda espaço para
maiores considerações sobre o tema. No entanto, esse procedimento fugiria aos objetivos
desta pesquisa.
Quanto às técnicas de abordagem evangelísticas, foi verificado, o conceito
missionário da IURD que incluem a forte capacidade de adaptação ao meio, o uso da mídia e
a assistência social. Foi também observado o perfil do pastor e do membro da Igreja
Universal como uma maneira de caracterizar o seu público alvo.
Como a IURD é reconhecidamente um fenômeno de crescimento, foi analisada a sua
capacidade de inculturação que se estende até o extremo do sincretismo. A maneira como
ocupa espaço, buscando áreas estratégicas onde costuma edificar as suas congregações.
Verificou-se que a sua liturgia informal usa uma linguagem adaptada à moldura
popular para viabilizar a maior aproximação com o público. Notou-se que não se pode
atribuir o seu crescimento exclusivamente à sagacidade da sua liderança, mas à moldura
sócio-econômica, política e religiosa em que surgiu e se desenvolveu.
Também foi verificado que, embora a mídia eletrônica seja um importante fator de
divulgação, ela não é a responsável direta pelo crescimento da IURD, exercendo apenas
mais uma influência confirmatória aos que já são simpáticos ao modelo religioso oferecido
pelo neopentecostalismo iurdiano.
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Quanto à abordagem evangelística utilizada pela IURD, foram observadas as
estratégias heterodoxas e a ausência de princípios para nortear os limites da inculturação. E,
embora seja um inegável fenômeno de crescimento, ficou demonstrado, que esse não é um
modelo a ser seguido pelas denominações preocupadas e comprometidas com os princípios
éticos exarados pelas Sagradas Escrituras.
Concluiu-se que foi sacrificando princípios bíblicos que a IURD cresceu. Ela buscou
formas de se adaptar ao público pós-moderno, mas não parou aí. Ao invés de pregar o
evangelho de transformação da natureza decaída para a natureza santa (2Co 5:17) e projetar
a esperança do sofredor na vida eterna (Jo 3:15-16) a ser inaugurada com a segunda vinda de
Cristo (Jo 14:1-3), ressalta as benesses deste mundo como um fim em si mesmas (1Jo 2:15).
O quinto capítulo, “resposta às técnicas de abordagem evangelística da IURD”, provê
os argumentos bíblicos contestando o seu formato, e também a elaboração de algumas
formas de abordagem aos iurdianos, levando-se em consideração os três grupos nos quais
estão divididos: 1- os plenamente satisfeitos como integrantes da IURD; 2- os que notaram
discrepâncias entre a sua doutrina e os ensinos da Bíblia; 3- os que estão feridos e se
sentindo prejudicados.
Foi sugerida uma estratégia de ação pastoral baseada na Teologia Prática de
Floristan, por ser um modelo adaptado à luz da realidade social do sul americano, a fim de
alcançar os dois últimos grupos citados por serem os mais propensos a demonstrar interesse
pelo conhecimento da verdade bíblica.
Com o fim de levá-los à decisão, foi preparada uma série de estudos baseados em
temas apreciados pelos iurdianos. Oito tópicos que constituem parte da estratégia para
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encaminhar os iurdianos à apreciação das verdades sagradas: a Bíblia, a fé, a liderança da
Igreja, o sacrifício pessoal (no qual são esclarecidas as questões sobre maldições hereditárias
e maldições proferidas), os dízimos e as ofertas, os milagres, a prosperidade e a missão da
Igreja.
Esses estudos constituem parte da estratégia para encaminhar os iurdianos à
apreciação do que a Bíblia revela sobre questões com as quais estão familiarizados. Também
foram sugeridas algumas ações que precisam ser tomadas pela congregação local da IASD, a
fim de receber esse público peculiar, para que se sinta acolhido, amparado e esperançoso.
Conclusões
A presente pesquisa demonstrou que, em maior ou menor escala, as manifestações
extáticas aconteceram ao longo da história cristã. O apóstolo Paulo precisou lidar com o
problema ocorrido já em seus dias na igreja de Corinto (1Co 14). Essa modalidade de culto
também caracterizou as religiões pagãs, onde o misticismo se desenvolveu.
Após a era apostólica, os reavivamentos extáticos foram crescendo. As afinidades
entre esses e as manifestações espiritualistas puderam ser constatadas de maneira mais
acentuada no próprio berço do pentecostalismo moderno. Durante os seus anos formativos,
os pentecostais de Azusa, viram se agregar ao seu movimento, representantes de alguns
segmentos místicos. Os “hipnotizadores”, “espiritualistas e médiuns de numerosas
sociedades ocultas de Los Angeles” que atraídos pelo fenômeno, “começaram a frequentar e
contribuir para os cultos com a sua mediunidade e transes”.
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Verificou-se que a raiz do neopentecostalismo, da mesma forma, está agregada ao
espiritualismo, tendo em vista que os seus fundamentos doutrinários estão alicerçados nos
pressupostos do Movimento Novo Pensamento que enfatizava crenças metafísicas. As
concepções neopentecostais são uma herança do deísmo de Kenyon, cuja cosmovisão
metafísica é respaldada na afirmação da existência das “grandes leis espirituais que
governam as forças ocultas da vida”.
Esse conceito torna a iniciativa divina desnecessária, mesmo quando são feitas
orações, tendo em vista que “esse papel é cumprido de forma automática pelas leis
espirituais criadas para reger o mundo.” Dessa maneira, a fé se manifesta através de um
agrupamento de palavras e de atitude mental, como numa fórmula mágica.
Ao verificar o contexto profético no qual se desenrolou o grande reavivamento
adventista milerita, se constatou que a aceitação da mensagem de juízo pelas denominações
evangélicas e a participação na sua proclamação em 1844, poderiam ter evitado que as
gerações seguintes abraçassem os erros introduzidos pelas manifestações extáticas.
Há duas razões para isso. Primeiro, tendo em vista que, depois da passagem do
tempo em 22 de outubro daquele ano, o povo adventista foi revestido de esclarecimentos
como parte da preparação anunciada pelo anjo a João a fim de que “ainda profetizes a
respeito de muitos povos, nações, línguas e reis” (Ap 10:11). Segundo, porque a rejeição de
uma verdade importante abre as portas para a recepção de grandes erros que se opõem a ela.
Constatou-se que a indiferença pentecostal/neopentecostal pela exegese séria das
Escrituras, levando em consideração, predominantemente as suas porções narrativas, abriu
as portas para o seu uso ainda mais inadequado e à aceitação de falsas doutrinas. A sua
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afinidade com elementos de mistério, com o fabuloso e miraculoso, sem considerar a origem
dessas manifestações, os deixou expostos às ações dos predominantes enganos destes
últimos dias (1Tm 4:1).
A despeito de algumas diferenças que distinguem a IURD dos demais grupos
pentecostais, notou-se que ela adota o mesmo código de doutrinas, inclusive quanto à
recepção do batismo com o Espírito Santo. Também para ela, a maior evidência desse
batismo, é o falar em línguas estranhas.
Ela abriga o mesmo conceito sobre alguns aspectos da lei moral e quanto à
observância do sábado, substituindo-o pelo domingo. Mas, contrário a outros grupos
pentecostais, adotou uma conduta não ascética e enfatizou o proveito dos bens deste mundo.
Através da concepção da confissão positiva, todo bem se origina em Deus e todo mal
em Satanás. A confissão positiva pressupõe a vitória sobre todas as doenças, todos os
infortúnios da vida familiar, profissional, social, etc. Essas asserções estão ancoradas na
teologia da prosperidade, elaborada no ambiente pós-moderno como fruto de radicais
transformações sociais, econômicas e políticas, cuja essência é o secularismo.
Com o fim de prosseguir com a obra de divulgar as verdades bíblicas na sua
integridade, especialmente as mensagens angélicas dirigidas “a cada nação, e tribo, e língua,
e povo” (Ap 14:6) destes últimos dias, a IASD precisa se aparelhar adequadamente para dar
à trombeta, o sonido certo.
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Sugestões
A análise histórica e doutrinária de uma denominação cristã é uma tarefa em si
mesma abarcante e exige critérios de seletividade para não tornar a pesquisa redundante.
Evidentemente, esta investigação não analisou todas as implicações ligadas ao tema, pois
isso poderia redundar em divagações e afastamento do objetivo deste trabalho.
Novos estudos poderiam ser produzidos com o fim de analisar a teologia e as
doutrinas de cada grupo pentecostal e neopentecostal, sugerindo métodos apropriados de
abordagem para cada um deles. E que compreendessem cursos de preparo para pastores,
obreiros e membros da IASD.
Dois grupos que mereceriam ser estudados são: o primeiro, a Igreja Internacional da
Graça de Deus, presidida pelo seu fundador, R. R. Soares, que pertenceu à mesma escola de
preparo que Edir Macedo e também logrou êxito expansionista. O segundo, liderado por
Valdemiro Santiago, a Igreja Mundial do Poder de Deus, uma dissidência da IURD e que
também tem crescido vigorosamente.
Seria de grande relevância uma nova pesquisa que tivesse por meta traçar todas as
relações

