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Resumo 

O ensino teológico nas assembleias de Deus começou em meio à divisão de 
grupos, dos que defendiam o ensino formal e os do que não concordavam com 
a aplicação desta modalidade de ensino. No ano de 2011 a Assembleia de 
Deus fez 100 anos de existência, e na década de 2000 houve uma procura 
acentuada em cursos de teologia, por ser uma ferramenta necessária e 
obrigatória para o desenvolvimento do fiel dentro da instituição como ministro 
do evangelho, o que traduzindo seria o mesmo que a promoção dentro de uma 
empresa, subindo na hierarquia. A Assembleia de Deus despertou o interesse 
de pesquisadores, havendo muitos trabalhos desenvolvidos sobre a instituição. 
Mas falta acúmulo sobre como tem se dado a educação nas Assembleias de 
Deus. Um dos métodos de pesquisa foi o da pesquisa bibliográfica e as 
referências utilizadas na pesquisa são bem conhecidas no meio acadêmico 
como: Max Weber, Peter Berger, Paul Freston, Antônio Gouveia de Mendonça, 
entre outros. O levantamento desses trabalhos, relacionados à educação e a 
Assembleia de Deus no Brasil, possibilita comparações, oferecendo resultados 
e divisando tendências. Este trabalho apresenta, assim, uma breve história da 
Assembleia de Deus, fundação, implantação e desenvolvimento, propondo por 
onde realmente começou essa instituição eclesiástica e principalmente a classe 
social que teve maior participação em sua gênese na história brasileira. Após o 
levantamento histórico, destacamos a análise das pesquisas que 
correspondem às exigências desse trabalho. Procura-se, assim, encontrar 
subsídios para uma contribuição à Instituição, compreendendo os diferentes 
aspectos da educação na Assembleia de Deus, como também para uma 
melhor compreensão dessa instituição religiosa no contexto da sociedade 
brasileira. 
 
 
Palavras-chave: Assembleia de Deus. Educação e Assembleia de Deus. 
Educação científica e religiosa. Política religiosa e educação. 
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Abstract 
 
The theological teaching in the Assemblies of God began in the midst of the 
division of groups, who defended the formal education and who disagreed with 
the application of this scientific teaching modality. In 2011 the Assembly of God 
did 100 years of existence, and in the 2000s there was an increased demand 
for courses in Theology, as a mandatory and necessary tool for development 
within the institution of the believer as a minister of the Gospel. The Assembly of 
God had received the interest of researchers, who presented works about the 
institution, but not about the education in that Institution. This work search to 
offers a preliminary contribution to the institution and to a better understanding 
of that Christian denomination in the Brazilian society. 
 
 
Keywords: Assembly of God. Education and Assembly of God. Scientific and 
religious education. Religious politics and education. 
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Glossário e siglas 
 

Assembleiano – Fiel da Assembleia de Deus 

AD – Assembleia de Deus 

CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus 

MP – Mensageiro da Paz 

ES – Espirito Santo 

IBAD – Instituto Bíblico das Assembleias de Deus 

EETAD – Escola de Ensino Teológico das Assembleias de Deus 

IURD – Igreja Universal do Reino de Deus 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

FAECAD - Faculdade Evangélica de Ciência, Tecnologia e Biotecnologia 

CAPED- Curso de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical 

IBP – Instituto Bíblico Pentecostal 

CONAMAD – Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil 

SEMINARAL – Regime de seminário, internato ou não 
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Apresentação 

 

A vida nos proporciona momentos felizes, momentos de tristeza, 

momentos de luta, momentos de vitória, momentos de surpresa e momentos 

de desafios. 

Para minha família as Assembleias de Deus são defendidas com unhas 

e dentes como a principal e, em alguns casos, a única a responder com 

fidelidade às ordens de Deus, as demais são coadjuvantes. 

Em 1998 comecei a fazer parte do quadro de colaboradores do IBAD – 

Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o primeiro seminário oficialmente 

reconhecido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil - 

CGADB e o primeiro seminário, no Brasil, na modalidade de internato. 

Passei por vários setores dentro da instituição, as quais foram peças 

fundamentais para conhecer claramente os processos internos. Outubro de 

1998, minha primeira função foi a de recepcionista e telefonista, em 1999 estive 

por 40 dias nos Estados Unidos em uma viagem para aprimorar o inglês, fui ate 

o ano de 2000 no cargo de recepcionista, neste mesmo ano ingressei no curso 

técnico de informática, uma paixão pessoal a qual nunca tive a oportunidade de 

cursar no ensino superior, pois a instituição foi o SENAC em Taubaté, 18 

meses de curso. 

No decimo segundo mês de curso fui convidado a ser professor pelo 

Senac, no mesmo curso em que estava matriculado e outros cursos que 

continham matérias voltadas para a informática. Fiquei, assim, no SENAC de 

2000 a 2003. 



13 

 

Em 2001 iniciei meu curso de Teologia, curso livre, no IBAD, estudei de 

2001 a 2005. Meu dia, naqueles anos, foi composto por: cursar Teologia pela 

manhã, trabalhar a tarde, não mais como recepcionista no IBAD, mas como 

administrador de sistemas, e ainda estudar e dar aulas no SENAC à noite, de 

segunda a segunda. 

Formei-me em julho de 2001 no SENAC. Meu projeto final do curso foi 

a implementação de rede estruturada da instituição utilizada até hoje, apenas 

sofrendo as devidas atualizações. Em 2005 me formei em teologia pelo IBAD. 

Fui professor também no IBAD no ano de 2006 como professor de Mídia Cristã 

Prática, curso esse voltado para a prática de estúdio de TV, desde a pré-

produção até a edição final. No ano de 2008 fui convidado a exercer o cargo de 

Coordenador Administrativo dessa mesma instituição, sendo que atualmente, 

no momento em que finalizo esta dissertação, estou contribuindo na 

organização documental e estrutural do IBAD, com vistas ao credenciamento 

da instituição junto ao MEC para dois cursos, a saber, Teologia e Processos 

Gerenciais. 

Prestei vestibular para o curso de Processos Gerenciais pela Uninter, 

em 2006, foram dois anos de curso, graduando em 2008, do qual iniciei minha 

Pós Graduação em Estratégia Empresarial na Facinter, terminando esse curso 

em 2010. Nesse mesmo ano ingressei no curso de convalidação de créditos de 

meu curso teológico do IBAD através da Faculdade de Teologia da 

Universidade Metodista de São Paulo. Hoje sou empresário na área de 

prestação de serviço de estacionamento veicular e boutique, sou pastor, amo a 

Deus, amo minha família e amo o que faço, enquanto concluo o Mestrado em 

Educação. 
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De fato, o ano de 2011 foi quando ingressei e dei início ao meu 

Mestrado em Educação, o qual sou grato a Deus por ter tido semelhante 

oportunidade.  

Quando vislumbrei a possibilidade de fazer o mestrado, entendi que 

era momento de contribuir com minha denominação religiosa. Falar, assim, de 

“Educação e a Assembleia de Deus no Brasil: Comparações, Resultados, 

Tendências” me proporciona a possibilidade de expressar a experiência vivida 

desde criança, pois nasci e cresci pelos corredores da AD. O atual presidente 

da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil está há 25 anos 

nesse cargo, ou seja, considerando esse tempo dentro dos meus 36 anos de 

idade, corresponde praticamente a quase todo o período de compreensão 

consciente de minha vida. 

Para a pesquisa foi necessário levantar documentos, sendo que a 

busca pelo conteúdo desses textos teve o objetivo não somente de 

compreendermos o que foi dito na instituição em diferentes momentos, mas 

também compreendermos o que diziam efetivamente sobre educação nos 

eventos que geraram esses documentos. 

As pesquisas que têm como base documentos e registros valem-se de 

análise documental ou análise de conteúdo. São documentos, em geral, difíceis 

de encontrar, não se localizando pelo caminho como o pesquisador gostaria 

que estivessem, por assim dizer. Nem se apresentam com um dado padrão, 

sendo necessário sua organização e a separação dos dados relevantes. 

Mitsuko Antunes (apud PIMENTEL, p. 180) chama esse primeiro momento, de 

levantamento e organização, de “garimpagem”. 
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Podemos destacar que a necessidade do ser humano de interpretar 

antigos registros, por exemplo, a Bíblia, já era informalmente a prática da 

análise documental, mas foi na década de 1920 que a ferramenta foi 

sistematizada como metodologia (TRIVINOS, 1987). 

A definição de análise documental veio à tona nas décadas de 1940 e 

1950. De acordo com Bardin, foram Berelson e Lazarsfeld que afirmaram que a 

“analise documental ou análise de conteúdo é uma técnica de investigação que 

tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação” (BARDIN, p. 18). Em 1977, foi publicada uma obra 

notável sobre análise de conteúdo, na qual o método foi configurado em 

detalhes, escrito por Bardin e intitulado L’analyse de contenu, livro esse que 

serve de orientação e referência para essa abordagem metodológica até os 

dias atuais. 

A análise documental foi ferramenta fundamental para esta pesquisa, 

pois sem ela não seria possível a organização da extração dos dados para 

apresentá-los de forma clara e objetiva para a devida interpretação de seu 

conteúdo.  

Além da metodologia, e entrando agora no conteúdo pesquisado, 

encontrei na internet, nas bibliotecas e no CEMP – Centro de Estudos do 

Movimento Pentecostal, no Rio de Janeiro, subsídios que me auxiliaram para 

essa tarefa. Primeiramente fui ao início do Século XX, que marca a fundação 

da AD no Brasil. Passando desse momento para a organização da instituição, 

os textos fundamentais para esse momento foram os que registram de forma 

oficial a trajetória da CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus, 

órgão que regula a AD internamente e com relação a normas e leis do Pais. 
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Foi importante levantar visões de teóricos com relação ao 

protestantismo e pentecostalismo, foram utilizados cinco teóricos importantes 

para essa pesquisa. 

A busca pela Educação na AD também nos levou a conhecer a 

metodologia e o grau de importância de cada método educacional praticado 

pela instituição, focando principalmente na escola dominical como a mais 

difundida em toda a AD no Brasil e exterior. 

O objetivo dessa pesquisa é destacar e apresentar como a Educação é 

vista, tratada e aplicada na Assembleia de Deus no Brasil, levando o assunto a 

um novo patamar de discussão acadêmica, pois são raríssimos os estudos 

sobre a AD no Brasil, e abrindo caminho para novas pesquisas sobre o 

assunto. 
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Capítulo 1.  Assembleia de Deus: origens, organização. 

 

Introdução 

Neste capitulo meu objetivo é apresentar a origem da Assembleia de 

Deus. Como iremos tratar de uma instituição com 100 anos de existência, as 

informações são ricas e importantes para contextualizar e nortear a leitura 

desta pesquisa. Tratarei dos fundadores, dos personagens envolvidos, bem 

como das localidades e o contexto social e econômico da época. Veremos o 

grau de relacionamento com a Educação que a origem da Assembleia de Deus 

cultivava na época.  

Obviamente quero apresentar o modus operandi da instituição hoje, com 

o seu Regimento e Estatuto, e como está representada no Brasil e no Exterior. 

 

1.1 Origens 

Tudo começa em um dos países nórdicos, a Suécia; devido à 

estagnação econômica, social e política, seus nacionais viam-se na obrigação 

de tentar novas oportunidades no exterior. Este é um ponto importante para 

compreendermos a origem da Assembleia de Deus no Brasil: 

A Suécia ainda não era a próspera sociedade de bem-estar em que 

se transformou posteriormente. Era um país estagnado com pouca 

diferenciação social, e forçado a exportar grande parte da população. A livre-

iniciativa se implantou tarde (1864), numa série de reformas liberais que 

incluiu, formalmente, a liberdade religiosa (1860). Mas somente em 1905 

houve o primeiro governo realmente parlamentar, e somente em 1907, o 

sufrágio masculino universal. A virada para a Suécia foi o boom para seus 
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produtos na Primeira Guerra, o qual criou a base econômica para as reformas 

dos governos social-democratas a partir de 1932. (FRESTON, 1993, 

Protestantismo e política no Brasil, da constituinte ao Impeachment.). 

O fato da cidade de Chicago, nos EUA, ter sua população composta 

por mais de 75% de imigrantes ou descendentes de imigrantes lhe atribuía o 

título, estatisticamente falando, de a cidade onde mais cresceu, em seus 

primeiros anos, o pentecostalismo – aqui entendido como linha protestante que 

acredita na glossolalia (ver Glossário e Siglas).   

Nessa época, Chicago era a “campeã” quanto a condições precárias 

para a exploração industrial; com o crescimento acelerado da população, a 

estrutura da cidade não acompanhava o referido crescimento, sendo um de 

seus maiores problemas, então, o saneamento básico, totalmente ineficiente, 

permitindo que o esgoto se infiltrasse no solo, com o que não demorou para 

que a cidade levasse também o título de cidade mais suja do país. Mesmo com 

essas condições, Chicago permitia sonhar com uma vida “melhor”. Devido a 

esse sonho, lá desembarcavam as mais diversas etnias de missões 

pentecostais, inclusive a dos suecos: 

A Suécia da virada do século, era um mundo muito diferente do 

denominacionalismo norte-americano. As pequenas dissidências protestantes 

eram reprimidas e marginalizadas. Muitos batistas preferiam emigrar. Foi no 

meio desses batistas, emigrados ou não, que o pentecostalismo se firmou. Não 

demorou em sobrepujá-los, confirmando a regra de Martin, de que "em culturas 

luteranas, a dissidência explícita tende a chegar tarde e a adquirir forte 

componente pentecostal". 

Os missionários suecos que tanto influenciaram os primeiros quarenta 

anos da AD no Brasil vieram de um país religioso, social e culturalmente 

homogêneo, no qual eram marginalizados. Pertencia a insignificante minoria 
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religiosa num país onde vários trâmites burocráticos ainda passavam pelo clero 

luterano. Desprezavam a igreja estatal, com seu alto status social e político e 

seu clero culto e teologicamente liberal. Desconfiavam da Social Democracia, 

ainda tingida pelo secularismo. Haviam experimentado um Estado unitário no 

qual uma cultura cosmopolita homogênea não permitia à dissidência religiosa a 

construção de uma base cultural capaz de resistir à influência metropolitana. 

Por isso, eram portadores de uma religião leiga e contra-cultural, resistente à 

erudição teológica e modesta nas aspirações sociais. Acostumados com a 

marginalização, não possuíam a preocupação com a ascensão social tão típica 

dos missionários americanos formados no denominacionalismo. (FRESTON, 

1993:72-73). 

Os fundadores da AD no Brasil foram da Suécia para Chicago e de 

Chicago para o Brasil. Daniel Berg, de origem batista chegou em Chicago com 

18 anos de idade e especializou-se me fundição de aço. Já Gunnar Vingren, 

também de origem batista, parou de estudar aos 11 anos. Trabalhou como 

jardineiro até ir para os Estados Unidos. Teve empregos manuais, estudou no 

seminário batista sueco em Chicago, ambos foram “pentecostalizados”, ou 

seja, tinham sua crença no batismo com Espirito Santo, como se diz do ponto 

de vista religioso. 

Conheceram-se nos EUA e fizeram um pacto para um ideal 

missionário. Certo dia estava orando com um profeta pentecostal sueco, que 

profetizou, dando sequência ao pacto, que deveriam ir a um local chamado 

“Pará”; não sabendo onde se localizava, foram procurar em um atlas. (CONDE, 

2008). Um pouco mais à frente tratarei da chegada dos dois missionários no 

Brasil. Mas fica claro que a AD tem um ethos sueco/nortista/nordestino. Ou 

seja, começou com os nórdicos e passou para os nortistas e nordestinos. 
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1.2 Fora do Brasil 

É impossível falarmos da origem da Assembleia de Deus sem 

mencionarmos o pentecostalismo. Paul Freston é uma autoridade quando 

falamos de pentecostalismo brasileiro e será o teórico utilizado para esse 

momento da pesquisa. O pentecostalismo tem sua base nos Atos dos 

Apóstolos, na Bíblia (Capítulo 2). É caracterizado pela glossolalia, que é, do 

ponto de vista religioso, o dom do Espirito Santo dado ao homem para falar em 

outras línguas. 

Chamado de “o movimento Holiness” no século XIX, trata-se de 

movimento que consistia em buscar uma experiência rápida, chamada “batismo 

no Espirito Santo”. Esse movimento penetrou em muitas denominações, 

produzindo, em cada denominação, uma camada separatista de células ou 

grupos menores “Holiness”, sendo no interior desses grupos que surgiu o 

pentecostalismo.  A busca pelo batismo com Espirito Santo com sua marca, a 

glossolalia, desencadeou uma expectativa do fim do mundo, em época próxima 

à virada do século XIX para o XX. 

Freston apresenta-nos dois momentos importantes do pentecostalismo, 

ambos nos Estados Unidos: a Escola Bíblica Betel, em Topeka (Kansas) 1901; 

e a Rua Azusa em Los Angeles, Califórnia, em 1906. São os eventos ocorridos 

nesses dois lugares que marcam o início do pentecostalismo moderno. 

Recorde-se que a gênese do movimento pentecostal deu-se pelas mãos de um 

garçom negro nascido como escravo, W. J. Seymour. 

Em 1906, Seymour foi convidado a pregar em Los Angeles pela 

pastora de uma igreja negra "holiness". Lá, a glossolalia fez sucesso e ele 

alugou um armazém para sua "Missão de Fé Apostólica". A novidade e a 
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localização favorável (Los Angeles era a cidade que mais crescia no país, com 

muitas minorias étnicas e ethos de fronteira) logo atraiu os brancos, mas a 

liderança de negros e de mulheres é marcante nos primórdios do 

pentecostalismo. Pastores brancos do Sul recebiam as ministrações dos 

líderes negros. Mas essa convivência inusitada não durou muito. O movimento 

pentecostal, originalmente concebido como uma renovação das igrejas 

solidificou-se em grupos independentes, separados por querelas doutrinárias. 

Em cada segmento, a separação racial se deu dentro de uma década. Os 

brancos ordenados na Igreja de Deus em Cristo (predominantemente negra) 

saíram para fundar a Assembleia de Deus (quase exclusivamente branca) em 

1914 (ANDERSON, 1979, p.189). 

A glossolalia em si não era a novidade do pentecostalismo, mas sim a 

elaboração doutrinária que lhe dava uma centralidade teológica e litúrgica. 

Com esse distintivo, o pentecostalismo se espalhou rapidamente pela rede 

organizada "holiness" (Ibid:74-75). Outros fatores ajudaram na expansão 

mundial: os muitos missionários americanos em contato com os 

acontecimentos na pátria, e os muitos imigrantes nos Estados Unidos em 

contato com seus países de origem e com patrícios emigrados para outros 

lugares. 

O pentecostalismo estava na sua infância quando chegou ao Brasil, 

um fator importante para sua autoctonia. Sem grandes recursos ou 

denominações estabelecidas, o movimento não estabeleceu as relações de 

dependência que caracterizavam as missões históricas. (FRESTON, 1993, 

Protestantismo e politica no Brasil, da constituinte ao Impeachment.) 

 

1.3 No Brasil 

Quando nos propomos a apresentar um texto sobre a gênese de uma 

personalidade ou a fundação de uma instituição seja de qualquer espécie, 
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sempre procuramos pesquisar todas as possibilidades de veracidade e até 

mesmo seus mitos. Foi exatamente assim com a pesquisa para este primeiro 

capítulo. Na minha investigação encontrei duas vertentes quanto ao histórico; o 

oficial das Assembleias de Deus e a visão paralela que apresenta um viés 

sociológico e analisa dessa forma a fundação das Assembleias de Deus. Meu 

objetivo nesse momento é apresentar e comparar as duas visões para a 

construção de uma base de conhecimento sobre o objeto pesquisado. 

De acordo com os registros das Assembleias de Deus, os dois suecos 

antes mencionados, Gunar Vingren e Daniel Berg, foram chamados por Deus 

em um culto de oração que se realizava na cidade de South Bend (CONDE, 

2008), para uma grande missão, levar o evangelho pentecostal para um país. 

Como relatado antes, o lugar tinha sido mencionado na profecia: “Pará”: 

Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, 

os dois jovens foram a uma biblioteca a procura de um mapa que lhes 

indicasse onde Para' estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava 

de um estado do Norte do Brasil. (CONDE, 2008, p. 23). 

 

Um dos destaques fica com a apresentação do historiador de que os 

missionários não conheciam ninguém no Brasil: 

No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante dos 

trópicos, os dois missionários desembarcaram em Belém. Não possuíam eles 

amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam endereço de alguém que os 

acolhesse ou orientasse (CONDE, 2008, p. 23). 

Ninguém que conhecia o país e que não tinham nenhuma estrutura para 

auxiliá-los nesta empreitada.  O início da viagem dar-se-ia em Nova York:  
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Chegaram a grande metrópole, Nova York, sem conhecer ninguém e 

sem dinheiro para continuar a viagem. Naquela cidade, tudo era grande, 

majestoso e impressionante. O movimento das grandes avenidas; os edifícios 

imponentes e mais altos do que quaisquer outros no mundo pareciam alheios a 

missão dos dois viajantes. As multidões apressadas e as grandes lojas 

poderiam ter causado admiração aos dois provincianos recém-chegados, 

porem não lhes ofuscou a visão da grandeza da missão de que haviam sido 

incumbidos. (CONDE, 2008, p. 22). 

Os missionários chegaram e caminhavam sem rumo; foram para uma 

praça que se encontrava na periferia da cidade.   

Outro detalhe ressaltado pela história da denominação era de que a 

cidade de Belém naquela época era uma cidade completamente pobre e sem 

recurso.  

Naquela época, Belém não possuía muitas atrações. Além disso, fora 

invadida por multidões de leprosos vindos até de nações limítrofes com o 

Amazonas, atraídos pela notícia da descoberta de uma erva que diziam, curava 

a terrível doença. A pobreza do povo contrastava com o padrão de vida de 

outra América. (CONDE, 2008, p. 26). 

Seguindo o curso da história oficial após esse momento de choque 

cultural, os missionários, tomaram a ciência da existência de um pastor 

metodista, Nelson Justus, vivendo em Belém do Para. Justus os apresentou a 

Raimundo Nobre, responsável pela igreja batista daquela região. A partir desse 

momento Gunar Vingre e Daniel Berg começaram a colaborar com o pastor 

Raimundo Nobre. Foi importante para os dois jovens conhecerem o pastor 

Raimundo, pois por intermédio dele conheceriam Adriano Raimundo que falava 

inglês e os levou para uma região ribeirinha do Amazonas, onde puderam 

aprender o português e trabalhar: 
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Alguns dias depois, Adriano Nobre, primo de Raimundo, que 

pertencia a igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém em visita. Este 

apresentou os missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-se 

interessado em ajuda-los. Adriano, que falava inglês, convidou-os, então, a 

passarem alguns meses nas ilhas e eles aceitaram. (CONDE, 2008, p. 29) 

Ao fim de algum tempo, os missionários voltaram a Belém e 

continuaram a frequentar a igreja Batista. Agora já podiam falar português. 

Vingren continuou a estudar a língua, enquanto Daniel trabalhava como 

fundidor. Passado algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de 

colportagem. (CONDE, 2008, p. 30). 

 

1.4- O Rompimento 

A marca das Assembleias de Deus, como já mencionado, é a crença na 

glossolalia. A partir do estudo da obra referida, conseguimos perceber que a 

devoção dos missionários fundadores como que assustava os fiéis da 

comunidade em que se inseriam.   

Os avivamentos nascem como resultados de oração, e aquelas que 

vivem nos avivamentos alimentam-se da oração. Os jovens missionários 

tinham o coração avivado pelo espirito Santo, e oravam de dia e de noite.  

Oravam sem cessar. 

Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que 

passaram a censura-los, considerando-os fanáticos por dedicarem tanto tempo 

a oração. Mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência, 

continuaram a pregar a salvação de Cristo Jesus e o batismo com o Espirito 

Santo, sempre alicerçados nas Escrituras. 

Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela 

Igreja Batista creram nas verdades do Evangelho completo que os missionários 
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anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas 

promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Elas 

não somente creram, mas o resolveram permanecer em oração ate' que Deus 

as batizasse com o Espirito Santo conforme o que está registrado em Atos 

2.39. 

Numa quinta-feira, a uma hora da manha de dois de junho de 1911 na 

Rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, 

enquanto orava, foi batizada com o Espirito Santo. Após o batismo daquela 

irmã começaria a luta acirrada contra uma verdade doutrinaria tão bem 

documentada nas Sagradas Escrituras - a atualidade do batismo com o Espirito 

Santo e dos dons espirituais. (CONDE, 2008, p. 30). 

 

A partir deste momento nada ficou como antes, a menor parte do grupo 

não aceitava a essa doutrina, ocorrendo então à expulsão do grupo partidário 

ao movimento pentecostal. 

Foi dessa forma que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus nasceu no 

dia 18 de Junho de 1911, em Belém do Para. 

Após os empolgantes acontecimentos que duraram exatamente dez 

dias, o pequeno grupo, no dia 18 de junho de 1911, convidou Daniel Berg e 

Gunnar Vingren a comparecerem a Rua Siqueira Mendes, 67 em Belém. Com 

estas 17 pessoas, expulsas arbitrariamente da Igreja Batista, fundava-se a 

Assembleia de Deus que, nas décadas seguintes, causaria admiração e 

espanto ao mundo inteiro pela pujança de seu crescimento. (CONDE, 2008, p. 

32). 

 

1.5 - Versão extraoficial 
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O início desse percurso é o “sonho americano” a Europa tinha os 

Estados Unidos como a terra prometida.  

The American Dream is "that dream of a land in which life should be 

better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to 

ability or achievement.” (TRUSLOW, 1931, p. 363). 

E é através da busca de uma vida melhor que Berg e Vingren cruzam 

suas vidas nos Estados Unidos e que juntos viriam ao Brasil. Ambos europeus. 

(ALENCAR, 2010, p. 54). 

Outro fator importante era a de que na versão oficial, Belém era uma 

cidade cheia de doentes e pobres, sem nenhum tipo de recurso, o que 

dificultava ainda mais o objetivo dos missionários, contrastando com os 

registros do próprio Vingren. 

Cheguei ao objetivo de minha viagem. No dia 3 de julho, à noite, 

entramos no porto de Belém. A cidade de Belém parece grande e imponente. É 

bastante bonita com suas torres e casas altas. No dia seguinte, de manha, tudo 

era sol e verão outra vez. As margens do rio são lindas, com duas pequenas 

ilhas lá fora. As praias tão lindas eram baixas, um pouco monótonas e atrás 

estava a densa mata (VINGREN, 1973, p. 85). 

Continuemos com a análise, como apresentado anteriormente a divisão 

da igreja Batista para dar inicio a Assembleia de Deus foi devido a crença na 

“glossolalia” da maioria dos fieis. Foi apresentada a versão dos “expulsos”, mas 

igreja da época que era batista tem sua versão. 

Em abril de 1911 desembarcaram em Belém dois missionários suecos 

que se intitularam batistas... Dirigiram-se imediatamente a Nelson, seu 

conterrâneo, sendo acolhidos por ele. (MESQUITA, 1940:136) apud. Gedeon 

Alencar. 
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O evangelista Raimundo nobre convocou uma reunião da 

congregação, declarou que os pentecostais, que já eram maioria, estavam fora 

da ordem e, apoiado pela minoria que permaneceu batista, excomungou os 

que tinham falseado a sã doutrina. (...) Tal foi o começo do movimento 

pentecostal no Brasil. (MESQUITA, 1940, p.137) apud Gedeon Alencar. 

Concordo com o pesquisador Gedeon Alencar ao afirmar que a historia 

dessa denominação não é o que aconteceu mas o que é registrada. Isso nos 

leva a citar vários outros pontos importantes que servem como ferramenta de 

autovalorização da tradição e importância divina da denominação para seus 

fieis.  

Vejamos mais alguns pontos. 

O caso Celina Albuquerque como a primeira mulher a receber o batismo 

do Espirito Santo, apagando-se qualquer vestígio de o batismo com o Espirito 

Santo já havia acontecido no Brasil antes da chegada dos missionários suecos. 

Era um grupo de batistas da Lituânia, e entre eles haviam pentecostais, como o 

Pastor Pedro Graudim. Raizes da nossa fé (1931-1996 Cap. 5) 

Como se isso na bastasse o próprio Vingren relata um encontro com 

esse grupo em uma viagem ao sul em 1920. Apud Gedeon Alencar 

A “profecia” da fala de um lugar desconhecido onde os missionários 

deveriam se dirigir, devemos levar em conta que no inicio do século XX o 

mundo vivia a expansão do comercio da borracha e existia a Companhia, Port 

of Pará De acordo com Gedeon Alencar a Port of Para era uma exportadora de 

grande porte de origem Americana e por isso o nome não era amplamente 

conhecido. 
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Fato importante também era de que já existia um missionário sueco Erik 

Nilsson, como suecos da mesma denominação não haviam ouvido de Pará? 

Que lhes acolheu. A obra de Emilio Conde apresenta a profecia (palavra dita), 

mas na obra de (ALMEIDA, 1973, p. 17), que é também aceita pela 

denominação os missionários ouviram a palavra Pará através do Sr. Olof Uldin, 

que teve um sonho e contou a eles na cozinha de sua casa.  

 

1.6 – Organização: estatuto, regimento, relação com o Estado. 

A Igreja Católica tem um comando central e soberano, que regulamenta 

todas as suas igrejas e é chefiado por um único líder, o papa, sediado na 

cidade de Roma. A AD optou por um caminho diferente. Criou uma entidade, a 

Convenção Geral das Assembleias de Deus, nos anos 1920. A CGADB rege 

todas as igrejas ADs. . 

A história da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil, tem início no ano de 1930, quando a AD já tinha três décadas de Brasil. 

Devido ao grande crescimento do movimento pentecostal, que se iniciou pelas 

mãos dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, os pastores 

assembleianos resolveram criar uma organização para discussão de relevantes  

temas, importantes e vitais para o crescimento da denominação. 

A CGADB teve início na ocasião de uma reunião realizada em Natal-RN, 

nos dias 17 e 18 de fevereiro de 1929. A primeira Assembleia Geral da CGADB 

foi realizada entre os dias 5 e 10 de setembro daquele ano, quando se reuniu a 

maioria dos pastores brasileiros, além dos missionários suecos que no Brasil, 

ocasião em que os missionários suecos transferiram a liderança da AD 
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brasileira para os pastores brasileiros. Na mesma ocasião, a liderança nacional 

decidiu pela criação de um meio para a disseminação do Evangelho e dos 

trabalhos da denominação em todo o país, o jornal Mensageiro da Paz, que 

teve excelente e veloz repercussão pelo Brasil. Na ocasião, o jornal era dirigido 

por Gunnar Vingren, missionário sueco, e acabou se transformando o veículo 

oficial das ADs no Brasil. 

Nos anos de 1933 e 1938, ocorreram as primeiras resoluções firmadas 

em assembleias de pastores das ADs; nas ocasiões houve também longos 

debates sobre a própria identidade da Igreja, no que tange as questões 

referentes aos “usos e costumes”. Foram tratados também assuntos de cunho 

doutrinário, conduta dos obreiros, etc, medidas que a partir de então deveriam 

nortear a Igreja de forma a serem adotadas por todas as ADs ao redor do país. 

A Igreja crescia vertiginosamente, chegando aos mais distantes recônditos do 

Brasil. Entre os anos de 1938 e 1945 começaram a haver rumores de guerra, e 

quando finalmente eclodiu a 2ª Grande Guerra Mundial, os líderes da 

denominação encontraram enormes dificuldades de se deslocar pelo país. 

Assim, não se realizaram as assembleias convencionais dos anos de 1939 e 

1945. 

Em 1946, em assembleia geral ordinária, realizada na cidade de Recife-

PE, os pastores das Assembleias de Deus de todo o país tornaram, em 

votação, a CGADB uma pessoa jurídica, agora responsável por representar a 

Igreja perante as autoridades governamentais e todos os segmentos da 

sociedade civil. Um dos principais objetivos da CGADB foi “promover a união e 

incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus; manter e 

propugnar o desenvolvimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus”. 
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Decidiu-se também por um esforço de união da Assembleia de Deus no país: 

“Nenhuma Assembleia de Deus poderá viver isoladamente, sendo obrigatória a 

interligação das Assembleias de Deus no Brasil, com a finalidade de determinar 

a responsabilidade perante a Convenção Geral e perante as autoridades 

constituídas”. Nos anos que se seguiram, as Assembleias Gerais foram 

recheadas de discussões sobre assuntos relacionados às questões 

doutrinárias bíblicas fundamentais, além de demais objetivos referentes ao 

desenvolvimento da obra de Deus. 