possíveis

entre

o

pentecostalismo/neopentecostalismo

e

o

espiritismo,

estabelecendo os vínculos de afinidade e elaborando um programa de estudos que
clarificasse o tema e o transformasse em ferramenta evangelística para alcançar os diversos
seguimentos existentes dentro da sociedade pós-moderna.
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ANEXO
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ANEXO A

O LEGADO MORÁVIO À METODOLOGIA DE WESLEY
Elementos que Wesley Apreciava
Elementos que Wesley Não Apreciava
O cântico de hinos como uma forma de instrução
Falta de abertura, franqueza e simplicidade no falar
O lugar da mulher na adoração
Exclusividade
Serviços especiais: “Festa Ágape”, vigílias, etc.
O domínio de Zinzendorf
A “ecclesiolae ecclesia”*
O antinomianismo**
Intenso companheirismo: unidade antes que informação
A Doutrina Morávia da “calma”
Ênfase na conduta, sem especulação
A depreciação dos “meios da graça”, como a comunhão e o
batismo
Ênfase na conversão instantânea, certeza da salvação
Tomadas de decisão baseadas em lançamento de sorte
Simplicidade de estilo de vida
Tendência ao misticismo
Distinção de coros para instrução e de bands (pequenos
Piedade subjetiva desvinculada dos negócios humanos
grupos) para edificação

* Grupos de renovação independentes dentro da estrutura oficial da igreja com a finalidade
de restaurar e revitalizar as organizações eclesiásticas (Henderson, John Wesley‟s Class
Meetings, 61; Ferm, “Spener, Philipp Jakob”, A Protestant Dictionary, 245).
** O antinomianismo é a doutrina que dissocia a observância da lei de Deus do plano de
salvação pela graça.
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ANEXO B
SÉRIE DE ESTUDOS, “OS ENSINOS DE JESUS”
Lição 1 – Ensinos de Jesus Sobre a Bíblia
1. Quem deu nome a Jesus? Mateus 1:20, 21
Marque com um “X” a alternativa correta:
( ) Um anjo do Senhor

(

) Seu pais adotivos

(

) Seus avós

2. De acordo com o texto, qual o significado do nome Jesus? Mateus 1:20, 21
Marque com um “X” a alternativa correta:
(

) Cordeiro

(

) Leão

(

) Salvador

Ao longo da vida de Jesus podemos identificar diversas fases que caracterizam seu ministério:
nasceu para salvar, morreu como cordeiro, ressuscitou para reinar como leão.

3. Ainda de acordo com o texto, de que Jesus veio nos salvar? Mateus 1:21
Complete a sentença:
Porque Ele veio salvar o Seu povo dos ________________________ deles.
O pecado nos atinge nas diversas áreas de nossa existência: nosso relacionamento com Deus (Isa.
59:2), com o cônjuge (Ef 5:22; 1Pe 5:22), com os pais e filhos (Ef 6:1-4); com o próximo (Cl 3:1314). Pode influenciar o estado de nossa mente (2Co 11:3; Rm 12:1-2), ou afetar nossa
compreensão das Escrituras e a prática da religião (Jo 17:17; 5:39; Mt 22:29; Luc. 24:25-27,44-45).

4. Porque Jesus censurou aos discípulos logo após a ressurreição? Lucas 24:2527,44-45
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(

) Não conheciam os ensinos do Novo Testamento
) Não conheciam os ensinos dos fariseus
) Não conheciam os ensinos do Antigo Testamento

Conhecer o Antigo Testamento é fundamental para compreender o ministério de Jesus.
1) No Antigo Testamento está relatada a primeira profecia messiânica indicando a vinda do salvador
(Gn 3:15). Que o Cristo prometido nasceria da tribo de Judá (Gn 49:10), o messias seria semelhante
a Moisés (Dt 18:15), nasceria de uma virgem (Is 7:14;9:6), seria da descendência de Davi (Is 11:12).
2) Prediz as obras libertadoras de Jesus (Is 42:6-7, 20-21 61:1-3);
3) Mostra como seria a fase final do Seu ministério: entrada triunfal em Jerusalém (Zc 9:9), o preço
da traição (Zc 11:12), a dispersão dos discípulos durante a Sua prisão (Zc 13:7).
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4) Os fatos que ocorreriam na cruz (Sl 22:1,16-18), seus ossos não seriam quebrados (Sl 34:20).
Que morreria humildemente como um cordeiro expiatório (Is 52:13-53:12), entregaria a sua vida
(sopro de vida) nas mãos de Deus (Sl 31:5). Que seria ressuscitado pelo Pai (Sl 2:7; 16:10), e
recebido no Céu como rei da glória depois da ressurreição (Sl 24).
5) E continuaria o seu ministério intercessor no santuário celestial, como tipificado pelo sacerdócio
levítico (Hb 8:1-2; 9:24; 10:12).