Em 1989, na cidade de Salvador - BA, a CGADB promoveu uma 

assembleia geral extraordinária. Na ocasião foi feito o desligamento dos 

pastores do Ministério de Madureira, já que havia uma regulamentação no 

estatuto que impossibilitava a qualquer ministro fazer parte de mais de uma 

convenção nacional, já que os membros desligados decidiram por manter a 

Convenção Nacional de Ministros da AD de Madureira (CONAMAD), 

convenção por eles criada havia pouco tempo. Foi assim que teve início a 

primeira e talvez a principal dissidência da história da AD no Brasil.  

As Assembleias de Deus no Brasil tiveram uma nova e importante fase 

de crescimento no país nos anos 1990, impulsionados por decisões e medidas 

tomadas pela CGADB durante aqueles anos. O projeto chamado Década da 

Colheita, que envolveu todas as ADs do Brasil, que foi instituído pelo pastor 

José Wellington Bezerra da Costa, foi um dos alavancadores desse 

crescimento. O censo de 2000 mostrou, em comparação ao de 1991, o quando 

a AD havia crescido naquela década. 

Em novembro de 1996, a CGADB inaugurou na Vila da Penha, no Rio 

de Janeiro, novas e modernas instalações para atividades diversas. Ali 
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passaram a funcionar a EMAD (Escola de Missões) e a CPAD (Editora da AD, 

chamada Casa Publicadora) 

Atualmente, no início do século XXI, a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil prossegue com seu projeto de 

desenvolvimento, que é alicerçado na potencialização da participação da 

sociedade brasileira. Recentemente foi criado o Conselho Político da CGADB, 

para gerenciar o projeto “Cidadania AD Brasil”, que tem claro foco político, 

como, por exemplo, aumentar a consciência política dos líderes das ADs e 

lançar candidatos da denominação nos embates eleitorais brasileiros. A AD no 

Brasil conta, atualmente, com uma bancada própria de 22 deputados federais, 

38 estaduais e 1.010 vereadores. Com a Faculdade Evangélica de Ciências, 

Tecnologia e Biotecnologia da CGADB – FAECAD, que teve suas atividades 

iniciadas em 2005, a AD se destaca na área de ensino e cultura. A FAECAD 

oferece atualmente quatro cadeiras: Administração de Empresas, Comércio 

Exterior, Direito e Teologia, e já obteve a aprovação do MEC. 

A CGADB vem, nesses últimos anos, colhendo os frutos do consistente 

trabalho da frente gerida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. A 

CGADB, que comemora 100 anos de vida. 

 

Conclusão 

A necessidade desse primeiro momento foi a de trazer para a pesquisa 

um norte do objeto pesquisado, é salutar termos o mínimo de conhecimento 

sobre o assunto a ser lido para que a compreensão do todo não seja 

comprometida. Tratou-se da origem da Assembleia de Deus, sobre a qual 
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existem obras já publicadas. O fato que deve ficar registrado é que a 

Assembleia de Deus é grande, é nacional e sua fundação começa às margens 

da sociedade da época afetando o curso do seu desenvolvimento no contexto 

da Educação. 
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Capitulo 2. Bases teóricas para o estudo da Assembleia de Deus: algumas 

visões 

Introdução 

Para que eu pudesse construir uma base teórica para a pesquisa, fiz a 

leitura de alguns autores que me fornecessem essa base.  

A AD é uma instituição que tem origem protestante, por isso, nada mais 

correto que compreender, ainda que brevemente, a trajetória histórica do 

protestantismo, por intermédio da obra de Antônio Gouveia de Mendonça. 

Outro momento importante nesse capitulo é a forma e a compreensão de como 

a religião é construída na sociedade por meio do olhar de Peter Berger. A 

seleção analítica das obras dentre de uma progressão temporal, desde o 

surgimento da denominação até os nossos dias.  

A leitura é essencial para a compreensão básica da pesquisa, com 

relação a contextualizacao do objeto pesquisado.  

 

2.1 - Max Weber 

Na obra de Weber A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fica 

claro a comparação de varias religiões no quesito da sua conduta ética. 

Destaque para o calvinismo que foi contribuinte direto para o desenvolvimento 

do capitalismo moderno. O fundamento desta tese está no fato do Calvinismo 

defender a doutrina da predestinação. Isto significa que o indivíduo já nasce 

eleito (salvo) por Deus ou condenado ao inferno. Consequentemente o grande 

tormento psicológico para um calvinista da época era a dúvida salvo ou 

condenado? 



34 

 

A racionalização e a forma sistemática de qualquer atividade 

desenvolvida era para louvar a gloria de Deus, esse era o modo de vida do 

homem calvinista. Isto levava ao asceticismo, significando que todas as ações 

do homem deveriam estar ligadas a um propósito lógico que justificaria a ação. 

Por esse motivo o sexo para os protestantes da época era apenas para 

procriar, o esporte era para manutenção do corpo e da saúde. Tudo que fosse 

lúdico ou desencadeasse o prazer carnal era condenado por Deus. 

Em busca da certeza da salvação os calvinistas desenvolveram uma 

“técnica” através do trabalho. O sucesso material gerado do trabalho seria 

interpretado literalmente como resultado abençoador de Deus. Ou seja, quanto 

mais rico a pessoa fosse, maior acumulo de capital, maior a certeza de ser um 

homem separado, escolhido por Deus. Ao contrario do pobre que na visão 

calvinista estaria condenado ao fogo do inferno. 

Devido a isto, o homem calvinista apenas conheceria a dedicação ao 

trabalho diariamente certificando-se da salvação, lembrando que no calvinismo 

o homem nasce predestinado e o sucesso financeiro é o certificado. 

Consequentemente surgirem novos postos de trabalho, mão de obra. Porem os 

dividendos não seria utilizados de forma irresponsável ou desenfreadamente 

banalizado, mas apenas para o sustento do núcleo familiar e manutenção dos 

negócios que fossem alavancar a gloria do Senhor. 

Obviamente o acúmulo de capital dos calvinistas era grande 

principalmente pelo fato da eliminação de gastos desnecessários, aumentando 

assim a poupança que levou ao aumento do capital, através de juros, que foi a 

base ao desenvolvimento do capitalismo moderno. 
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Para o autor não há ligação direto do luteranismo nesse fluxo histórico 

pelo fato da visão de salvação dos luteranos estarem ligados diretamente a fé e 

não um sinal material para estar salvo e sim a fé em Deus apenas. 

Alguns questionamentos surgiram de que o fato do acumulo de capital 

não estava ligado diretamente a vaidade, devido ao fato dos puritanos norte-

americanos que eram milionários, não deixaram suas heranças para os filhos 

alegando que a fartura de recursos poderiam conduzi-los ao desprezo pelo 

trabalho. 

O autor procura desvendar de que forma e até onde tais doutrinas 

influenciaram a sociedade, desde os primórdios em que se iniciou um maior 

contato entre religião e economia até o período em que escrevera a obra, tendo 

por foco o ocidente. 

 

2.2 - Peter Berger 

A obra Dossel Sagrado, tem o objetivo de fazer uma análise sociológica 

da religião; para isso o autor lança mão de três outros autores importantes: 

Marx, Durkheim e Weber. Alfred Schutz tem grande influência também na obra. 

Peter Berger desenvolve uma profunda reflexão sobre a importância da 

religião como fornecedora de sentido da realidade. A realidade na concepção 

do autor é a representação do universo social. A sociedade é um construto 

humano, todavia, o homem é uma consequência dessa mesma sociedade, ou 

seja, é uma criatura da sua própria criação. 

 Dentro desta análise de Berger, a religião é vista como o 

empreendimento humano com o qual se estabelece um cosmos sagrado. Ele 
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define sagrado como algo apreendido pelo homem e que tem uma qualidade 

de poder misterioso e temeroso. Desta forma a conclusão é que o inverso do 

sagrado é o profano, e esta dicotomia acaba marcando a religião que reduz a 

vida a estas duas esferas.  

Algo tratado na obra é a legitimação, ferramenta necessária de 

explicação e justificativa da ordem social, que existem no papel de definições 

disponíveis que sabem o objetivo da sociedade. A religião nada mais é o que o 

instrumento mais amplo e efetivo de legitimação. Berger resume seu 

pensamento afirmando que a parte historicamente decisiva da religião no 

processo de legitimação é explicável em termos da capacidade única da 

religião de situar os fenômenos humanos em um quadro cósmico de referência. 

Sendo assim a religião funciona como engrenagem que mantém em uma 

realidade socialmente construída. 

O autor continua a discussão citando o problema da teodiceia. Termo 

definido por ele de forma ampla utilizada no meio cristão, que nada mais é um 

ramo da teologia que trata da problemática da coexistência do Deus bom e a 

relação com o mal. Para Berger o conceito da teodiceia é explicação dos 

fenômenos anômicos, ou seja, a plausibilidade ou legitimação da religião. Isso 

implica na busca de explicações para as ações divinas, como o fato dos 

teólogos buscarem em formulas criadas friamente para explicar o sofrimento do 

ser-humano, afetando concretamente a vida do indivíduo na sociedade. Nesse 

pensamento o sofrimento, desigualdade social e privilégios sociais são 

legitimados pela religião. 

Berger analisa tipos históricos de legitimações, iniciando pela 

transcendência simples que tem a ideia do individuo não se conceber como 
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nitidamente distinto da sociedade. O misticismo que para Berger é um dos mais 

importantes fenômenos religiosos em que a teodiceia da participação surge 

reiterada vezes e com inúmeras variações, é definido como a atitude religiosa 

em que o homem visa a união com as forças ou seres sagrados. O complexo 

karma-samsara desenvolvido no pensamento da Índia é o mais racional, nada 

deixando de fora em uma interpretação inteiramente racional e de ilimitada 

abrangência do universo. Para o autor o budismo é a mais radical 

racionalização do complexo karma-samsara ao nível da soteriologia enquanto 

no antigo Irã se destacam as formas dualistas que concebem o mundo como 

uma arena de um combate entre duas poderosas forças do bem e do mal. O 

autor conclui analisando a religião cristã e levando ao leitor a idéia de que o 

cristianismo tem um forte teor masoquista, e usa exemplos como o de Jó pra 

formular suas tese.  

Por fim, o autor define o extraordinário poder de nomização da religião 

exatamente pela sua poderosa capacidade alienante. Seu poder de simbolizar 

e significar a realidade são tão surpreendentes que até mesmo a morte, talvez 

a maior ameaça contra a nomia social, a religião resolve esta questão 

estabelecendo uma vida espiritual, pós-morte, que afasta o homem da 

extinção. Assim, a religião possibilita ao homem uma capacidade de se 

relacionar satisfatoriamente com o seu suposto fim, o que segundo o 

pressuposto religioso seria um processo transcendente, a continuidade da vida 

num plano superior. Para Berger, esta falsa consciência instituída pela religião 

significa talvez a principal fonte de sentido da realidade humana. 
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2.3 -  Antônio Gouvêa de Mendonça 

Importante autor de referência, sua obra O Celeste Porvir trata da 

inserção do protestantismo na sociedade brasileira, ocorrido em um momento 

histórico único. Aborda sobre a aceitação do Evangelho pela camada livre e 

pobre da população rural e que teve sua penetração facilitada pela expansão 

do café. 

Entre os estudos contemporâneos sobre o protestantismo no Brasil 

podemos destacar, certamente, o estudo do professor Antônio Gouvêa de 

Mendonça. Ele se tornou uma importante referência para os estudos sobre 

religiões e religiosidades no Brasil após sua primeira publicação, que data de 

1984.  

Nessa obra, com base em uma análise histórica e social, faz um 

levantamento sobre o protestantismo histórico e de missão no Brasil. O 

trabalho foi organizado em três partes, respectivamente: A História; A Estratégia 

e A Nova Religião.  A primeira chamada A História, é organizada em dois 

capítulos: Presença Protestante no Brasil: um esboço histórico necessário e As 

Raízes. O capítulo dois é acompanhado por dois apêndices: O pietismo e O 

protestantismo americano e a igreja católica.  

A segunda parte é nesse momento da obra onde fica o conteúdo 

importante da pesquisa, pois apresenta a Educação como estratégia para a 

implantação do protestantismo, denominada: A Estratégia. Organizada em três 

capítulos: O catolicismo Brasileiro na visão do Protestantismo Tradicional; A 

Estratégia Missionária e Religião, Mundo Rural e Frentes Pioneiras. O capítulo 

A Estratégia Missionária é acompanhado pelos seguintes apêndices: A escola 

do rev. Miguel Torres; O Colégio Piracicabano e A Escola Americana de 
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Curitiba. O capítulo Religião, Mundo Rural e Frentes Pioneiras, 

respectivamente, pelos seguintes apêndices: Escola dominical do sítio; Cena 

religiosa sertaneja; O padre José de Mogi Mirim; Missionários, protestantes e 

padres e O evangelista dos sertões.  

Nela, o autor afirma que o esforço protestante de inserção no Brasil e na 

América Latina no âmbito educacional ocorreu por meio de dois planos 

intencionais: o ideológico, com apoio nos grandes colégios para influenciar os 

altos escalões da sociedade e pelo desenvolvimento do proselitismo e do culto 

entre as populações pobres por meio das escolas paroquiais criadas em cada 

comunidade que se fixavam, visando a alfabetização e a formação elementar.  

Entre os motivos da ação missionária, a estratégia educacional era uma 

preocupação, visto que havia carência de instrução o que dificultava o 

aprendizado da doutrina protestante. As escolas paroquiais foram instrumentos 

necessários para a implantação e permanência do protestantismo em qualquer 

lugar.  

Um aspecto interessante da educação protestante foi o magistério 

feminino. Entre os presbiterianos e os metodistas, vieram para o Brasil, 

diversas missionárias educadoras. 

Elas contribuíram para modificar o ambiente nas escolas. Como 

expressão desse movimento educacional promovido pelo magistério feminino, 

podemos citar o Colégio Piracicabano e o Colégio Mackenzie.   

Nas escolas elementares e nos colégios protestantes a grade curricular 

incluía regras da arte literária, ciências, recitação de poesias em português, 

francês e inglês, execuções musicais, canto ao piano, exercícios calistênicos, 
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entre outros. Nas escolas rurais, o currículo era simplificado; porém, tanto no 

espaço urbano como no rural, a educação das crianças dentro dos princípios 

protestantes seria a garantia da permanência e do progresso do 

protestantismo.  

Na visão otimista do projeto educacional do protestantismo missionário, 

a prática escolar protestante buscava a valorização da natureza e do trabalho. 

O protestantismo das missões norte-americanas teve suas origens em um 

amálgama das múltiplas correntes protestantes que floresceram na Europa a 

partir do século XVII; contudo, na América do Norte floresceu um 

protestantismo teologicamente indiferenciado com ênfase na salvação 

individual, por influência do liberalismo. O individualismo religioso protestante 

disseminado pela educação tinha uma conotação política marcada pela 

ideologia norte americana. 

Neste trabalho Antônio Gouvêa Mendonça, apresenta uma característica 

introdutória, analisando o pensamento protestante, a sociedade brasileira e a 

forma do recebimento do protestantismo histórico e de missão na cultura 

brasileira. É fundamental, para o campo das ciências humanas, para se 

compreender os padrões éticos e morais característicos do protestantismo e 

por onde o evento passou no país, por meio do projeto missionário de 

conversão religiosa e de novos padrões e hábitos de vida.  

Na área acadêmica, o Prof. Dr. Antônio Gouvêa Mendonça desenvolveu 

e publicou varias pesquisas na área da Sociologia do Protestantismo e História 

Social. Iniciador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da 

Universidade Metodista de São Paulo, no final dos anos 1970, juntamente com 

os professores Prócoro Valásques Filho, Jaci Maraschin, Etienne Higuet e Julio 
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Santana. Foi condecorado com o título de “Professor Emérito” na Universidade 

Metodista de São Paulo em 2002; e foi trabalhar no Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Era ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, denominação 

religiosa que freqüentava desde a sua idade mais tenra. 

 

2.4 - Paul Freston 

Paul Freston em sua pesquisa, como se sabe, acertou em afirmar que 

atualmente os evangélicos pentecostais realmente apresentam uma grande 

influência na política brasileira. 

O trabalho inicia com a preocupação de apresentar as instancias 

formadoras da imagem pública do objeto pesquisado. Ele coloca a 

responsabilidade na mídia, que ao tentar desacredita-los como agentes 

legítimos da religião e da política os coloca em evidencia. Tudo isso tendo 

apoio da hierarquia católica quando apresenta uma preocupação com o 

crescimento protestante, com isso a teoria da conspiração surge novamente 

pois os pentecostais como religiosidade popular rompe com o vínculo católico. 

Diante deste fato Freston busca estudos que façam uma análise da 

política protestante deixando claro que o que foi encontrado passa longe do 

ideal devido à falta de percepção do campo religioso que permita entender o 

fenômeno em seus próprios termos. 

Na segunda parte da pesquisa o autor apresenta o crescimento 

impulsionado pela segmentação protestante gerando uma dificuldade para a 
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união política. É apresentada as características das onze principais igrejas do 

país destacando sua situação cultural, social e política de cada uma delas. 

Cito a separação feita pelo autor que são cinco históricas e seis 

pentecostais, do “carismatismo” de classe média das paraeclesiásticas e da 

mídia evangélica. 

Abaixo segue na integra a apresentação da igreja citadas acima, retirado 

do trabalho em pauta. 

A relação do luteranismo com a política, por ser igreja de imigração, é 

única no protestantismo brasileiro. O espaço político europeu foi abandonado 

em favor do espaço étnico. Depois, "naturalizou-se" com ajuda de contatos 

internacionais (frequentemente importantes na politização de igrejas em linha 

mais progressista). Foi a única igreja protestante a criticar o regime militar: 

como igreja multiclassista, podia sentir a realidade social e estava mais 

protegida na adoção de posturas críticas. Graças à natureza sociológica, é a 

única igreja protestante a ter CEBs. Participa do Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs (CONIC) e faz pronunciamentos políticos parecidos com os da CNBB. 

Assim como a Igreja Católica, perde fiéis, e cresce nela o movimento Encontrão, 

cuja proposta conversionista representa uma alternativa de "naturalização". 

A igreja luterana se destaca por ainda manter uma proximidade com a 

Igreja catolica romana, em sua conduta clerical, e na forma de “gerir” os fieis, 

obviamente mantem sua qualidade protestante atraves de seu credo. Para a 

pesquisa vale ressaltar que existe a preocupação com a educação forma haja 

visto seus varios colegios de educação fundamental e médio. 

O protestantismo de missão foi relativamente bem-sucedido antes de 

1930 entre setores médios em ascensão. É composto de denominações, com 

maior liberdade individual do que a seita, menor interação comunitária e maior 

penetração na ciasse média. Por isso, não tem política corporativa. Até 
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recentemente, dominava o campo protestante numérica e, sobretudo, 

culturalmente. 

Após um projeto inicial de reforma da igreja nacional, o protestantismo 

de missão optou pelo transplante de denominações. Aliou-se com os liberais 

para livrar suas supostas denominações da realidade local de seitas, O 

protestantismo transplantado foi predominantemente produto do 

denominacionalismo norte-americano, marcado pela experiência da fronteira 

(emocional, democrático, individualista, anti-intelectualista), e do Sul 

(desvinculamento de avivamento e reforma social). A "ética protestante” 

clássica já fora substituída pela ética pietista do bom funcionário. Embora não 

haja linha direta de doutrina religiosa para prática política, nas condições 

brasileiras o pietismo geralmente limitou o impacto político. Apesar do alto 

investimento, não converteu as elites nem formou intelectuais próprios, muito 

menos uma consciência política entre os adeptos. 

A partir dessa matriz comum, as denominações evoluiram 

diversamente, sobretudo a partir dos anos 60. O metodismo investiu 

pesadamente em educação, levando a um vínculo com o mundo universitário. 

A reflexão teológica mais voltada para a academia, e o governo eclesiástico em 

que os leigos perderam espaço, possibilitaram a radicalização a partir da 

cúpula, impulsionada pelo reencontro com a tradição teológica radicalizada no 

contexto brasileiro, e pelos contatos internacionais ecumênicos. Os 

pronunciamentos políticos são bastante progressistas, mas a igreja se 

caracteriza pelo descompasso entre cúpula e bases.  

A igreja metodista é o modelo do protestantismo que cria um dialogo 

com a educação, pois a usa como ferramenta de evangelização, não cria a 

dicotomia educação versus religião. Freston em sua pesquisa objetiva o 

descompanço politico entre as bases e cupula e não ao seu modus operandi 

educacional. 
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A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) evoluiu em sentido oposto. O 

sistema sinodal permitiu maior adaptação às condições locais e impediu a 

cisão entre cúpula e bases. O forte ethos rural criado pelos primeiros sucessos 

levou a uma crise nos anos 60. Os expurgos enfraqueceram a contribuição do 

protestantismo histórico à política evangélica dos anos 80. A cúpula não emite 

pronunciamentos no estilo metodista, mas dá o recado conservador e 

socialmente elitista em artigos no jornal intemo. 

A Igreja Presbiteriana Independente é meio-termo entre as igrejas 

anteriores. O "bonapartismo" da cúpula permite vôos políticos via o PSDB, sem 

sucesso eleitoral. Os batistas têm a média social mais baixa dos históricos e 

alguns traços sectários. O princípio associativo dificulta a tomada de posição 

política pela Convenção. As publicações expressam o conservadorismo 

predominante, reforçado pelos fortes vínculos com os batistas do Sul dos 

Estados Unidos. As cúpulas das maiores denominações históricas, então 

(batistas e IPB), são as mais reservadas em questões políticas. Afirmam a 

participação individual e a democracia, mas não indicam candidatos (como as 

pentecostais) nem traçam perfis (como as ecumênicas). Na medida em que as 

bases permitem, indicam suas preferências conservadoras (empresariais na 

IPB; mais pequeno-burguesas entre os batistas). 

Na área pentecostal, vemos como cada grupo carrega as marcas da 

época em que nasceu. A origem dos missionários, o local de implantação e a 

nacionalização precoce deram à AD um ethos sueco/nordestino que reflete a 

marginalização cultural dos pentecostais suecos e a sociedade patriarcal e pré-

industrial do Norte/Nordeste dos anos 30 a 60. O sistema de governo é 

oligárquico e caudilhesco, e a principal via para o pastorado é o aprendizado 

prático. O modelo é contestado por pastores jovens produtos da via alternativa 

de seminário; se esta fosse mais aceita, teria efeitos sobre a postura política. O 

modelo passa por outras crises: a cisão de Madureira, expressão do 

caudilhismo; e as muitas pequenas cisões de grupos sociais em ascensão. 

Vive-se a tensão entre o desejo de respeitabilidade e a tradição ’'populista*' que 
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valoriza os humildes. A resolução desta tensão terá implicações para a política 

corporativa. 

O despertar para a educação parte dos seminários, o menor contato com 

um aprendizado metodológico desperta nos recém formados, uma visao 

renovada quanto a AD, no que diz respeito a educação, seja ela formal ou 

informal, mas a preparação do individuo seja para o trabalho eclesiástico 

diretamente, ou apenas como formação profissional, tem se tornado real, haja 

vista a procura dos seminários da AD pelo credenciamento e autorização de 

seus cursos junto ao Ministério da Educação: 

A Congregação Cristã é o extremo oposto de um pentecostalismo 

alheio à disputa eleitoral. A doutrina da predestinação a liberta da pressão de 

adaptar-se aos métodos modernos de comunicação; e a rejeição da mídia a 

protege de pressões para entrar na política. Os fortes elementos sectários (não 

cooperação com outros grupos, extremo "afastamento do mundo" que protege 

da ânsia de status) e a ausência de clero pago também contribuem para o 

apoliticismo. 

A Igreja do Evangelho Quadrangular renova o pentecostalismo no 

São Paulo dos anos 50. É a última igreja estrangeira a se dar bem no Brasil. 

Autonomiza-se nos anos 80, deixando também o apoliticismo dos americanos. 

Hoje, além de escolher candidatos oficiais, boa parte da própria cúpula se 

candidata. A Igreja O Brasil para Cristo, a primeira grande igreja pentecostal 

fundada por brasileiro, foi a primeira a eleger deputados. Manoel de Mello 

construiu uma nova relação com o secular e inseriu-se na cultura política 

paulista. O pioneirismo resultou não só da cidadania do fundador, mas da 

liderança personalista numa igreja sem tradição apolílica, do grande número de 

eleitores em um Estado só, e da localização destes em áreas urbanas do 

Estado jnais desenvolvido. Mas não teve continuidade, devido à evolução 

interna da igreja. Famoso nos anos 60 pelas críticas ao regime militar e pela 
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filiação ecumênica, o progressismo de Mello foi mais para consumo externo. A 

Igreja Deus é Amor é acentuadamente sectária (não cooperação com outros 

grupos; rígido "afastamento do mundo") e atrai uma clientela muito pobre. 

Investe pesadamente em rádio mas rejeita a TV. A liderança personalista e a 

tentativa de construir um patrimônio familiar impediram a expansão, inclusive 

para a área política. 

A Igreja Universal do Reino de Deus adapta-se às características 

culturais, sociais e religiosas da década de 80. Cresce sobretudo nas grandes 

metrópoles do Sudeste. Sintonizada com a vida urbana, o contraste cultural 

com a AD é grande. A organização facilita a inovação metodológica. A visão 

arrojada de penetração de espaços sociais exige respaldo político. Além de 

eleger candidatos próprios com grande disciplina eleitoral, consegue outros 

aliados políticos graças aos seus órgãos da mídia. Em eleições majoritárias, 

tem apoiado candidatos conservadores. A hostilidade à esquerda parece voltar-

se principalmente para a política de comunicações. 

O "carismatismo” de classe média não é tão determinante para o 

campo protestante, e muito menos para sua política, quanto na América 

Central. Mas as "Comunidades” crescem, com sua teologia política baseada na 

"guerra espiritual’'. Os cristãos devem reger a história pela participação 

ritualista na luta cósmica e pela colocação de evangélicos no poder. A ’’guerra 

espiritual", contrapartida protestante do reencantamento do mundo ocidental, 

inova sobre o demoníaco a nível político e recomenda o exorcismo social. 

Reflete critérios ideológicos (anti-PT) e a ambição de espaço na religião civil. A 

lacuna programática é às vezes preenchida por alguma versão do 

reconstrucionismo, teologia política norte-americana fortemente neoliberal e 

teocrática. (FRESTON, cit.) 

O autor encerra sua pesquisa fazendo uma comparação do fenômeno 

religioso do Brasil com o Norte-Americano, afirmado a na existência de 

igualdade no quesito do campo religioso com o campo da religião civil. Da qual 



47 

 

existe uma separação dos campos, onde no Brasil a influencia na época da 

pesquisa apresentava apenas um crescimento. Fato importante a destacar é 

que Paul Freston estava certo e hoje o protestantismo esta em todas as áreas 

cabe uma nova pesquisa saber a positividade disto ou não. 

 

2.5 - Gedeon Alencar 

Como indica o título de sua obra principal, Assembleias de Deus: origem, 

implantação e militância (1911-1946), o recorte histórico da obra está entre os 

anos de 1911 e 1946, que foram os anos de inicio da Assembleia de Deus no 

Brasil. Para o autor, foi o período de definição da denominação em meio a 

disputas políticas e com relação a sua expansão em território nacional. A igreja 

já estaria sob o comando de brasileiros e marca também o surgimento do 

símbolo da AD, através da fundação da CPAD - Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus. 

Esta obra na verdade é uma adaptação da dissertação de mestrado do 

autor com o titulo é Todo poder aos pastores, todo trabalho ao povo, todo 

louvor a Deus, Assembleia de Deus: origem, implantação e militância (1911 – 

1946). 

A principio o autor usa como background uma analise sociológica do 

movimento pentecostal a de que o surgimento do mesmo seja frente a uma 

sociedade mais urbana, pois era uma época de grande alteração do quadro 

rural para urbano e de que não havia num primeiro momento a preocupação de 

raça dentro do movimento, mas em que a maioria dos adeptos estavam a 

margem social e eclesial. Diante deste quadro Alencar faz a divisão na historia 
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da AD no Brasil: implantação (1911 – 1930); institucionalização (1930 – 1946 e 

oficialização 1946 em diante). 

Na implantação vemos que a AD nasce de uma separação da igreja 

batista de Belém – PA os fieis se filiam de forma voluntária e  espontânea é 

nesse ponto que a qualidade de perseguida surge por estar fora do padrão das 

demais igrejas no quesito “verdade”, e que isso se da ao fato de que por serem 

os únicos “corretos” estão em um mundo a que não pertencem, “portanto nada 

importa para os escolhidos aqui”. 

Os fundadores vieram dos EUA, mas eram da Suécia, e chegaram ao 

Brasil em 1911, na cidade de Belém – PA, sendo seus nomes Daniel Berguer 

(1884-1963) e Gunnar Vingren (1879-1933). 

A partir do cisma da igreja batista local a AD que ainda não tinha esse 

nome, mas Missão da Fé Apostólica começa a crescer rápido devido ao uma 

fator comercial da época o fim do ciclo da borracha, as pessoas que estavam 

na área rural começavam a voltar ao centro urbano em busca de trabalho e é 

nesse momento que o autor afirma que o crescimento da AD não se deve a 

pastores e missionários mas sim por leigos e gente desconhecida. 

Com o aumento de fiéis surge a necessidade de uma ferramenta de 

orientação e doutrinação. Neste ponto é onde surgem os primeiros 

informativos, meios de comunicação da AD com a intenção de gerar uma 

unificação religiosa nacional. Em 1917 surge o Voz da Verdade e Som alegre 

que simplesmente desapareceram logo nos primeiros anos, em 1919 é criando 

o Boa semente e que finda 10 anos depois em 1929. Já em 1930 surge o 

Mensageiro da Paz, jornal impresso até hoje. 
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Nas décadas de 30 e quarenta essa obra indica que a institucionalização 

da igreja inicia-se com o registro estatutário na Convenção Geral em Natal-RN. 

E foi nesse ponto onde conhecemos os conflitos de poder entre os lideres 

suecos, brasileiros e americanos. 

De acordo com o autor a convenção foi convocada pelos brasileiros a 

contra a vontade dos suecos. Neste ponto os suecos começam a diminuir sua 

força dominante sobre a AD. Fato importante nessa disputa era que os suecos 

tinham um modelo de igreja livre e a participação direta de mulheres na 

liderança da igreja o que ia de encontro com o coronelismo nordestino 

brasileiro, diante disto a igreja tinha seu líder oficial e as mulheres somente de 

forma excepcional poderiam assumir funções de lideres eclesiásticos, ou seja, 

função de pastor. 

Alencar coloca a Convenção de 1930 como marco inicial de um 

alargamento do poder dos brasileiros na AD. Em 1937, Paulo Macalão se torna 

o primeiro brasileiro a assumir a presidência da Convenção. Gradativamente os 

suecos são alijados do poder decisório na Igreja e, no mesmo ritmo, a Igreja vai 

se fracionando e definindo-se em ministérios, como feudos loteados por 

lideranças carismáticas, que disputavam as Igrejas dos grandes centros (mais 

poderosas economicamente), Igrejas que por sua vez agregavam em torno de 

si congregações mais periféricas, a ela ficando subordinadas. Assim, nascia 

uma era de rivalidades entre líderes, que em seus ministérios/feudos 

impunham seu estilo, doutrina e poder. 
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Conclusão 

Os autores trabalhados nesse capitulo nos traz uma quantidade enorme 

de informações que influenciam o objeto pesquisado a partir da sua fundação, 

o autor Gideon Alencar é a coroa dos textos pois traz de forma sociológica da 

leitura da AD, e a partir dos demais vemos que a mesma tem características 

originais do protestantismo, mas principalmente a tentativa de inicial de 

construir algo completamente diferente do já havia ate o momento.  
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Capítulo 3. Convenções da Assembleia de Deus no Brasil: seus temas e a 

presença (ou ausência) da educação  

 

Introdução 

A AD como instituição estabelecida tem o seu órgão máximo deliberativo, 

formado por presidente, Vice-Presidente, Secretários e Tesoureiros, de 

abrangência nacional, este órgão e conhecido como CGADB – Conselho Geral 

das Assembleias de Deus no Brasil. 

Este tem poder sobre todas as decisões voltadas e relacionadas a AD, 

inclusive de cunho educacional. O Objetivo deste capitula é destacar em que 

reuniões o assunto educação foi tratado e de forma o tema foi trada, para que 

possamos entender como a educação é organizada na AD.  

Faremos uma varredura sintetizada das convenções, excluindo as 

extraordinárias que aconteceram desde 1930, a primeira, até a ultima em 2013 

na celebração dos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. 

 

3.1 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1930 (05 a 10 de 

Setembro) 

Os pastores nacionais assumem a direção das Assembleias de Deus nas 

Regiões Norte e Nordeste, a cidade potiguar enfrentava serias dificuldades 

sanitárias na época.  

A pauta da convenção deu-se da seguinte forma: Relatório do trabalho 

realizado pelos missionários, a nova direção do trabalho pentecostal do norte e 

nordeste, a circulação dos jornais Boa semente e O Som Alegre e o trabalho 

feminino na igreja.  