5) Que recomendação Jesus faz aos cristãos que vivem nos últimos dias? Mateus
4:4; Tiago 1:22
Marque com um “X” a alternativa correta:
(
(
(

) Não conhecer os ensinos do Novo Testamento
) Não conhecer os ensinos do Antigo Testamento
) Buscar cada dia conhecer mais a toda Palavra de Deus

Segundo Jesus e os apóstolos, “toda a Escritura é inspirada por Deus”, e não apenas uma
parte dela, tal como o Antigo ou o Novo Testamento (2Tm 3:16-17). A única segurança do
cristão está em seguir as orientações escritas da Palavra de Deus que não pode ser
mudada (Ml 3:6; Tg 1:17; Ap 18:19-20).
6) Que bênçãos estão reservadas para aqueles que se apegam a toda a Palavra de
Deus? Salmo 119:105; Jeremias 15:16
Complete a sentença:
Lâmpada para os meus pés é a Tua ______________ e ______________ para os meus
____________. Achadas as tuas ________________, logo as comi; as tuas palavras me
foram _______________ e ______________________ para o coração.
7. Quais as grandes dificuldades que Jesus encontrou ao longo de seu ministério?
Marcos 7:5-9
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(

) Líderes que seguiam a tradição
) A falta de recursos financeiros para treinar os líderes
) Líderes que ensinavam doutrinas de homens
) Líderes que não guardavam os mandamentos de Deus

Jesus é o Grande líder da Igreja. A ele devemos ouvir, e confrontar os ensinos dos líderes
religiosos de nossos dias com o que Jesus ensinou e pregou, assim como Ele confrontou os
ensinos dos líderes religiosos de Seus dias com as Sagradas Escrituras. Cabe a cada um de nós
conhecer a Sua Palavra e fazer escolhas que estejam de acordo com o que ensinou. Devemos
servi-lO e amá-lO (Jo 10; Dt 30:19).

8. Qual deve ser a oração daqueles que estudam a Palavra de Deus? Salmo 25:4,5
Complete a sentença:
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Faze-me, Senhor, conhecer os Teus ____________________, ensina-me as Tuas
_________________. Guia-me na Tua ________________ e ______________________,
pois Tu és o Deus da minha __________________, em quem eu espero todo dia.
Compromisso de Fé:
( ) Aceito toda Bíblia como regra de fé e prática na minha vida pessoal.
( ) Medirei todos os ensinos religiosos pelo que ela ensina.
( ) Tentarei praticar os seus ensinamentos, colocando-os em prática diariamente.

Respostas:
1 – Um anjo
2 – Salvador
3 – dos pecados
4 – (V)
(F)
(V)
5 – Buscar a cada dia conhecer mais a toda Palavra de Deus
6 – “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. Achadas as tuas
palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração”
7 – (V)
(F)
(V)
(V)
8 – “Faze-me, SENHOR, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas.Guia-me na tua
verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia”
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Lição 2 – Ensinos de Jesus Sobre a Fé
1. Que importante ordem Jesus deu aos Seus discípulos? Marcos 11:22
Complete a sentença:
“Ao que Jesus lhes disse: Tende ______ em ________ .”
A fé é um importante elemento do Cristianismo. Ela é muitas vezes mencionada por Jesus e pelos
apóstolos. Ela pode significar a intensidade com que se crê (Mt 6:30; 8:26; 15:28); a confiança na
habilidade divina de realizar o impossível (Mt 8:13; 9:2, 22, 29; 16:8; 17:20); a aceitação de Jesus
como a dádiva divina para benefício do homem (At 3:16); devoção (At 6:5); uma figura para
representar a religião cristã (At 6:7) e poder que capacita à obediência (Rm 1:5).

2. Como a Bíblia define a fé e qual o seu papel na vida cristã? Hebreus 11:1, 6;
Romanos 5:1; Tiago 2:26
Complete a sentença:
“A fé é a _______________ das coisas que se esperam, a _________________ de
fatos que não se vêem.”
“A fé sem as _____________ é _______________ .”
3. Quais os objetivos fundamentais da fé? 1 João 5:4; 1 Pedro 1:9
Complete a sentença:
Vencer o _____________ e _____________ a vossa alma.
4. De que maneira a fé se desenvolve e amadurece? Romanos 10:17
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(

) Devolvendo o dízimo
) Fazendo sacrifício
) Aumentando as ofertas
) Ouvindo a Palavra de Deus

5. O que Deus promete aos que têm fé ou crêem Nele? Mateus 10:37-38; Lucas
14:26; João 3:16
Marque com um “X” a resposta correta:
( ) Prosperidade material
( ) Sucesso profissional

( ) A vida eterna
( ) Harmonia com os pais ou filhos

Nem sempre a aceitação de Cristo pela fé trará paz e harmonia ao lar. Pelo contrário, pode ser o
fator desencadeador de intrigas. Jesus declarou: “não penseis que vim trazer paz à terra; não vim
trazer paz, mas espada” (Mt 10:34). É enganoso pensar que a fé remove esse tipo de contenda. A
crise pode se agravar, tendo em vista a existência de uma luta sendo travada entre o bem e o mal.
Os que escolheram o lado do bem, pela fé, já se colocaram em oposição ao mal.

6. A fé proporciona ao crente autoridade para determinar o que Deus deve
fazer por ele? Isaías 6:1-7; 58:8-9; Efésios 1:11
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Complete a sentença:
Deus faz “todas as coisas _____________ o ______________ da sua
______________”.
Deus não está sujeito aos caprichos humanos. Ele é o Sumo Senhor do Universo. Há muitas
religiões hoje que tentam reduzir o Todo Poderoso a um simples vassalo (servo), sempre à
disposição para obedecer as determinações de líderes religiosos, como se esses fossem os
suseranos (senhores) escravizadores do Soberano Deus. Não consideraram com seriedade textos
como o de Isaias 55:8-9: “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR, porque, assim como os céus são mais altos
do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus
pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.”

7. De acordo com Efésios 1:12-13, é Deus quem nos glorifica ou nós que o
glorificamos com a nossa fé?
Resposta:
__________________________________________________________ .

Compromisso de Fé:
( ) Decido exercer a fé conforme ensinada pela Palavra de Deus.
( ) Creio que não sou eu que determina o que deve ou não acontecer na minha vida, mas Deus.
( ) Desejo pela fé submeter-me à Sua vontade.

Respostas:
1 – Tende fé em Deus.
2 – “A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem”
“A fé sem obras é morta”
3 – mundo/salvar.
4–
(F)
(F)
(F)
(V)
5 - A vida eterna
6 – Deus “faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade”
7 – Nós é que O glorificamos com a nossa fé
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Lição 3 – Ensinos de Jesus Sobre a Liderança da Igreja
1. Quando a liderança de Jesus foi atacada pela primeira vez? Apocalipse 12:7-9
Complete a sentença:
“Houve peleja no Céu ________________ e Seus ________________ pelejaram contra o
________________. Também pelejaram o dragão e seus anjos.”
Sobre a identidade de Miguel, há muitas evidências de tratar-se de Jesus antes da encarnação.
Toda vez que este personagem bíblico aparece, ele está: 1) Defendendo o povo de Deus; 2)
Lutando contra as investidas de Satanás; 3) Ressuscitando os mortos. Em Daniel 12:1-2 e Judas 9,
ele aparece no contexto da ressurreição (lembremos que somente Deus pode ressuscitar os
mortos). Em 1 Tessalonicenses 4:16, mais uma vez ele surge quando os mortos no Senhor são
ressuscitados. Em 1 Coríntios 15:51-55, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Em
Daniel, o arcanjo é identificado como Miguel na ressurreição, em Tessalonicenses o arcanjo é
mencionado, mas não é dito o seu nome, e em 1 Coríntios, é feita referência à trombeta, porém não
ao arcanjo e nem ao seu nome, mas nas três ocasiões ocorre a ressurreição, indicando tratar-se da
mesma pessoa que causa a ressurreição, o arcanjo Miguel. Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a
vida...” (Jo 11:25). Por isso, concluímos que “Miguel” (expressão hebraica), cujo significado é “Quem
é como Deus?”, é uma figura pictórica, ou seja, indicava tratar-se de Jesus antes da encarnação (Jo
1:1-3).

2. Quais as características que um líder cristão não deve ter? Isaías 14:12-14
Marque com um “X” as alternativas corretas:
( ) Orgulho

( ) exaltação própria

( ) humildade

( ) desejo de supremacia

3. Como Lúcifer era antes de rebelar-se contra a autoridade de Deus? Ezequiel 28:1315
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
( ) Isento de sabedoria
( ) Ungido

( ) Era coberto de brilho
( ) Perfeito

( ) Querubim da guarda
( ) Sem prestígio

Deus não criou o diabo (enganador) e nem satanás (adversário). Criou Lúcifer (um anjo de luz) que
possuía livre arbítrio, ou seja, livre direito de escolha. Era querubim, isto é, assistia na presença de
Deus (Êx 25:20; Sl 80:1); era ungido (Êx 30:22-25; 40:13), e apenas os reis, os sacerdotes e
profetas eram ungidos, devido à responsabilidade especial de seus encargos. Essa mesma
expressão é atribuída a esse anjo, indicando que sua função era muito especial. Era perfeito,
porque Deus o fez assim, mas com o direito de escolher se seria fiel ou não!

4. Que problemas caracterizaram a transformação de Lúcifer em satanás? Ezequiel
28:15-17
Marque com um “X” as alternativas corretas:
( ) Achou-se iniquidade nele
( ) A sua beleza

( ) Andar no brilho das pedras
( ) O pecado

No texto hebraico do Antigo Testamento a palavra para iniquidade é ` ewel ou awel, ou `awlah, que
foi traduzida para a versão grega do Velho Testamento (Septuaginta, versão preferida dos
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apóstolos), como adikia, definida como anomia, ou seja, a letra “a” sendo um prefixo de negação e
“nomia”, significando lei. Assim, adikia (pecado) é definida como anomia, transgressão ou negação
da lei de Deus. Basta verificar 1 João 3:4 na versão Almeida Revista e Corrigida e comparar com a
Almeida Revista e Atualizada.

5. Qual a proposta do governo de Lúcifer? Gênesis 3:1-4
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(
(
(

) Levar o homem a desobedecer a Deus
) Fazer o homem desconfiar das Palavras de Deus
) Engrandecer o homem
) Levar o homem a ser independente de Deus
) Proporcionar bem estar
) Levar o homem a pecar

Ao longo de toda a Escritura, percebe-se a tentativa de Satanás de levar o homem a deixar de lado
aos mandamentos de Deus, assim como fez quando ainda no Céu. Em Apocalipse 12:3 João vê um
dragão vermelho (o vermelho significando os atos assassinos de Satanás [Ap 6:3-4]) que arrasta a
terça parte dos anjos (Is 14:12; Ap 1:20) do Céu com a sua cauda. Em Deuteronômio 28:13 a cauda
está relacionada com a desobediência aos mandamentos de Deus, e em Isaías 9:15 o “profeta que
ensina a mentira é a cauda”, ou seja, mentira relacionada à lei de Deus. Portanto, a proposta de
Satanás é levar a humanidade a questionar e violar o que está escrito para fazer a sua própria
vontade.

6. Qual a proposta do governo de Jesus? João 14:15; Gênesis 2:15-17
Complete a sentença:
“Se me ___________, _________________ os meus ___________________.”
Ao criar o homem, Deus deixou claro que a sua liberdade estaria condicionada à lealdade ao Seu
governo. Isto é, a permanência no jardim dependeria da responsabilidade de se fazer o que Deus
reivindicava, por ser o melhor para o homem. Jesus disse: “Eu vim para que tenham vida, e a
tenham em abundância”, enquanto Ele mesmo afirmou em relação ao diabo: “O ladrão vem só para
matar, roubar e destruir” (Jo 10:10). Em contraste com o caráter mentiroso de Satanás (Jo 8:44),
Jesus nos oferece a verdade que liberta (Jo 8:32).

7. Que segurança temos na liderança de Jesus? Mateus 24:35; Hebreus 13:8
Complete a sentença:
As suas palavras não _________________________________________ .
Jesus Cristo, ontem e hoje, é o ___________ e o será para ___________ .
Estamos vivendo nos últimos dias da História deste mundo, as propostas religiosas se multiplicam a
cada dia. Cabe a nós aceitarmos Jesus Cristo como Líder, pois Ele mesmo disse que exatamente
neste tempo se levantariam muitos falsos cristos e falsos profetas (Mt 24:5, 11). Se seguirmos a
Jesus e à Sua Palavra, estaremos certos quanto ao caminho que estamos trilhando. Pois, “nem
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todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de
meu Pai, que está nos céus” (Mt 7:21).

8. Quais os perigos de confiarmos a nossa vida espiritual a líderes humanos? (2Pe
2:1-3; At 20:29; 1Pe 5:2-3)
Complete a sentença:
“Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós
falsos mestres, os quais _______________, dissimuladamente, ___________
__________, até ao ponto de ____________ o Soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina ____________. E muitos seguirão as suas
___________ __________, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade;
também, movidos por avareza, farão ___________ de vós, com palavras fictícias; para
eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.”
Deus nos deixou a Sua Palavra como fonte de toda experiência cristã, e não autorizou homem
algum, por muito importante que possa parecer aos olhos humanos, a mudar ou anular o que está
escrito (Ap 22:18-19). Cabe a cada crente tomar a decisão de seguir as orientações de Jesus
encontradas em Sua Palavra (Jo 7:17; At 5:29, 32; Hb 5:9).