52 

 

Nesta mesma reunião foi definida a junção dos dois periódicos acima em 

apenas um, que hoje conhecemos como “ Mensageiro da Paz”. 

 

3.2 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1933 (09 a 16 de Abril) 

Nesta reunião houve a escola bíblica entre os pastores, foi registrada no 

Mensageiro da Paz da 2ª quinzena de abril de 1933. 

Essa reunião foi marcada pelo desligamento de alguns pastores 

“rebeldes”, combate a heresias e o não aceitamento do batismo feito pelos 

adventistas e outras igrejas que divergiam das doutrinas cristãs. 

De acordo com levantamentos a Assembleia de Deus no Brasil começava 

a identificar-se como uma organização eclesiástica. Outro assunto importante 

era a Santa Ceia, na igreja católica é conhecida como eucaristia, na qual 

poderia ser apenas ministrada por um pastor. Diante das dificuldades da época 

nem sempre o pastor estava na igreja, nessa reunião ficou definido que a 

cerimonia poderia ser dirigida por um membro, na ausência do pastor, desde 

que este membro ou fiel, apresentasse um bom “testemunho”, ou seja, uma 

boa conduta. 

 

3.3 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1934 (14 a 25 de 

Fevereiro) 

Foi considerada a reunião mais tranquila da historia assembleiana. 

Realizada na cidade de Recife, a “Veneza Brasileira” da época. Como sempre 

a presença dos missionários suecos foi expressiva, mas isso não mudou a 

característica harmoniosa da reunião.   
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O foco principal da reunião é descrito por Otto Nelson, missionário e líder 

assembleiano na época, no MP (Mensageiro da Paz) é a unidade da igreja. 

Apenas havendo um caso de exclusão devido à rebeldia em não acatar as 

determinações da convenção no ano anterior. Algo interessante era que a 

exclusão determinava a perda da credencial (carteira de identificação) de 

pastor ligado a CGADB, nesse caso em particular o excluído não entregou o 

documento, acarretando em uma carta publicada no MP em território nacional 

informado o personagem da exclusão e o fato. 

 

3.4 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1935 (07 a 15 de 

Setembro) 

Este evento marcou o inicio das convenções estaduais onde houvesse 

trabalhos da AD. Cada estado seria uma convenção, mas estariam ligados a 

CGADB, formato que é aplicado até hoje. Outro fato interessante é a de que 

esta reunião foi colocada na integra no MP o que não aconteceu com as 

convenções anteriores.  Alguns assuntos tratados são importantes de serem 

citados, pois permeiam como regra aos dias atuais.  

Foi definida a visão do casamento religioso para AD, em que pastores de 

outras igrejas faziam casamentos e se os pastores da AD poderiam fazer da 

mesma forma, houve um debate e já que o casamento eclesiástico era 

respaldado por lei a mesa diretora apresentou sinal verde aos pastores.  

Fato interessante era que a Santa Ceia era representada por um pedaço 

de pão e o vinho, hoje suco de uva, mas o cálice era um, sendo servido por 

todos na igreja, algumas igrejas tomaram a liberdade individualizarem o cálice, 
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mais higiênico, a mudança para essa nova forma foi debatida em plenária, pois 

havia o medo de se praticar algo fora das doutrinas sagradas. Hoje todas as 

igrejas da AD tem um pequeno cálice para cada fiel. Foi definido também que 

haveria três escolas bíblicas por ano, que aconteceriam  no norte, outra no 

nordeste e outra no Sul- Sudeste, mas que seria novamente tratado em 1937, 

pois não aconteceram como foi estabelecido. 

 

3.5 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1937 (03 a 17 de 

Outubro) 

O apogeu dessa reunião ficou na Escola Bíblica de Obreiros, pois haviam 

chegado recentemente dois pastores dos EUA com larga experiência no 

evangelismo, o inglês Howard Carter e Laster Sumrall, americano.   

Outro assunto que marca a historia da AD é a proposta da criação de 

hospitais evangélicos levantada pelo pastor sueco Algot Svenson que não foi 

aceita devido ao entendimento de que a Igreja “é exclusivamente espiritual” e 

que caso alguém estivesse doente, ele necessitava de oração para ser curado 

e não ser levado a clinicas da igreja. 

Foi nessa convenção que surgiu a ideia de uma escola bíblica de longa 

duração o missionário Gustav Bergstrom pediu a criação de uma Escola Bíblica 

Anual que duraria pelo menos 2 meses para todos os obreiros e aspirantes ao 

Ministério, alguns disseram não haver necessidade já que em 1935 já havia foi 

definido os três encontros anuais, mas foi rebatido porque a decisão não havia 

sido emplacada ainda. A ideia era a preocupação de uma preparação mais 
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aprofundada das Doutrinas Bíblicas, essa proposta foi aprovada por 

unanimidade.  

Nessa época é que essas escolas ganhariam maior importância para a 

AD, pois na época não havia seminários pentecostais. A maior delas aconteceu 

em Belém do Para em 1945, onde estiveram presentes 101 obreiros onde 

fizeram um curso de aperfeiçoamento com as seguintes matérias, Doutrina 

Bíblica, Historia da Igreja e Noções de Língua Portuguesa, essas escolas são 

os primeiros seminários teológicos informais. 

 

3.6 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1938 (05 a 11 de 

Agosto) 

O evento foi composto por uma escola bíblica iniciada um pouco antes da 

Convenção que foi do dia 01 a 7 de Agosto, ministrada pelo missionário 

Samuel Nystrom. 

Houveram assuntos que foram tratados, mas não foram registrados pois 

eram apenas “assunto que interessa a convenção somente”.  Essa convenção 

foi marcada por momentos variados de estudos bíblicos. 

Foi levantando o assunto “disciplina” na igreja, como vimos anteriormente 

na convenção de 1935, o termo exclusão, onde o fiel era excluído da 

convenção por não acatar determinações. Já a disciplina, dá-se ao fiel com 

comportamento incompatível com a conduta estabelecida biblicamente, e não a 

convenção tratara, mas sim a igreja a qual ele pertence. É a forma usada até 

hoje, o fiel fica afastado dos cargos, caso tenha, e de participar da Santa Ceia, 

até que se julgue “restaurado”. 
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3.7 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1946 (21 a 28 de 

Outubro) 

Esta reunião foi marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, os fieis da 

AD já chegavam a 4 mil e é nesse cenário que a CGADB torna-se pessoa 

Jurídica. A CPAD que havia sido criada devido a uma exigência do governo 

Getúlio Vargas, torna-se proprietária do Mensageiro da Paz. Como a CGADB já 

era PJ, o estatuto da CPAD foi alterado, tornando-se propriedade da CGADB. 

A Casa como é chamada até hoje recebeu recursos do exterior para 

finalizar projetos que eram de exigência obrigatória e legal. Foi nessa mesma 

reunião que começam a levantar-se questionamentos sobre limites geográficos 

dos campos ministeriais, a idéia era organizar a possibilidade ou não de uma 

igreja da AD de outra cidade poder abrir uma igreja na cidade onde já havia 

uma AD. Paulo Leivas Macalão foi personagem decisivo neste assunto que 

apenas começava a ser discutido. O assunto de maior polemica foi a imposição 

no padrão de vestimenta da mulher pela AD de São Cristóvão - RJ. 

O assunto tumultuou o evento, pois as questões políticas envolvidas 

afetavam a convenção de modo geral, devido a isto uma retratação foi feita em 

1947, em que a igreja de São Cristóvão retirava as regras outrora publicadas.  

Foi proposto pelo Pr. J. P. Kolenda a fundação de  “institutos Bíblicos” das 

Assembleias de Deus no Brasil, e que deveria ser na região central do Brasil, 

projeto apoiado mas depois cuidadosamente considerada. 
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3.8 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1947 (05 a 12 de 

Outubro) 

O foco da reunião foi trazer a conferencia mundial Pentecostal ao Brasil, 

pois o país já estava em terceiro em numero de pentecostais. 

O ponto mais quente foi à discussão sobre quem tinha mais importância, 

o missionário ou o pastor, lembrando que os missionários eram suecos e 

americanos e os pastores eram nacionais.  

 

3.9 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1948 (20 a 28 de 

Novembro) 

O Pr. J. P. Kolenda foi o precursor nessa reunião ao mais uma vez falar 

sobre o instituto bíblico, como ferramenta mais afiada na preparação de 

obreiros para a evangelização e enfrentar o mundo, foi ferreamente combatido 

pelos pastores Pettersem, Eugenio Martins Pires e Gustav Nordlund.  

O grande medo era o de o instituto dirigido à parte da igreja poderia 

afastar os estudantes dos princípios fundamentais Doutrinários bíblicos. Foi 

chamado de fabrica de pastores. 

 

3.10 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1949 (05 a 13 de 

Novembro) 

Foi realizada a primeira reforma no estatuo da CGADB, que podemos 

citar a preocupação com as escolas bíblicas na área de assistência social, 

como orfanatos. 



58 

 

A preocupação com o ensino teológico na reforma do estatuto é clara ao 

citar que as escolas não tinham instalações próprias e funcionavam 

informalmente e eram de curta duração. 

Foi nessa convenção a ser tradado o primeiro caso de divisão em uma 

AD, especificamente na Bahia. 

 

3.11 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1951 (22 a 26 de 

Outubro)  

Esta era a segunda vez que o Sul recebia a CGADB, pois em 1941 dez 

anos antes estiveram ali para uma escola bíblica. A comemoração era especial, 

pois a convenção fazia 40 anos. Compareceram cerca de 200 pastores 

inclusive do exterior. 

O principal assunto tratado foi de cunho espiritual, mas na pauta entrou a 

sugestão do Pr. Macalão e Nordlund para que a CPAD torne-se sociedade 

anônima, esta idéia tinha como objetivo colocar todas as igrejas como sócias 

da CPAD, devido à crise financeira da casa, quase foi aceita, mas a decisão 

final foi o aumento do MP que há seis anos não havia acompanhada a inflação 

e que as igrejas enviariam ofertas como ajuda para sanar a crise instalada. 

 

3.12 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1953 (15 a 19 de 

Junho)  

Comemorou-se os 42 anos da Convenção Geral foram a maior 

convenção ate ali, 296 pastores e missionários estiveram presentes. 
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Foi a primeira convenção a tratar assuntos de limite de campos entre as 

igrejas, gerando muita discussão. O foco desse item foi a igreja de Madureira 

no RJ, presidida pelo pastor Paulo Leivas Macalão, ter aberto trabalhos no 

estado de São Paulo. 

O encerramento do assunto foi feito entre quatro paredes e apenas os 

envolvidos se reuniram e chegaram a resolver a situação, Pr. Paulo passou as 

igrejas de Madureira em Santos para a igreja de Santos de forma pacifica. Mas 

era o inicio de um tema que tornaria ao debate anos a frente. 

 

3.13 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1955 (17 a 22 de 

Outubro)  

A convenção continuava presidida por um brasileiro e depois de 19 anos 

volta a Belém do Pará, berço da AD e do movimento pentecostal. 

Evento marcado pela celebração do Jubileu de prata da CGADB, nesse 

ano foi criada a comissão Conciliadora, responsável de intermediar todo o tipo 

de problemas entre as convenções estaduais in loco, sempre que fossem 

urgentemente necessárias. 

A busca pela unidade da igreja era presente em todas as sessões, da 

mesma forma soluções para os desafios da igreja. Centenas de pastores foram 

a Belém para o encontro de 1955. 

 

 



60 

 

3.14 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1957 (11 a 15 de 

Novembro)  

Pela primeira vez, Minas Gerais recebia a CGADB, mais de 300 

convencionais, vindos de todas as regiões do país se fizeram presentes a esse 

encontro, superando todas as outras em números. Neste ano o Pastor Cicero 

Canuto de Lima assume pela terceira vez a presidência da Convenção Geral 

das Assembleias de Deus no Brasil. 

Como havia afirmado antes o ponto sobre igrejas de um estado indo para 

outro estado seria novamente citado, nessa reunião foi definido que nenhuma 

igreja poderia “atrapalhar” o trabalho de outra igreja. Na verdade a intenção era 

impedir que igrejas da AD fossem abertas onde já existia uma igreja da AD em 

funcionamento. E o principal personagem nesse debate foi a AD de Madureira, 

mais uma vez.  

 

3.15 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1959 (16 a 21 de 

Novembro)  

A CGADB de 1959 aconteceu no Rio de Janeiro em São Cristóvão, 

compareceram 600 convencionais, os que fizeram previsão foram 

enormemente superados. Foi a primeira vez que uma alta autoridade publica 

visitava um conclave da Convenção Geral, esteve presente o Ministro da 

Guerra, Marechal Henrique Dufles Teixeira Lott. 

O jubileu de Ouro da AD foi tratado com a definição do local, em Belém do 

Pará e data Julho de 1961, para a comemoração do cinquentenário, foi 
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aprovada a impressão do Livro Historia das Assembleias de Deus (CPAD) de 

Emilio Conde. Devido ao ano festivo, não houve convenção em 1961. 

 

3.16 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1962 (19 a 25 de 

Novembro)  

Em recife os assuntos tratados foram ecumenismo, rechaçado pelos 

convencionais, pois através dessas “novidades” a igreja de Cristo poderia ser 

contaminada e perder a ênfase na doutrina bíblica e fé, foram as palavras do 

Pr. Raymond Carlson dos EUA diretor do Instituto Bíblico em Minessota, na 

sessão da tarde do dia 22/11/1962, que havia sido convidado especialmente 

para falar sobre o assunto. 

O Radio foi mais uma vez discutido, a sugestão era de ter um programa 

em uma radio de grande porte, com a possibilidade de transmitir o programa a 

varias regiões do país. A sugestão do nome foi a Voz das Assembleias de 

Deus. Uma comissão foi criada para apresentar um projeto posteriormente. 

Neste ano compareceram 364 convencionais, o único estado não 

representado foi o do Rio Grande do Sul, que recebeu um telegrama de 

lamento pela ausência. 

 

3.17 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1964 (16 a 21 de 

Novembro)  

Forma mais de 400 convencionais participando esse ano, o Sul recebia 

pela terceira vez a CGADB, (1941, 1951 e 1964. O Pastor Jose Pimentel é 

eleito Presidente. 
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A organização do evento foi única em todos os anos, a igreja de Curitiba, 

não medi esforços para o evento que homenageou a todos os presentes com 

os corais e um hino (musica) escrito e tocado especialmente para aquele ano. 

Os principais assuntos tratados foram: 

A disciplina de obreiros, que gerou uma confusão pois os mesmos não 

poderiam estar presentes na hora da votação da mesa, forcaram a entrada 

mas foram retirados. 

É criada a comissão responsável pela organização da Conferência 

Mundial Pentecostal no Brasil, que ocorreria em 1967. 

 

3.18 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1966 (5 a 9 de 

Dezembro)  

A CGADB de 1966 foi realizada de forma inédita em Santo André, o ABC 

paulista. A cidade recebeu 799 convencionais vindos de vários estados do País. 

Diversos assuntos foram tratados, como divisão de igrejas e problemas no 

Vale do Paraíba, para tanto foi criada uma comissão para resolver tais 

problemas e ficou decido que tal atitude não seria tolerada, fato curioso, pois 

essa seria a medida tomada mais a frente pela AD de Madureira presidida pelo 

Pr. Paulo Macalão. Outro assunto tratado foi o preparativo da 8ª Conferencia 

Mundial Pentecostal e a condenação e repudio de “crentes” participarem da 

Maçonaria. 

Mas a pauta mais esperada e quente daquela convenção era a de que a 

CGADB apoiaria ou não os Institutos Bíblicos.  
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Dois deles já estavam funcionando o IBAD – Instituto Bíblico das 

Assembleias de Deus em Pindamonhangaba- SP, Fundado pelos missionários, 

João Kolenda Lemos e Ruth Dorris Lemos, e o IBP – Instituto Bíblico 

Pentecostal, fundado pelo missionário Nels Lawrance Olson. 

Pastores tomaram sua posição, alguns a favor outros contra, o assunto já 

havia sido mencionado na convenção de 1948 o que caracterizavam a 

fundação desses educandários, forçadas a gosto da maioria dos 

convencionais. É curioso observar que as falas sempre estavam voltadas a 

possibilidade dessas escolas “fabricarem” pastores ou que a o estudo 

sistemático encheria a cabeça, mas os corações estariam vazios, frase do 

Pastor Anselmo Silvestre. 

Mas não foi nessa convenção que o assunto foi decidido, devido a vários 

outros assuntos, a pauta foi suspensa pelo presidente para ser apresentada em 

outros encontros. 

 

3.19 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1968 (25 a 29 de 

Novembro) 

Foi eleito Pastor João Alves Corrêa como o presidente da CGADB, o novo 

diretor do MP escolhido foi o pastor Alcibiades Vasconcelos. 

Quatrocentos pastores estavam presentes, nesta reunião. Não houve 

assuntos de grande relevância, ficando apenas a manifestação oficial da 

CGADB quanto ao uso de anticoncepcionais, quando a pergunta proferida pelo 

Pr. Álvaro Motta foi dita, “Qual a posição das Assembleias de Deus no Brasil 

com relação ao uso das pílulas anticoncepcionais, com a finalidade de controlar 
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a natalidade, ou melhor, limitar o numero de filhos? Devemos permitir ou não?” 

O plenário se manifestou em peso contrario ao uso. “Que não se permita, 

absolutamente”. E a discussão sobre a moda da época as minissaias e os 

cabelos compridos, dos quais não poderiam ser roupas  e cabelos usadas 

pelos crentes e que os pastores que não tomassem a medida disciplinar devida 

estariam permitindo o mundanismo invadir a igreja. Pastores que não 

controlassem suas filhas não poderiam tomar conta de suas igrejas.  

 

3.20 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1971 (18 a 23 de 

Janeiro)  

Esta reunião foi marcada pela criação da Comissão de Educação 

Religiosa que tinha o objetivo de elaborar o currículo oficial que seria adota 

pelas escolas bíblicas e Instituições congêneres.  

O currículo foi criado no dia 20/1 daquele ano, lido e aprovado pelo 

plenário. O fundador do IBAD foi participante desta comissão. 

 

3.21 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1973 (22 a 26 de 

Janeiro)  

Depois de 25 anos a CGADB volata a Natal e a TV vem a tona na 

plenária. O primeiro a falar foi o pastor Joaquim Marcelino da Silva, relatando 

acontecimentos na cidade de Santo André, do qual fez com que os crentes que 

tinham televisão abandonarem o aparelho. 

A segunda colocação veio do pastor Roberto Montanheiro, afirmado que a 

convenção deveria dizer não a TV e sim a Doutrina Bíblica. Nesta discussão foi 
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levantado que pastores ali presentes tinham o aparelho em casa e que isso era 

o caminho que trazia o “cinema e o próprio demônio para dentro de casa”. 

Outros diziam que para ser um bom pastor era primeiro ser um bom 

crente e obedecer a decisão de não fazer uso da TV. O pastor Luiz Almeida 

disse que pastor que tem TV em casa não é digno de usar o púlpito. 

A votação se deu após uma oração para acalmar os ânimos, sendo a 

favor a maioria absoluta de votos a condenação do uso da TV pelos prejuízos 

espirituais que ela proporciona.  

Uma sugestão foi feita de colocar a decisão no MP, mas logo foi proibida 

devido ao momento que o Brasil vivia, o da ditadura militar podendo o texto 

apresentado de forma publica trazer “problemas” para a convenção. 

Mas foi no dia 26, que o IBAD em Pindamonhangaba, São Paulo foi 

reconhecido pela CGADB, Fundado em Outubro de 1958, foram 14 anos a 

espera do Reconhecimento pelos seus fundadores, a comissão de Educação 

Religiosa, reuniu-se durante três anos em de 1971 – 1973 em oito encontros 

até que o reconhecimento fosse definido.  

 

3.22 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1975 (20 a 24 de 

Janeiro)  

Foi a com maior participação de convencionais, 1500 convencionais 

participaram da CGADB em Santo André – SP. 

No dia 21 foi aprovado o regimento interno da CGADB, no dia 22 a 

discussão foi a criação de normas de usos e costumes na AD, que foi aprovado 
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por unanimidade, segue algumas normas aprovadas das quais as igrejas não 

tolerariam: 

1. Uso de cabelos crescidos pelos membros do sexo masculino 

2. Uso de trajes masculinos por partes dos membros do sexo 

feminino 

3. Corte de cabelo por parte das irmãs 

4. Sobrancelhas Alteradas 

5. Uso de minissaias e outras roupas contrarias ao bom testemunho 

da vida cristã 

6. Uso da TV, devido a má qualidade de sua programação por 

conduzir a eventuais problemas de saúde 

7. Uso de bebidas alcoólicas. 

Nessa convenção a comissão de Educação Religiosa reconhece o IBP 

como Instituto aceito pela CGADB. 

 

3.23 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1977 (17 a 21 de 

Janeiro)  

O assunto nesse evento com 5 mil pessoas sentadas, que marcaria e 

influenciara a Historia da AD, foi a aprovação da medida punitiva para pastores 

que “invadissem” campos ministeriais, ou seja, usarei como exemplo São 

Bernardo e Santo André, o pastor de Santo André poderia fundar igrejas em 

qualquer lugar de Santo André, mas nunca poderia fundar uma igreja em São 

Bernardo do Campo. 
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Segue as normas estabelecidas: 

 Os trabalhos já existentes e que não tenha rusga, permanecerão 

como estão. 

 Não será permitida doravante a partir dessa convenção, a 

intromissão de todos e quaisquer obreiros em campos alheios. 

 Os casos existentes, porem em litígio, serão tratados pela junta 

executiva da CGADB. 

 Aos infratores, caberá como disciplina, a inelegibilidade a 

quaisquer cargos relacionados com a CGADB e a CPAD. 

 O obreiro que deixar de respeitar estas normas ficará privado de 

portar documento de ministro outorgado pela CGADB. 

 

3.24 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1979 (16 a 21 de 

Janeiro)  

O Rio Grande do Sul recebia mais uma vez a CGADB depois de 28 anos. 

Neste evento foi criado o Conselho de Doutrina, que consistia em ser a 

instancia responsável por encontrar resposta para os assuntos de mais 

importância e aprofundados. 

Nesta mesma convenção o EETAD – Escola de Educação Teológica das 

Assembleias de Deus foi aprovada e sua sede seria em campinas sob a 

responsabilidade do Pr. Bernhard Johnson seguindo as orientações do 

Conselho de Educação e Cultura. 

 



68 

 

3.25 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1981 (18 a 23 de 

Janeiro)  

Minas Gerais mais uma vez é palco da CGADB, política, Divorcio e aborto 

são os assuntos tratados naquele ano. 

A pergunta era se o pastor deveria ou não de alguma forma estar ligado a 

política. A resposta foi sim, mas com uma condição, todo o pastor ou líder 

eclesiástico caso deseja-se engajar na política deveria licenciar-se do 

pastorado enquanto durasse a empreitada. 

A igreja se posiciona contra a legalidade do aborto a discussão era de 

como seria o posicionamento contrario, a seguinte resolução foi aprovada e 

imediatamente instituída nos registros, “Toda igreja no Brasil será mobilizada 

na luta contra a legalização do aborto, e também será exigido apoio dos 

parlamentares a essa causa”. 

Sobre o divorcio foram dois dias de debates, mas findou-se por favorável, 

sendo a colocação do Pr. Tulio Barros a alicerce para tal decisão, que foi: Os 

casos de divorcio somente seriam levados a termo quando todos os esforços 

fossem esgotados para uma reconciliação. 

 

3.26 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1983 (19 a 26 de 

Janeiro)  

A convenção de Vila Velha - ES foi marcado pela presidência de quem 

seria o atual líder do Ministério de Madureira, Pr. Manoel Ferreira, foi eleito 

nessa convenção. 
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Foi discutido esse ano que a mulher poderia ter o titulo de missionaria, 

mas nunca o de ministra do evangelho, (pastor ou evangelista). Segue a o que 

ficou decidido: 

“A mulher cristã, quando separada para o trabalho missionário, pode 

postar documento comprobatório como missionário, mas não como ministro do 

evangelho, isso porque não concordamos com qualquer tipo de consagração 

de mulheres, por não encontrarmos base bíblica para isso”. 

 

3.27 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1985 (15 a 22 de 

Janeiro)  

Pastor Jose Pimentel de Carvalho é eleito presidente da CGADB com 

uma aclamação histórica, convencionais discutem unificação de ministérios e 

estabelecem a tradução revista e corrigida de Almeida como versão oficial da 

Bíblia usada pela denominação. 

 

3.28 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1987 (16 a 21 de 

Novembro)  

O Novo presidente foi o Pastor Alcibíades Pereira de Vasconcelos, novo 

estatuto é aprovado. A partir daquele ano a mesa diretora teria três anos de 

gestão e não dois. 
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3.29 1ª Assembleia Geral Extraordinária da CGADB de 1989 (05 de 

Setembro)  

Este evento não foi uma convenção já que em 1987 ficou aprovado de 

que as convenções seria de 3 em 3 anos. 

Esse evento foi marcado pela decisão que mudou a AD no Brasil daquele 

dia em diante. 

Vários assuntos foram tratados, mas o principal era o desligamento do 

Ministério de Madureira no Rio de Janeiro da CGADB. 

Isto posto a partir da decisão não teríamos mais CGADB apenas, mas sim 

CGADB e CONAMAD (Madureira).  

A grande questão era de um acordo feito anteriormente com Madureira de 

que a mesma poderia entrar apenas em alguns estados e regiões do Brasil, 

isso não foi obedecido desrespeitado o artigo 7º do Estatuto da CGADB e o 

tratado feito em 20/01/1977, a convenção de Madureira começou a se 

estabelecer em todos os estados do Brasil. Como um bálsamo para a decisão a 

CGADB na presidência do Pr. Jose Wellington Bezerra da Costa, afirmou 

naquele dia que se a Madureira retirasse as igrejas dos locais irregulares a 

mesma poderia filiar-se novamente, o que não aconteceu até hoje. 

 

3.30 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1990 (06 a 11 de 

Janeiro)  

O Pastor José Wellington Mais uma vez presidente da CGAD, dessa vez 

já sem o ministério de Madureira. 
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Foi criada a comissão para a Década da Colheita, este projeto tinha o 

objetivo de e foram aprovadas são: 

1. Reestruturação do Culto Publico; priorizando o tempo da 

mensagem e que esses eventos tivessem um aspecto mais 

evangelístico 

2. Redirecionamento das atividades das igrejas; observar que festas, 

ensaios não ocupassem o tempo que deveria ser usado para 

oração, ensinos bíblicos e evangelização. 

O Projeto Década da Colheita era composto por 18 itens, que foram 

completamente publicados no mensageiro da Paz de 1990. 

 

3.31 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1993 (17 a 23 de 

Janeiro)  

Pr. Sebastião Rodrigues é eleito Presidenta da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus. Pastor da cidade de Cuiabá - MT e da igreja que 

hospedou o evento. 

Um ponto fez a diferença nesse evento, a UNEMAD (União Nacional das 

Esposas de Ministros das Assembleias de Deus) foi oficializada como órgão da 

CGADB. 
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3.32 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1995 (21 a 31 de 

Janeiro) 

A Convenção de 1995 ficou conhecida por “Convenção do consenso e da 

concórdia”. Pois a eleição foi por aclamação da nova diretoria, e o PR. Jose 

Wellington Bezerra da Costa retorna a presidência e pelo fato de não ter havido 

uma segunda chapa concorrente. 

Vários assuntos foram tratados, um deles foi o regimento da CGADB 

aprovado no dia 26/1. 

 Mais uma vez em pauta o divórcio de ministros volta a pauta da CGADB, 

depois de muito debate, muito discurso, ficou aprovado que o divórcio de 

ministros seria aceito apenas nas seguintes situações: infidelidade conjugal, 

pratica de crimes hediondos, trafico e uso de drogas, e desvio sexual. O 

conselho de Doutrina receberia cada caso de divorcio para ser analisado para 

evitar assim possíveis abusos. 

Doutrinas, usos e costumes, voltam também a discussão, alguns pastores 

sugeriram a mudança nos usos e costumes, mas fora de forma veemente 

confrontados por tal sugestão, houve ate quem sugeriu a exclusão desses 

“Liberais” e permanecessem na CGADB apenas os “Conservadores”. 

Os mesmos itens básicos definidos na década de 50 e 60 permaneceram 

como a base de “usos e costumes” naquela convenção. 
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3.33 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1997 (13 a 17 de 

Janeiro) 

A Convenção desse ano inscreveu mais de 4 mil ministros, o evento foi 

realizado no Mineirinho  em Belo Horizonte. 

Naquele ano foi amplamente debatido, mas no final aprovado, o seguro 

de vida para os pastores, evitando para sempre o problema das viúvas 

desamparadas. Os ministros passariam a contribuir para a CGADB de R$ 5,00 

a R$ 10,00 mensais para seguro de vida em grupo. 

Aprovado também foi o cartão de afinidade Bradesco/Visa das 

Assembleias de Deus. Foi um convênio criado entra a CPAD, CGADB e o 

Bradesco, o produto foi apresentado pelo diretor regional do banco em Minas 

Gerais a todos os convencionais. 

No ano de 1997 a SBB – Sociedade Bíblica do Brasil, publicou a Bíblia 

com os livros apócrifos.  

Foi envia uma nota de repudio da CGADB para a SBB, e naquela mesma 

reunião outra versão foi aprovada, a Revista e Corrigida Ferreira de Almeida. 

O ano de 1997 foi marcante, pois foi nesse momento que a Convenção da 

um salto e inaugura sua Sede própria, laça o programa de TV Movimento 

Pentecostal. 

 

3.34 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1999 (11 a 15 de 

Janeiro) 

OS assuntos tocados naquele ano foram: 
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Eutanásia: Ficou decidido que a pratica é pecado, “porque o dever do 

cristão é amenizar o sofrimento e não jogar a responsabilidade de se decidir a 

morte de alguém sobre os médicos”. 

Pena de Morte: Fica decidido que mesmo o Novo Testamento 

concedendo ao estado a pena capital, “não podendo ser considerada pecado, 

desde que seja feito justiça”. Mas não é uma pratica não é o melhor meio de 

punição e nem uma medida essencial ao cristianismo. Foi apresentado então 

que o ideal era as igrejas se posicionarem contra a pena de morte. 

Hermafroditismo: Não existe nenhum caso na Bíblia, as igrejas podem 

receber pessoas nessas condições, mas deve-se incentivar o tratamento que 

desperte a escolha do sexo predominante. 

Guerra: Todos foram unanimes em dizer, “não é pecado o cristão 

participar de guerras servindo as forças armadas”, segundo a Bíblia. 

Homossexualismo: Decidido unanimemente que, “o homossexualismo 

tanto masculino como feminino são abominações aos olhos de Deus”. Para o 

cristão sexo fora do casamento é inadmissível sendo pecado de fornicação 

para pessoas solteiras e adultérios para pessoas casadas. 

Aborto: O aborto provocado é pecado e covardia, pois a vitima não tem 

condições de se defender, mas os naturais e os que são para salvar a vida da 

genitora não estariam indo contra a palavra de Deus. 

Doação de Órgãos: Ato de amor em que o cristão pode faze-lo sem 

preocupação pois não estaria pecando. 

Estatuto: Foram feitas algumas alterações sem impacto direto 

institucional.  
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3.35 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2001 (15 a 19 de 

Janeiro) 

Este ano foi marcado pela Comissão de Política da CGADB, com o 

objetivo de alavancar e articular a eleição de vários deputados federais e 

estaduais, que são membros da Convenção. Outro fato importante foi à criação 

e implementação da Universidade da Assembleia de Deus, mas que hoje ainda 

é faculdade, contento três cursos de graduação, Bacharel em Teologia, 

Integralização em Teologia e Licenciatura em Pedagogia. Localizada na cidade 

do Rio de Janeiro. 

E finalmente a discussão sobre a possibilidade das mulheres serem 

consagradas a Pastoras, que foi rechaçada de forma esmagadora, haviam 

mais de 2,5 mil convencionais votando, apenas três foram a favor. 

 

3.36 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2003 (27 a 31 de 

Janeiro) 

O grande assunto dessa convenção foi mais uma alteração no estatuto da 

CGADB, o tempo utilizado foi grande sendo que apenas artigos haviam sido 

aprovados, o que exigiu através da pessoa do presidente, outra reunião com 

local e data ainda por marcar para a definição. O que aconteceu no mês de 

Agosto de 2003, a 2ª AG Extraordinária da CGADB. 

 

3.37 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2005 (04 a 09 de Abril) 
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Abril de 2005 foi marcado pela grande festa da 37ª CGADB, todas as 

reuniões dos convencionais aconteceram no Rio Centro, no Rio de Janeiro, 

onde 4 mil ministros se inscreveram, para terem o direito a voto. Este foi mais 

um ano em que o Pr. Jose Wellington Bezerra da Costa se reelege. 