Compromisso de Fé:
( ) Decido aceitar a liderança de Jesus em todos os aspectos da vida.
( ) Decido também comparar o que Ele ensina com o que é pregado pelos líderes humanos
( ) Quando houver contradição entre os Seus ensinos e os dos líderes humanos, obedecerei a Ele.

Respostas:
1 – “Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o
dragão e seus anjos”
2 – Orgulho/exaltação própria/desejo de supremacia
3–(F)
(V)
(V)
(V)
(V)
(F)
4 – Achou-se iniquidade nele/O pecado
5–(V)
(V)
(F)
(V)
(F)
(V)
6 – “Se me amais, guardareis os meus mandamentos”
7 – passarão
mesmo/sempre
8 – “Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos
mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de
renegarem o Soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E
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muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da
verdade; também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias; para eles o
juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme”
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Lição 4 – Ensinos de Jesus Sobre Sacrifício Pessoal, Bênção e Maldição
Deus exige de Seu povo certa medida de sacrifício, mas este se refere ao abandono do pecado, à
renúncia do “eu” e ao afastamento do mundo: “Permaneceremos no pecado, para que seja a graça
mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele
morremos?” (Rm 6:1-2); “disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo
se negue, tome a sua cruz e siga-me” (Mt 16:24); “não ameis o mundo nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele” (1Jo 2:15).

1. Qual o sacrifício que agrada a Deus? Salmo 51:17
Complete a sentença:
“Sacrifícios agradáveis a Deus são o ______________ ___________________; coração
________________ e _________________, não o desprezarás, ó Deus”.
2. Com que objetivo Jesus ordena vigiar? Mateus 26:41; Marcos 13:33; 14:38
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
( ) Para não entrar em tentação, pois a carne é fraca
( ) Para preparar-se para a volta de Jesus
( ) Para melhorar a vida financeira e viver regaladamente neste mundo
3. Com que objetivo se deve realizar o jejum? Mateus 9:14-15; 17:21; Marcos 9:29
Marque com um “X” as alternativas corretas:
( ) Fortalecer-se para a volta de Jesus
( ) Melhorar a vida financeira
( ) Expelir demônios
4. Há muitos evangélicos que acreditam em maldições, assim como os espíritas. O
que a Bíblia ensina sobre “maldição hereditária”? (Êx 20:5-6; Ez 18:2-4, 20)
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(

) Os filhos não herdam os pecados dos pais
) Os filhos pagam pelos pecados dos pais
) Os pais pagam pelos pecados dos filhos
) Os filhos podem sofrer as consequências dos pecados dos pais

A escritora Ellen G. White, explica Êxodo 20:5-6 assim: “Que tanto os adultos como os jovens se
lembrem de que para cada violação das leis da vida a natureza fará o seu protesto. A penalidade
recairá tanto sobre as faculdades mentais como físicas. E não termina no indivíduo leviano e
culpado. Os efeitos de sua má conduta são vistos na sua descendência, e assim os males
hereditários são passados adiante, até a terceira e quarta geração”. Ellen G. White, Meditações
Matinais, Refletindo a Cristo, 8 de maio, página 134 (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1986).

5. O que a Bíblia ensina sobre “maldição proferida”? Números 23:8, 26
Complete a sentença:
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Balaão declarou: “Como posso ______________ a quem Deus não
__________________?”
Uma maldição ou imprecação só acontece quando o que profere a maldição está revestido da
autoridade divina (Sl 137:8-9; Tg 5:4), como um profeta falando em nome de Deus. Foi o que
ocorreu com a maldição de Noé lançada sobre o seu neto Canaã (Gn 9:22-25). Mas, quando Deus
não aprova a maldição, ela não acontece.

6. A maldição de Golias funcionou contra Davi? 1 Samuel 17:43-44, 49-51
Marque com um “X” a resposta certa:
( ) Sim

( ) Não.

7. A maldição de Simei conseguiu destronar Davi? 2 Samuel 16:5-14; 18:28-33
Marque com um “X” a resposta certa.
( ) Sim

( ) Não.

8. O que a Bíblia ensina sobre o efeito de maldições proferidas? (Sl 109:17; Nm 24:9)
Complete a sentença:
Amou a ___________; ela o apanhe; não quis a __________; aparte-se dele.
Benditos os que te __________, e malditos os que te ____________.
O bem ou o mal não dependem de palavras para se materializar. Somente a Palavra de Deus tem
poder de fazer acontecer (Sal. 33:9). No caso dos homens, as palavras precisam ser
acompanhadas de ações para se concretizarem, seja para o bem ou seja para o mal (1 João 3:18;
Tiago 2:15-16). O que o homem deve temer é o que pode lhe afastar de Deus (Isa. 59:2). Portanto,
o ensino de maldição de família, maldição proferida e o uso de objetos, tais como sal ou ervas para
afastar esses males, não tem base bíblica e é uma simples imitação dos cultos animistas e
espiritualistas, com a finalidade de atrair adeptos.

9. O que a Bíblia ensina sobre o uso de objetos? (Jo 4:23-24; 20:27-29; Hb 11:1)
Marque com um “X” a alternativa correta:
( ) São necessários para aumentar a fé

( ) São desnecessários para aumentar a fé

A religião verdadeira não se utiliza de objetos para a sua autenticação (Êx 20:4-5), ou sobre os
quais o crente ponha a sua confiança. Deus autorizou e ordenou o uso de alguns emblemas (Mt
26:26-28; 1Co 11:23-26) e simbolismos (Mt 28:19; Tg 5:14-15) relacionados à salvação, ao
compromisso e à fé em Deus. Mas estes, são em número limitado e indicados por Ele. Isso não
quer dizer que o cristão não possa usar ilustrações, contudo, elas nunca devem ter valor
sacramental, como acontece em alguns ramos evangélicos. A fé verdadeira é fundamentada naquilo
que não se vê.

Compromisso de Fé:
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( ) Creio que não há nenhuma ameaça de maldição para aquele que crê em Jesus.
( ) Acredito na Palavra de Deus e não em objetos “santificados” pelo homem.
( ) Pela fé em Jesus, procurarei me distanciar de tudo o que pode me afastar de Deus.