Vários assuntos foram tratados nessa reunião, como a manipulação e uso 

de célula tronco, foi estabelecida uma comissão para tratar do assunto. No 

mesmo nível de importância, o nome Assembleia de Deus agora torna-se 

patente da CGADB. “Aqueles que estão usando o nome da Assembleia de 

Deus indevidamente vão ter de tira-lo da placa”, foi a afirmação do Presidente. 

O evento foi encerrado na Apoteose, com a presença de 50 mil pessoas, 

a presença marcante foi a do Pr. Thomas Trask, presidente do comitê mundial 

da AD. 

 

3.38 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2007 (16 a 20 de Abril) 

O centro de convenções do Anhembi em São Paulo recebeu os 10,7 mil 

inscritos para a CGADB 2007. O que gerou o numero foi a propaganda política 

par o pleito entre dois candidatos. Pr. José Wellington Bezerra da Costa e Pr. 

Samuel Câmara seu concorrente direto. 

Mas a definição mesmo ficou em manter a visão que já estava sendo 

praticada e Pr. José Wellington, mais uma vez foi eleito. 

Destaque também foi a inauguração do acervo histórico da CGADB, o 

acervo consistem na historiografia da AD, e os bustos dos missionários Daniel 

Berg e Gunnar Vingren, vídeos inéditos de entrevistas com pioneiros. 
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3.39 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2009 (20 a 24 de Abril) 

Esta foi considerada a maior convenção até 2009, o presidente reeleito, 

José Wellington Bezerra da Costa recebeu 6.719 votos, seu oponente Pr. 

Samuel Câmara recebeu 5.963 votos, compareceram 13 mil inscritos de todo o 

Brasil. Carapina – ES foi o local escolhido para ser palco da discussão sobre a 

relevância da igreja evangélica no Brasil. 

Nesta reunião estiveram presentes, o prefeito de São Paulo na época 

Gilberto Kassab, saudando os convencionais ali reunidos. Foi criada a 

comissão para tratar dos assuntos de divorcio, novo casamento e a lei que 

criminaliza chamada “homofobia”. 

Foi na 39ª CGADB que a noticia da FAECAD, em que o curso Bacharel 

em Teologia havia sido não apenas reconhecido pelo Ministério da Educação, 

como também considerado pelo mesmo órgão o melhor curso de teologia do 

estado do Rio de Janeiro, batendo inclusive o curso de teologia da PUC-RJ – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

3.40 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2011 (12 a 14 de Abril) 

A cidade de Cuiabá – MT foi palco da 40ª AGO da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus com mais de 10 mil pessoas entre participantes e 

convencionais. 

O assunto mais aguardado nessa reunião foi a resolução da Comissão 

Especial sobre o divorcio, instaurada na penúltima AGO.  
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3.41 Convenção Geral das Assembleias de Deus de 2013 (08 a 12 de 

Abril).  

Foram 17.075 de convencionais em Brasilia – DF estendendo o mandato 

do atual presidente Jose Wellington Bezerra da Costa até 2017. 

O foco era a eleição, mais uma vez o Pr. Samuel Câmara era a segunda 

chapa tentando pela 3ª vez o cargo da presidência, o que não aconteceu, a 

diferença foi de 1.600 votos. Foram 9.003 votos para Jose Wellington contra 

7.407 para seu oponente. 

O evento contou também com a participação do governador do Distrito 

Federal, Agnelo Queiroz, o prefeito distrital José Messias de Souza, a ex-

senadora Marina Silva, entre outros parlamentares. O governador ressaltou a 

importância da parceria entre as ADs e o governo. “O trabalho social e 

espiritual que as Assembleias de Deus têm prestado no Distrito Federal é de 

grande relevância. Espero que haja um estreitamento e fortalecimento cada 

vez maior entre nós. Sentimo-nos honrados em receber a 41ª AGO, pois tenho 

certeza que seremos abençoados com a presença do Espírito Santo que está 

em cada crente”, disse Agnelo. 

O atual presidente do CDH esteve presente e foi realizada a moção de 

apoio ao mesmo devido aos ataques que vem sofrendo. 

Um projeto foi apresentado ao plenário que foi o projeto de evangelização 

na copa de 2014, mais especificamente nos eventos futebolísticos. 

O tamanho do evento determinou a presença da mídia como a TV Globo, 

Band e o Jornal como Folha de São Paulo  
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Conclusão 

Como foi apresentado, foram 41 convenções desde sua fundação, mas 

apenas as convenções de 1935, 1937, 1943, 1946, 1948, 1958, 1961, 1966, 

1971, 1973, 1975, 1979 e 1983, tocaram no assunto educação mas de forma 

bem superficial. A ideia de educação formal nunca entrou em pauta. 

Na verdade o primeiro seminário teológico fundado em 1958 em 

Pindamonhangaba o IBAD, foi reconhecido apenas em 1973, por ser um tabu 

para a instituição.  

A Educação formal, mas em ensino superior veio como projeto em 2009, 

já reconhecida pelo Ministerio da Educação e cultura, coparada até mesmo 

com a PUC do RJ.  
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Capítulo 4. A Educação, a Escola Dominical e a Assembleia de Deus  

 

Introdução 

A educação teológica, atualmente, tem estado presente em toda a AD. 

No presente capítulo apresentaremos os formatos educacionais teológicos, 

com mais influência no meio de seus fiéis e igrejas. Todos os utilizados diferem 

em grande parte no grau quantitativo, como no caso da Escola Dominical 

Obviamente será considerado a formato geral praticado sem se 

preocupar com a profundidade e eficácia, mas destacar que esses meios 

existem e são considerados importantíssimos pela instituição, sendo praticados 

desde sua fundação em 1911. 

 

4.1 - Escola Dominical 

Apresentaremos agora a Escola Dominical, isto é, a escola de ensino 

bíblico da Igreja, a escola oficial de “teologia”, Antônio Gilberto, escritor de 

destaque no meio assembleiano, diz que a escola dominical evangeliza 

enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à 

Igreja, conforme Mt 28.20: !Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos 

tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação 

dos séculos! (BIBLIA VERSÂO ALMEIDA, CORRIGIA E REVISADA FIEL). 

Amém. E Mc 16.15 - E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a 

toda criatura. (BIBLIA VERSÂO ALMEIDA, CORRIGIA E REVISADA FIEL). Ela 
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não é uma parte da Igreja; é a própria Igreja ministrando ensino bíblico 

metódico.  

A Escola Dominical é um ministério pessoal para alcançar crianças, 

jovens, adultos, a família, a comunidade inteira, tal como fazia a Igreja dos dias 

apostólicos. É ela a única escola de educação religiosa popular que a Igreja 

dispõe. A Escola Dominical devidamente funcionando, é o povo do Senhor, no 

dia do Senhor, estudando a Palavra do Senhor, na casa do Senhor. A Escola 

Dominical existe para ministrar a pequenos e grandes, ensino religioso 

segundo a Palavra de Deus, e isto de maneira pedagógica e metódica, como é 

de se esperar de uma organização que leva o nome de escola. Sendo o ensino 

na Escola Dominical um ministério pessoal, o verdadeiro professor de classe 

está sempre mais chegado a seus alunos na igreja, do que qualquer outro 

obreiro da mesma, inclusive o pastor. Logo, uma Escola Dominical 

devidamente organizada, cuja Direção e professores são espirituais e idôneos, 

treinados para o ensino bíblico, e equipados com literatura e meios de ensino 

apropriados, é um poderoso e eficiente ministério pessoal para alcançar a 

todos na igreja, na família e na comunidade. 

A importância para Antônio Gilberto da Escola Dominical é manifesta na 

produção de várias obras literárias voltadas para ED, inclusive um manual 

abrangendo grande informação sobre como deve ser organizada e gerida. A 

seguir é apresentando um trecho do texto deste manual o livro CAPED- Curso 

de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical, apresentando o que 

é a essência da ED. 
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O ensino das doutrinas e verdades eternas da Bíblia, na Escola 

Dominical, deve ser pedagógico e metódico como numa escola, sem, contudo 

deixar de ser profundamente espiritual. 

A Escola Dominical também coopera eficazmente com o lar na 

formação dos hábitos legítimos e cristãos, práticas e deveres sociais e bíblicos, 

resultando daí a formação do caráter ideal, segundo os princípios do genuíno 

cristianismo. 

Devo destacar aqui a preocupação do autor em deixar claro que o 

ensino através da Escola Dominical não esta voltado apenas para algo 

espiritual mas com a formação social do individuo.  

A escola secular instrui e contribui para a formação de bons hábitos, 

mas não promove a educação do caráter genuinamente cristão. Ela visa com 

prioridade o intelecto do aluno. Já a Escola Dominical, sendo genuinamente 

bíblica, educa e instrui, mediante o ensino da Palavra, visando prioritariamente 

o coração do aluno. A ordem divina vista em 11b 10.16 não deve ser alterada: 

coração e mente, e não ao contrário.  

Outro fator interessante é a preocupação com o ensino formal, não 

existe a intenção do autor do CAPED em menosprezar o ensino formal das 

escolas mas a caminhada de ambas uma para o intelecto e outra para a 

formação espiritual.  

A Escola Dominical evangeliza enquanto ensina. Para tanto, toda 

lição nunca deve ser concluída sem uma aplicação pessoal, específica, 

evangélica. Quem evangeliza fala ao coração, e quem ensina fala ao 

raciocínio, à inteligência, dependendo, é evidente, do Espírito Santo. 

Ora, a Bíblia é a revelação progressiva de Deus; o seu constante 

estudo sob o influxo do Espírito Santo, conduz-nos a uma crescente revelação 

dEle e a visões mais gloriosas de Sua divina pessoa. É evidente que tal estudo 
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seja gradual, dosado, em classes, de acordo com as diversas idades, 

respeitando-se assim as grandes divisões da vida humana, para um real 

aproveitamento. Assim fazem também as escolas seculares para com seu 

corpo discente. 

Destaco também que mesmo com a ênfase espiritual da ED, vemos 

que constantemente a escola formal está posicionada como  base modelar de 

estrutura e aplicabilidade do ensino. 

A Escola Dominical, quando devidamente aparelhada, é de fato a 

agência de formação religiosa popular das igrejas evangélicas. É aí que as 

crianças desde a mais tenra idade, os adolescentes, e os adultos, ao 

receberem o ensino sadio e inspirador das Escrituras, são todos beneficiados: 

as crianças recebem formação moral e espiritual, os adolescentes formam sua 

personalidade cristã e os adultos renovam suas forças morais e espirituais para 

uma vida cristã sempre frutífera e abundante. 

 

4.2  Escola Dominical atualmente 

É separada por classes geralmente feita por idade e gênero dos alunos. 

Na maioria das igrejas evangélicas são pelo menos 3 turmas infantis: uma 

turma de 1 a 3 anos, outra de 4 a 7 anos e mais uma de 8 a 11 anos, uma 

turma de adolescentes (para alunos entre 12 e 17 anos), uma turma de jovens, 

que geralmente aceita alunos até 30 e em geral não recebe casados. Os 

casados e adultos maiores de 30 anos geralmente são divididos em duas 

turmas, de acordo com o gênero, mas também há igrejas que reúnem homens 

e mulheres casados em uma só turma. Os professores das escolas dominicais 

são geralmente membros leigos e com larga experiência religiosa, algumas 
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igrejas investem para terem professores formados em cursos teológicos não 

sendo necessariamente formais. 

 

4.3  Breve histórico da Escola Dominical  

A divisão que acabamos de analisar acima é fruto da modernidade, mas 

o ensino religioso tem sua gênese na historia do povo de Israel no período 

Vétero Testamentário. Como afirma Antônio Gilberto:  

...a Escola Dominical tem suas raízes aprofundadas na antiguidade 

do Velho Testamento, nas prescrições dadas por Deus aos patriarcas e ao povo 

de Israel. A Escola, como a temos hoje não havia então, mas havia o princípio 

fundamental - o do ensino bíblico determinado por Deus aos fiéis e aos 

estranhos ao seu redor. Sempre pesou sobre o povo de Deus a 

responsabilidade de ensinar a lei divina. A Escola Dominical é a fase presente 

da instrução bíblica milenar que sempre caracterizou o povo de Deus. 

Para o autor do CAPED, Jesus foi o Grande Mestre como podemos ver 

o texto abaixo.  

Jesus através de sua vida glorificou assim a missão de ensinar. 

Grande parte do ministério de nosso Senhor foi ocupado com o ensino. Pois o 

mesmo ensinou nas sinagogas, em casas particulares, no templo, nas aldeias, 

às multidões, e a  pequenos grupos e individualmente. 

Mas quando exatamente surgiu a escola dominical no formato que 

temos hoje? De acordo com Antônio Gilberto, o movimento religioso que nos 

deu a Escola Dominical como a temos hoje, começou em 1780, na cidade de 

Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi o jornalista evangélico 

(episcopal) Roberto Raikes, de 44 anos, redator do "Gloucester Journal". 

Raikes foi inspirado a fundar a Escola Dominical ao sentir compaixão pelas 
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crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas, entregues à ociosidade, ao 

abandono e ao vício, sem qualquer orientação espiritual. Ele, que já trabalhava 

entre os detentos das prisões da cidade, pensou no futuro daquelas crianças e 

decidiu fazer algo em seu favor, a fim de que mais tarde também não fossem 

parar na cadeia. Procurava as crianças em plena rua e as conduzia ao local de 

reunião, fazendo-lhes apelos para que todos os domingos estivessem reunidos.  

 Outro grande promotor da Escola Dominical então incipiente foi o batista 

londrino William Fox, trabalhando harmoniosamente com Raikes. 

 De acordo com as diretrizes de Raikes, nas reuniões dominicais, além 

do ensino das Escrituras, era também ministrado às crianças rudimentos de 

linguagem, aritmética e instrução moral e cívica. O ensino das Escrituras 

consistia quase sempre de leitura e recitação. Em seguida, teve início a prática 

de comentar os versículos lidos. Muito depois é que surgiu a revista da Escola 

Dominical, com lições seguidas e apropriadas. 

Raikes enfrentou oposição. As Igrejas da época encararam o surgimento 

da Escola Dominical como uma inovação e coisa desnecessária. Os mais 

zelosos acusavam Raikes de "profanador do domingo". Diziam os seus 

oponentes que reuniões de crianças mal comportadas, no templo, era uma 

profanação. Raikes não tomava conhecimento disso e a obra tomava vulto. O 

jornal do qual ele era redator foi uma coluna forte na defesa e apoio da nova 

instituição, publicando extensa série de artigos sob o título A ESCOLA 

DOMINICAL, reproduzidos nos jornais londrinos. Foi assim o começo da 

Escola Dominical - o começo de um dos mais poderosos movimentos da 

história da Igreja. 
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4.4  A Escola Dominical no Brasil 

A Escola Dominical teve seu início entre nós em 19 de agosto de 1855 

na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Antônio Gilberto afirma que 

foi o Missionário Robert Kalley e sua esposa Dra. Sarah Poulton Kalley, da 

Igreja Congregacional, que eram escoceses e na primeira reunião, a freqüência 

foi de cinco crianças. Essa mesma Escola Dominical deu origem à Igreja 

Congregacional no Brasil. O autor ressalta que houveram reuniões de Escola 

Dominical antes de 1855, no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no 

idioma inglês, entre os membros da comunidade americana. Olhando para o 

passado, as primeiras reuniões de instrução bíblica no Brasil, do ponto de vista 

evangélico, ocorreram durante a permanência aqui, dos crentes calvinistas que 

desembarcaram na Guanabara em 1557. Nessa ocasião realizaram o primeiro 

culto evangélico em terras do continente americano, em 10 de março do 

mesmo ano. 

Para Gilberto, a segunda fase de tais reuniões deu-se durante o domínio 

holandês no Nordeste, a partir de 1630, por crentes da Igreja Reformada 

Holandesa, quando vários núcleos evangélicos foram estabelecidos naquela 

região. Na mesma época foram realizados cultos na Bahia, por ocasião da 

primeira invasão holandesa.  

Hoje toda e qualquer igreja evangélica tem sua escola dominical nos 

mais diversos formatos e métodos. Sendo para os fieis motivo de escândalo e 

pecado a igreja que não tem a escola implantada e funcionando. 
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4.5 Seminário Teológico 

É muito importante falarmos dos seminários assembleianos, mas 

começando pelo precursor de todos os seminários, o IBAD – Instituto Bíblico 

das Assembleias de Deus fundado em 1958 na cidade de Pindamonhangaba – 

SP. 