Respostas:
1 – “Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compungido e contrito, não
o desprezarás, ó Deus”
2–(V)
(V)
(F)
3 – Fortalecer-se para a volta de Jesus
Expelir demônios
4–(V)
(F)
(F)
(V)
5 – “Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou?”
6 – Não
7 – Não
8 – “Amou a maldição; ela o apanhe; não quis a bênção; aparte-se dele”
“Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem”
9 – São desnecessários para aumentar a fé
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Lição 5 – Ensinos de Jesus Sobre Ofertas e Dízimos
A Bíblia é o livro da benção, nela encontramos cidades abençoadas, pessoas, dias e
nação abençoadas. A Bíblia apresenta dois tipos de bênçãos: naturais e sobrenaturais. As
bênçãos naturais são concedidas a todos, independente da vida que levam, são elas: o ar
que respiramos, o alimento, o sol, a chuva. As bênçãos sobrenaturais estão reservadas
para aqueles que estão dispostos a fazer toda a vontade de Deus. Vejamos agora como
alcançar as bênçãos de Deus.
1. Ao criar o ser humano, o que fez Deus? Gênesis 1:28
Complete a sentença:
“E Deus os _________________________ e lhes disse: Sejam fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra.”
Deus criou o ser humano para Sua glória (Is 43:7) e para refletir a Sua imagem (Gn 1:27). No
jardim, Adão e Eva conheciam apenas a benção. Após a queda, passaram a conhecer a maldição
do pecado, a dor, o sofrimento, a morte, a miséria e a desgraça de não podermos mais ver a face
de Deus (Is 59:2).

2. Que alternativas Deus coloca diante de todo ser humano? Deuteronômio 30:19
Complete a sentença:
“Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a __________ e a
__________, a __________________ e a __________________; escolhe, pois, a vida.”
Na Bíblia, encontramos a bênção divina sendo recebida de várias maneiras: Jó: a sua bênção foi o
privilégio de permanecer fiel a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Abraão: foi abençoado com
terras, filhos e em ser ascendente do Messias – Jesus (Gn 12:1-3). Abraão recebeu muitas
bênçãos, porque obedecia a Palavra de Deus e seguia os Seus mandamentos (Gn 26:5). Ana: foi
abençoada com o filho de seus sonhos (2Sm 2:21). Isaque: foi abençoado com recursos financeiros
(Gn 26:12,13). Salomão: foi abençoado com inteligência e capacidade (1Rs 4:29). Paulo: a sua
bênção consistiu em ser um veículo da graça mesmo em meio ao sofrimento de uma limitação física
(2Co 12:9-10).

3. Que passos devemos dar para recebermos bênçãos também? (Mt 7:7-8; Pv 28:20)
Marque com um “X” as alternativas corretas:
( ) Exigir
( ) Buscar

( ) Pedir
( ) Negociar

( ) Ser fiel
( ) Apressar

As bênçãos de Deus não podem repousar sobre um coração egoísta e interesseiro, sem o
verdadeiro espírito de adoração (Sl 24:3-5). Com a entrada do pecado, o egoísmo passou a ser
natural para a humanidade, e muitos recorrem a Deus, não para adorá-lo, mas para fazer uma
barganha com Ele. Deus quer obediência a Sua Palavra e não sacrifícios. Muitos imaginam que
podem alcançar as bênçãos de Deus através de campanhas, doações, penitências, obras
humanitárias ou boa conduta, ou simplesmente por entregar os seus dízimos e ofertas na igreja.
Deus não nos abençoa porque somos bons, mas porque Ele é bom!
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4. Com o que está relacionada a oferta? (Êx 29:39; Lv 4:1-4; 5:5-6; Jo 1:29; 1Pe 1:1819)
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
( ) Com dar e receber. Quanto mais damos, mais recebemos
( ) Com uma troca com Deus. Ele fica obrigado a doar bens quando dou ofertas
( ) Com o sacrifício expiatório (substituinte) de Jesus. Reconhecendo que Ele morreu em
meu lugar
5. Qual é a visão bíblica sobre a manutenção da obra da pregação do evangelho?
Malaquias. 3:10; 1 Coríntios 9:13 e 14
Complete a sentença:
“Trazei todos os ___________________ à _____________________ do tesouro.”
Foi o próprio Deus quem declarou Seu direito sobre o dízimo (Lv 27:30), e através desses recursos
era Seu propósito estender as bênçãos do evangelho a todo mundo (Mt 24:14). Através da
dedicação integral à pregação do evangelho, Deus tem edificado Sua Igreja em todos os tempos.
Por isso, o Novo Testamento confirma o destino do dízimo para o ministério.

6. Sendo o dízimo uma instituição divina, qual a orientação de Deus quanto ao seu
destino? 1 Coríntios 9:13-18
Complete a sentença:

“Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se
______________? E quem serve ao altar do altar tira o seu ____________? Assim
ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que ___________ do
evangelho.”
Há muitas distorções doutrinárias nos vários seguimentos cristãos em nossos dias. Distorções sobre
a questão da cura, dos dons espirituais, da oração, mas a Teologia da Prosperidade é totalmente
estranha à Bíblia. Não é uma distorção doutrinária, mas uma doutrina extrabíblica, pois não existe
correspondente dos seus ensinos na Palavra de Deus. A instituição do dízimo e das ofertas tinha
como finalidade fazer a manutenção da pregação do Evangelho ao mundo e não para benefício
pessoal, seja de pastores, seja de membros. Basta notar os objetivos do seu uso aos que pregam o
evangelho no texto de Paulo: alimentar, sustentar e dar condições de subsistência. O dízimo não
deve ser usado para acúmulo de riquezas. Jesus afirmou quanto à busca de bens e poder
seculares: “Meu reino não é deste mundo” (Jo 18:36). A marca do falso profeta é a avareza (2Pe
2:1-3) e a do verdadeiro, é a resignação (2Pe 5:2).

7. O que acontece quando não devolvemos a Deus o que Lhe pertence? Ageu 1:6 e 9;
Malaquias 3:8 e 9
Marque com um “X” a resposta correta:
(

) Somos abençoados

(

) Não faz diferença

(

) As bênçãos são retidas
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Ao devolver os dízimos, reconhecemos a Deus como Criador e proprietário de todas as coisas (Sl
24:1; 50:10-12). Ao Lhe dedicarmos as ofertas, O reconhecemos como Salvador e Redentor.

8. Que bênçãos têm o Senhor para Seus filhos fiéis? Números 6:23-25
Preencha conforme os textos:
Abençoa e ____________________________________
Resplandece o rosto e tem________________________
Levanta o Seu rosto e dá a _______________________
9. Quais as prioridades de Deus para o Seu povo nos últimos dias? (Mt 6:19-20;
24:14, 42-51; Lc 21:34; Ap 10:11)
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(
(

) Acumular tesouros no Céu
) Prosperar financeiramente
) Preparar-se para a segunda vinda de Jesus
) Pregar o Evangelho
) Envolver-se com as preocupações deste mundo

Compromisso de Fé:
( ) Reconheço que Deus é o Criador, Proprietário e Mantenedor do Universo.
( ) Desejo continuar devolvendo-Lhe os dízimos e entregando-Lhe as ofertas.
( ) Quero acumular tesouro no Céu e não na Terra, e preparando-me para a volta de Jesus.

Respostas:
1 – “E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra”.
2 – “Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a
bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida”
3 – Buscar/Pedir/Ser fiel
4–( F)
( F)
( V)
5 – “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro”
6 – “Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E
quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam
o evangelho que vivam do evangelho”
7 – As bênçãos são retidas
8 – guarda/misericórdia/paz
9–(V)
(F)
(V)
(V)
(F)
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Lição 6 – Ensinos de Jesus Sobre os Milagres
Sinais, maravilhas e exorcismo, com frequência acompanham aos que pregam o
Evangelho (Mc 16:15-16). A cura é um dom do Espírito Santo (1Co 12:9), e a Igreja foi
comissionada a orar pelos doentes (Tg 5:14-15). Realmente, Deus responde à fé, mas
nem sempre com a cura. Diz o perito, D. R. McConnell: “Assim como em qualquer oração,
devemos orar exercendo fé sob o Senhorio de Cristo” (A Different Gospel: A Historical and
Biblical Analysis of the Modern Faith Movement, 159).
1. Deus realizou maravilhosos milagres através de Paulo (At 19:11). Mas, Paulo
curou a todos ao seu redor? 2 Timóteo 4:20; Filipenses 2:25-27
Marque com um “X” a resposta certa:
( ) Sim

( ) Não

2. Por que Paulo aconselhou a Timóteo usar um pouco de vinho, devido às
enfermidades e aos problemas estomacais? 1 Timóteo 5:23
Marque com um “X” as alternativas corretas:
( ) Deus só cura através de milagres
( ) Deus também cura através de meios terapêuticos
( ) Nem sempre Deus cura através de milagres
3. Paulo orou para que Deus lhe removesse o espinho da carne, mas Ele não o fez
(2Co 12:7-9). Isso indica que:
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
( ) Deus sempre cura quando Seus filhos pedem
( ) Deus nunca cura quando Seus filhos pedem
( ) Deus às vezes não cura quando Seus filhos pedem
4. Tendo em vista que nem sempre Deus cura, como encarar aqueles que prometem
milagres incondicionalmente? Mateus 7:21-23
Complete a sentença:
“________ ________ o que me diz: Senhor, Senhor! ______________ no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus”.
O pastor Ricardo Gondim faz o seguinte comentário sobre os tempos bíblicos: “Havia milagres, mas
homens e mulheres deitavam as suas vidas nas arenas para serem consumidos vivos pelos leões,
cantando e se regozijando na presença do Senhor, contrariamente à atitude triunfalista que não
aceita a possibilidade do sofrimento, preconizada insistentemente pela Teologia da Prosperidade”
(O evangelho da nova era: uma análise e refutação bíblica da chamada Teologia da Prosperidade,
141).

5. De acordo com Mateus 7:21-23, qual é o teste do verdadeiro homem de Deus?
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
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( ) Pratica constantes milagres.
( ) Não pratica iniquidade

( ) Faz a vontade de Deus.
( ) Expelem demônios.

A palavra grega usada por Mateus e traduzida como iniquidade, é anomian, formada de duas
partes: “a” um prefixo de negação, e “nomian”, que significa “lei”. Portanto, negação ou transgressão
da lei (1Jo 3:4). Em outras palavras, Jesus está dizendo que os que quebram a lei de Deus não são
conhecidos por Ele.

6. Tendo em vista que nem sempre Deus cura, qual deve ser a atitude do crente?
Salmo 40:8; 143:10; Mateus 26:39
Marque com um “X” a resposta correta:
(
(

) Ordenar a Deus que cure
) Pedir que se faça a Sua vontade

A Palavra de Deus é clara quanto aos benefícios das provações que muitas vezes afligem aos Seus
filhos (Tg 1:2-4), e afirma que devemos ser pacientes (Tg 5:7-11). Há casos em que a doença é um
instrumento de Deus para salvar o pecador. Isso ocorreu com Paulo. Deus não lhe curou o espinho
na carne para que ele não se ensoberbecesse por causa “da grandeza das revelações” (2Co 12:7).
Lemos sobre sua abnegação em 2 Coríntios 6:4-10 e podemos aprender de seu conselho a Timóteo
sobre o suportar as aflições (2Tm 4:5). Ainda temos o exemplo de fé dos profetas que viveram antes
de nós (Hb 11:36-39) e acima de tudo, o maior de todos os exemplos, o de Cristo (Hb 12:1-3). Este
ensinamento bíblico é diametralmente contra ao slogan: “pare de sofrer!”, enunciado como
propaganda religiosa.

7. Que advertência Jesus e os apóstolos fizeram em relação a líderes religiosos dos
últimos dias? (Mt 24:12, 24; Mc 13:22; Rm 16:18; Fil. 3:19; 1Jo 2:5)
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(

) Aceitar qualquer milagre
) Confiar em qualquer operador de milagres
) Testá-los segundo as Escrituras

Compromisso de Fé:
( ) Aceito o que a Bíblia ensina sobre sinais, maravilhas e milagres.
( ) Aceitarei apenas o que ela ensina sobre essas questões.
( ) Tentarei conduzir a minha vida de acordo com a vontade de Deus e não em iniquidade.

Respostas:
1 – Não.
2 – Deus também cura através de meios terapêuticos
Nem sempre Deus cura através de milagres
3 – (F)
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(F)
(V)
4 – “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus”
5 – (F)
(V)
(V)
(F)
6 – Pedir que se faça a Sua vontade
7 – (F)
(F)
(V)
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Lição 7 – Ensinos de Jesus Sobre a Prosperidade
A primeira igreja que manifestou a noção de uma teologia triunfalista, uma versão antiga
da Teologia da Prosperidade, foi a problemática igreja de Corinto. O apóstolo Paulo,
algumas vezes teve que defender o seu ministério apostólico diante dela (2Co 10:7-18;
11:5-53; 12:1-6). Mas, como as Sagradas Escrituras encaram essa teologia? O que o
Senhor Jesus declara sobre a questão?
1. Jesus nos ensinou a desejar as coisas do mundo ou a crucificar os desejos
carnais? Marcos 8:34
Responda: ________________________________________________________
2. O que os apóstolos ensinaram? Gálatas 5:24;Tiago 4:4; 1 João 2:15-17
Marque com um “X” a alternativa correta:
( ) A exigir as coisas materiais (deste mundo)
( ) A desprezar e crucificar as coisas mundanas
3. Qual o perfil de Cristo que Paulo pregava? 1 Coríntios 1:23; 2:22
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
( ) Pomposo e próspero
( ) O Cristo de sucesso
( ) O Cristo crucificado
4. De acordo com Jesus, precisamos de apenas três coisas para viver. Quais são
elas? Mat. 6:25-34
Marque com um “X” as alternativas corretas:
( ) Casas
( ) Comer

( ) Beber
( ) Veículos

( ) Dinheiro
( ) Vestir

5. De acordo com o apóstolo Paulo, do que precisamos para viver? 1 Timóteo 6:8
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
( ) Cargos
( ) Com que vestir

( ) Propriedades
( ) Sustento

( ) Influência
( ) Terras

6. Em relação à luxúria humana o que Deus diz dos que vivem segundo à carne?
Romanos 6:1-4; 8:12-13; Gálatas 5:16-24
Complete:
“Porque, se viverdes segundo a carne, _____________ para a ____________; mas, se,
pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis”.
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Compare a preocupação de Deus pelos pobres com as Suas advertências aos ricos: Lucas 6:20
com 6:24; Lucas 4:18 com Marcos 10:25; Marcos 10:21 com Mateus 6:19-21; Marcos 14:7 com
Mateus 6:24; Marcos 12:44 com 4:19; Gálatas 2:10 com 1 Timóteo 6:17; 1 Coríntios 11:22 com 1
Timóteo 6:18-19; Tiago 2:5 com 5:1-3.

7. O que Deus espera de Seu povo nestes últimos dias? Mateus 24:42-46; Lucas 1:17;
12:13-21; 1 Coríntios 1:4-8
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(
(
(

) Que Seus filhos tenham posses
) Que estejam preparados
) Que estejam apercebidos
) Que cresçam em abundância de bens
) Que sejam prósperos e desfrutem a vida
) Que tenham conhecimento, tenham dons e sejam irrepreensíveis

Compromisso de Fé:
( ) Creio no que a Bíblia diz sobre a posse de bens materiais
( ) Decido aceitar os conselhos de Jesus e dos apóstolos sobre a prosperidade
( ) Desejo adquirir conhecimento e me preparar para ser encontrado(a) irrepreensível

Respostas:
1 – Crucificar os desejos carnais
2 – A desprezar e crucificar as coisas mundanas
3 – (F)
(F)
(V)
4 – Comer/beber/vestir
5 – (F)
(F)
(F)
(V)
(V)
(F)
6 – “Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito,
mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis”
7 – (F)
(V)
(V)
(F)
(F)
(V)
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Lição 8 – Ensinos de Jesus Sobre a Missão
Jesus deixou bem claro que a Sua Igreja foi estabelecida tendo em vista uma missão maior
do que simplesmente desfrutar as delícias oferecidas por esta vida. Enviou a Sua Igreja
para pregar em toda parte “até aos confins da terra” (At 1:8) para que todos ouçam a
mensagem de salvação (Ap 14:6-7), e então chegue o fim (Mt 24:14).
1. Por que Jesus solicita que os Seus servos sejam fiéis? Apocalipse 2:10
Complete a sentença:
Por que Ele quer lhes dar a ____________________ da ______________________.
2. Por que Jesus ordenou que os Seus seguidores pregassem o evangelho? Marcos
16:15-16
Complete a sentença:
Por que será salvo somente o que ____________________.
3. Qual deve ser, então, a atitude dos que crêem em Jesus?
Relacione a coluna da direita conforme os textos da esquerda:
Atos 4:20
João 20:21
Provérbios 11:30
Ezequiel 3:18
2 Coríntios 5:20
2 Coríntios 5:14

( ____________)
( ____________)
( ____________)
( ____________)
( ____________)
( ____________)

Ser constrangidos pelo amor de Jesus
Ser sábios nas coisas espirituais
Ser embaixadores de Cristo
Ser enviados de Cristo
Falar das coisas ouvidas e vistas
Assumir a atitude de advertir ao ímpio

4. Por que Jesus tem urgência na pregação do evangelho? Mateus 24:11, 12, 24;
Apocalipse 3:11; 22:7, 12, 20
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(

) Para que ao ouvi-Lo, todos vivam prosperamente
) Para que ao ouvi-Lo, todos tenham saúde
) Para que se preparem, pois Ele está voltando
) Por se multiplicarem os falsos profetas

5. O que Ele espera que façamos enquanto aguardamos a Sua segunda vinda?
Responda baseado no texto:
Apocalipse 3:11
_________________________________________________________________
Apocalipse 22:7
_________________________________________________________________
Apocalipse 22:12; Efésios 2:10; Tia. 2:18
_________________________________________________________________
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2 Pedro 3:12
________________________________________________________________
Mateus 24:14; Apocalipse 14:6-12
________________________________________________________________
6. Qual a característica do povo de Deus nos últimos dias? Apocalipse 12:17; 14:12;
Hebreus 8:10; 10:16
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(

) Guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus
) É próspero financeiramente
) Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus
) Tem a lei divina escrita no coração e na mente

7. Quais são os mandamentos da lei de Deus que devem reger o comportamento
moral do homem? Êxodo 20:3-17; Deuteronômio 5:7-21
Responda baseado no texto:
1.
2.
3.
4.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5.____________________________
6.____________________________
7.____________________________
8.____________________________
9.____________________________
10.____________________________

8. Como é chamado o evangelho não corrompido, não modificado pelas tradições
humanas, mas conforme a Palavra de Deus? Apocalipse 14:6
Marque com um “X” a alternativa correta:
(
(
(
(

) Evangelho pentecostal
) Evangelho universal
) Evangelho de prosperidade
) Evangelho eterno

9. Qual a mensagem desse evangelho? Apocalipse 14:7-12
Marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:
(
(
(
(
(

) Prosperidade nesta vida é sinônimo de bênçãos divinas
) Temer a Deus por que vinda é a hora do Seu juízo
) Deus tem que ceder às exigências de quem é fiel nos dízimos e nas ofertas
) Caiu a grande Babilônia
) Não adorar a besta e a sua imagem

10. Qual deve ser, portanto, a esperança dos fiéis filhos de Deus? 2 Pedro 3:13
Complete a sentença:
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“Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos ________ _______ e _______
_______, nos quais habita _____________.”
Compromisso de Fé:
( ) Desejo juntar-me aos que estão pregando o evangelho de Jesus Cristo
( ) Desejo viver e pregar o evangelho eterno
( ) Quero que Deus escreva a Sua lei em meu coração e em minha mente

Respostas:
1 – Coroa/vida
2 – Crê
3 – (2 Coríntios 5:14)
(Provérbios 11:30)
(2 Coríntios 5:20)
(João 20:21)
(Atos 4:20)
(Ezequiel 3:18)
4 – (F)
(F)
(V)
(V)
5 – Que conservemos o que temos para não perdermos a coroa
Guardemos as Suas palavras
Que tenhamos fé e andemos em boas obras
Esperemos e apressemos a Sua vinda
Que preguemos o Evangelho Eterno
6 – (V)
(F)
(V)
(V)
7 – 1. Não terás outros deuses diante de mim
6. Não matarás.
2. Não farás para ti imagem de escultura
7. Não adulterarás
3. Não tomarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão
8. Não furtarás
4. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo
9. Não dirás falso testemunho contra o teu
5. Honra teu pai e tua mãe
próximo
10. Não cobiçarás
8 – Evangelho Eterno
9 – (F)
(V)
(F)
(V)
(V)
10 – “Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita
justiça”
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