Seus fundadores o pastor João Kolenda e sua esposa, Ruth Dóris 

Lemos, se conheceram nos estados unidos ele Gaúcho da cidade de Pelotas e 

ela americana do estado de Winsconsin. 

De acordo com o Professor Edson Douglas de Oliveira autor do artigo Os 

Seminários Teológicos Evangélicos Brasileiros: história, desenvolvimento e seus ajustes à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) existe um tempo extenso entre a 

fundação da denominação e a regularização dos seminários, e que ainda, o 

conceito de educação teológica não tem ligação direta com a instituição 

eclesiástica. 

As Assembleias de Deus entre a instituição da denominação como 

pessoa jurídica (1911) até a abertura do primeiro seminário (1958) e a 

regularização desse e dos demais cursos na 20a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), em 1968, quase meio século terá se 

passado. Também como no caso luterano, a primeira escola teológica com a 

qual a comunidade pode contar para formação dos seus pastores, não possui 

relação direta com a comunidade, sendo a sua fundação um ato inteiramente 

externo em relação à realidade das mesmas. (Edson Douglas de Oliveira) 

O IBAD fica situado na cidade de Pindamonhangaba – SP foi o primeiro 

seminário teológico da Assembleia de Deus com regime de internato, são 

alunos de todas as regiões do Brasil e exterior. A escolha do local foi feita 
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depois de várias cidades ser estudadas e analisadas comparando vários 

fatores e um fator determinante foi a localização. 

E como no caso dos seminários presbiterianos e batistas, o IBAD se 

estruturou como instituto confessional, ou seja, porta-voz da visão teológica 

assembleiana, e como no exemplo metodista, estruturou-se na região Sudeste, 

numa cidade situada a meio caminho dos dois principais centros industriais, 

econômicos e populacionais do país. (OLIVEIRA, 

http://comunidadewesleyana.blogspot.com.br/, acessado em 15/06/2012). 

 

O professor Edson Douglas afirma que o desenvolvimento do sistema 

semineral assembleiano segue um caminho radicalmente diverso de todas as 

suas congêneres protestantes por três fatores.  

O primeiro é que não existia nenhum tipo de aceitação pela 

denominação da criação de um seminário, existia a ideia de que a teologia não 

era necessária para o desenvolvimento pastoral, era a ideia de que o 

voluntariado e o agir de Deus eram suficientes para que desejasse “trabalhar” 

na obra de Deus, e que na verdade a teologia atrapalhava e até desvirtuava 

esse objetivo. 

O sistema semineral assembleiano se desenvolveu à revelia da 

própria CGADB e até com certa oposição da mesma já que desde a X 

convenção realizada em Natal (1948) a denominação, pela maior parte dos 

membros, se posicionara totalmente contrária à educação teológica [33]. É 

praticamente um consenso hoje reconhecer entre os assembleianos que havia 

uma profunda resistência e mesmo uma total hostilidade em relação aos 

institutos bíblicos. Como diz Isael Araujo, o IBAD não foi uma iniciativa 

institucional e oficial das Assembleias de Deus, Alencar enfatiza: nos primeiros 

anos, muitos alunos, ao se inscreverem nesse curso e noutros que surgiram a 

partir de então, foram “disciplinados” por suas igrejas e, em geral, os “formados 

em teologia“ tinham muita dificuldade de se inserirem no ministério pastoral. 

Educação teológica sempre foi rechaçada, apesar (e também por isso) vir dos 
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EUA. Até mesmo o jornalista Silas Daniel, mais afinado com a posição oficial 

da CGADB reconhece isso quando diz que o IBAD e o IBP haviam sido 

fundados mesmo a contragosto de muitos líderes brasileiros. Essa posição, 

como lembra Gedeon Alencar, não tem conexão com as AD´s dos EUA onde 

sempre houve preocupação com a formação teológica de suas lideranças. 

Reflete os preconceitos e hesitações antinomistas que sempre existiram da 

parte dos missionários suecos, mais avessos ao ensino teológico formal, do 

que os norte-americanos que vinham para o Brasil depois de terem passado 

pelo crivo dos institutos bíblicos estadunidenses. O caso de Gunnar Vingren é 

uma exceção curiosa. Ele mesmo estudou num instituto bíblico nos EUA (eles 

me recomendaram que eu entrasse para a sua universidade), mas já não fazia 

mais parte do seu ministério batista quando de sua vinda para o Brasil em 1910 

e tão logo instalado em Belém, reproduziria o modelo das escolas bíblicas  

suecas, primeiro no Pará (1922) e a partir daí, pelo país afora. Desse modo, foi 

com base na experiência sueca de escolas bíblicas de curta duração do que da 

formação semineral regular que conheceu nos EUA, que Vingren veio para o 

Brasil iniciar a obra assembleiana e, em vista de sua experiência ministerial, 

preparar os futuros obreiros do movimento que criaria no Norte do país. 

(OLIVEIRA, http://comunidadewesleyana.blogspot.com.br/, acessado em 

15/06/2012). 

Outro aspecto citado é a influência sueca e americana quanto a 

metodologia e formação teológica. Foram várias reuniões institucionais que 

variavam de ano para ano o formato do ensino. O que fica claro é que o tempo 

foi ingrediente importante para essas variações de visão, da qual, no inicio, 

imperava a visão sueca em (1930) e mais tarde (1973), em Fortaleza, o IBAD é 

reconhecido, como vemos a seguir. 

Em segundo lugar, mesmo nas fases mais acaloradas do debate 

teológico, a posição da CGADB nunca foi, pelo menos até a XX CGADB de 

Fortaleza (1968) muito clara em relação ao tipo de formação que seria 
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oferecida aos seus ministros, se semineral (norte-americana) ou das escolas 

bíblicas (sueca), oscilando conforme as influências de ambos os grupos. Essa 

dificuldade permeia vários documentos congressionais assembleianos, 

especialmente no período que vai de 1930 até a fatídica convenção de Natal 

período no qual a influência da Missão Sueca é mais forte. Por exemplo, a IV 

CGADB (João Pessoa, 1935) fala da criação de três escolas bíblicas no Norte, 

Nordeste e Sudeste; a VI, realizada em S.Paulo (1937) retoma a criação 

dessas três escolas informais de Teologia (Silas Daniel) e propõe que a igreja 

local custeie parte das despesas dos participantes. De 1939 a 1943 a própria 

CGADB mudará seu nome passando os eventos a se realizarem com o nome 

de Semanas Bíblicas, sendo que por ocasião da IV Semana Bíblica do Rio 

(1943) será iniciado efetivamente o conflito entre essas duas visões já que é 

nesse ano que os norte-americanos irão iniciar a discussão sobre o ensino 

teológico no meio pentecostal brasileiro. A X CGADB de Natal assinala uma 

vitória de Pirro da Missão Sueca, e vitória de Pirro, pois é justamente no 

período que separa essa convenção da de Fortaleza (1948 – 1968) que serão 

inaugurados os dois institutos bíblicos assembleianos, sendo que o IBAD está 

mais intimamente ligado à Missão Norte-Americana. Porém, é somente com os 

desdobramentos da XX CGADB que se dará o progressivo reconhecimento 

desses cursos, o IBAD na XXII CGADB de Natal (1973) e o IBP na convenção 

seguinte em Sto André (1975). (OLIVEIRA, 

http://comunidadewesleyana.blogspot.com.br/, acessado em 15/06/2012). 

O terceiro aspecto diz respeito à elaboração dos currículos. Como o 

IBAD e o IBP somente foram reconhecidos a posteriori pela própria CGADB, 

essa discussão sobre o que ensinar e a formação de quadro docente, também 

se daria muito tardiamente. Na XXI CGADB em Niterói (1971) foi criada a 

Comissão de Educação Religiosa que deveria elaborar o esquema de um 

currículo que, depois de lido, discutido e aprovado por este plenário, será 

adotado pelas escolas bíblicas permanentes e institutos congêneres. Assim, 
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depois de quase meio século, a CGADB reconhecia oficialmente os institutos 

bíblicos e, no caso das escolas bíblicas, mostrava-se pela primeira vez 

preocupado com a fundamentação teológica e a organicidade curricular das 

mesmas. Contudo, apenas XXIV CGADB (Recife, 1977) é que finalmente a 

Convenção assembleiana elaboraria uma proposta salutar para os currículos 

dos estabelecimentos de ensino da denominação. 

Uma das preocupações que aconteceriam depois dos seminários serem 

aceitos pela denominação era a criação de currículos e formação do quadro de 

docentes, é importante salientarmos que isso aconteceu quase 50 anos depois, 

a CGADB* finalmente reconhece os seminários. 

Assim, depois de quase meio século, a CGADB reconhecia 

oficialmente os institutos bíblicos e, no caso das escolas bíblicas, mostrava-se 

pela primeira vez preocupada com a fundamentação teológica e organicidade 

curricular das mesmas. Contudo, apenas XXIV CGADB (Recife, 1977) é que 

finalmente a Convenção assembleiana elaboraria uma proposta salutar para os 

currículos dos estabelecimentos de ensino da denominação. (OLIVEIRA, 

http://comunidadewesleyana.blogspot.com.br/, acessado em 15/06/2012). 

O IBAD hoje tem 53 anos desde sua fundação no dia 15 de outubro de 

1958, formou mais de 5000 alunos, que são escritores, pastores, missionários 

que estão atuando no Brasil e no exterior. 

Atualmente a instituição esta se reestruturando para o reconhecimento 

do curso de teologia e em seu projeto existem mais dois cursos o de 

administração e pedagogia, com planejamento para mais cursos. Seu curso 

teológico confessional permanecera nos moldes de sua fundação voltado 

apenas para missão eclesiástica e ministerial sem focar em preocupação 

acadêmica formal. Em 2006 o IBAD lançou o curso de teologia a distância com 
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as características confessionais do presencial no formato de livros, o curso foi 

dividido em médio e avançado totalizando 40 livros que chegam as mãos dos 

estudantes sendo cursado individualmente ou em núcleos na própria igreja, são 

10 mil alunos matriculados, no Brasil, nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O 

corpo docente do curso de teologia é formado por profissionais com stricto 

senso, nas áreas de ciência da religião, educação, comunicação, todos com 

graduação teológica. 

O tempo passa e o IBAD tem procurado a antecipar as mudanças dentro 

de seu funcionamento e visão sendo a escola pentecostal assembleiana mais 

bem preparada. 

 

4.6  As Escolas Bíblicas 

Muito pouco pude encontrar sobre as escolas bíblicas, que eram a única 

forma de um ensino mais aprofundado da Bíblia para os pastores nacionais, 

este era o momento inicial da qual AD falava de estudo, mesmo sendo de 

senso comum entre os fies de que “não era necessário ser instruído pelos 

homens, mas diretamente de Deus”. As reuniões eram de dois a três dias 

aplicadas por e nos estados, dirigidas pelos missionários suecos. A primeira 

Escola Bíblica aconteceu em 1922, onde compareceram uns trinta pastores, ou 

obreiros por serem responsáveis pela obra de Deus. Segue o trecho do Livro 

Despertamento Apostólico no Brasil que trata deste assunto. 

Ao terminar o meu primeiro período no campo missionário, senti a 

necessidade de os pastores nacionais poderem penetrar mais na Palavra de 

Deus, para serem mais capazes de admoestar segundo a sã doutrina e 

corrigirem os que falam contra. 
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Muitos dizem que não é necessária a instrução dos homens, mas que 

podemos ser instruídos diretamente de Deus. Tudo isso é muito certo, porém 

Paulo diz a Timóteo, ao admoestá-lo sobre o que ele havia aprendido: “Tu 

sabes de quem o aprendestes”. E também o admoesta sobre como devia 

apresentar-se diante de Deus: como obreiro aprovado, que maneja bem a 

palavra da verdade. Depois de haver sido tratado na igreja, no Pará, foi 

resolvido que os missionários deviam ter reuniões de estudos bíblicos e 

convidar os obreiros nacionais do Estado a assistirem a essas reuniões. No 

mês de março de 1922, realizou-se a primeira reunião, quando uns trinta 

obreiros participaram, entre eles algumas irmãs que ajudavam na obra. Os 

assuntos tratados, segundo a Bíblia, foram: a autoridade divina e histórica da 

Bíblia, as dispensações de Deus, o livro de Efésios e o de Apocalipse. O 

Espírito Santo foi derramado poderosamente e tivemos um tempo maravilhoso. 

A outra Escola Bíblica realizou-se em março de 1924, quando o irmão Vingren 

também participou. Depois disto, os obreiros do Norte se têm reunido cada ano 

para realização de uma Escola Bíblica, com a participação de 30 a 50 obreiros. 

Sempre experimentamos uma profunda comoção diante da Palavra de Deus, 

como também muita alegria. Do mesmo modo, em outras partes do País 

realizaram-se escolas bíblicas para os obreiros nacionais, como por exemplo 

no Rio de Janeiro, no ano de 1933. Porém ali tem sido mais difícil este 

trabalho, porque os gastos no Sul são mais altos que no Norte. No Rio de 

Janeiro costumam os pastores e evangelistas ter uma reunião por 2 a 3 dias 

cada quatro meses, quando assuntos atuais da igreja são tratados. 

Despertamento Apostólico – (VINGREN (tradutor) p. 125-126, Rio de Janeiro:  

1987). 

 

Conclusão 

Fica clara a importância da Escola Dominical para a instituição, tanto que 

este capitulo dedicou mais tempo a esse objeto do que com os demais, por ter 
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mais material e por ser uma ferramenta usada todas as semanas em todas as 

igrejas da AD, de muito pequenas a as de maior expressão. 

A Escola Dominical faz parte da instituição como o culto de domingo, que 

sem ela não seria o mesmo. 

Muitas vezes fies ingressam nos seminários pensando em aprofundar o 

conhecimento para usa-lo todo na escola dominical. 

A escola dominical é a forma mais importante de ensino do que todas as 

demais tratadas aqui. 

Os seminários têm o seu papel, mas estão em constantes mudanças em 

busca de se adequarem melhor ao seu tempo, professores mais qualificados, 

busca pelo reconhecimento junto ao MEC, são as ações buscadas hoje por 

esses estabelecimentos automaticamente os adequados a um padrão formal 

de educação, lembrando que nenhum deles tem interferência direta da 

CGADB. 

As escolas bíblicas continuam no mesmo formato desde sua estreia em 

1930 na primeira convenção. Normalmente são utilizadas entre os pastores das 

igrejas para a incursão de ideias e aprovações de projetos nos plenários. 

O capítulo quatro apresentou as ferramentas mais utilizadas pela 

instituição como ferramentas educacionais teológicas, mas não de caráter 

formal.   
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Considerações finais 

 

Para esta pesquisa, foram acessadas obras literárias e publicações 

periódicas diversas, tais como jornais e revistas de grande circulação, cujos 

temas estavam muito próximos ao desenvolvido. Tais documentos, apesar de 

não configurarem bibliografia científica, foram importantes para o fortalecimento 

de certos conceitos e entendimentos por parte do pesquisador no decorrer do 

estudo. 

A pesquisa deu-se também na leitura e analise de registros das 

convenções da CGADB que tiveram em pauta a educação. As convenções de 

1935, 1937, 1943, 1946, 1948, 1958, 1961, 1966, 1971, 1973, 1975, 1979 e 

1983, foram exatamente as analisadas. A busca pelo conteúdo dos textos tem 

o objetivo não somente o de compreendermos o que foi dito, mas também 

compreendermos o que realmente estavam dizendo sobre educação nesses 

eventos. 

Observamos, então, que a educação foi tratada nas Convenções da AD 

mais do ponto de vista de como se dá na vida religiosa, do que voltada para o 

foco da relação com o papel da escola que forma para a cidadania e o domínio 

da ciência. 
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População Evangélica no Brasil.  

Históricas, Pentecostais e Neopentecostais. 

 

Grupo Religioso Evangélico das 

Igrejas Históricas Total da População 

Missão 7.686,827 

Luteranos 999.498 

Presbiteriano 921.209 

Metodista 340.938 

Batista 3.723,853 

Congregacional 109.591 

Adventista 1.561,071 

 

Grupo Religioso Evangélico 

Pentecostal e Neopentecostal 

Total da População 

Assembleia de Deus 12.314,410 

Crista do Brasil 2.289,634 

Brasil para Cristo 196.665 

Evangelho Quadrangular 1.808,389 

Universal do Reino de Deus 1.873,243 
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Casa da Benção 125.550 

Deus é Amor 845.383 

Igreja Maranata 356.021 

Comunidade Evangélica 180.130 

J. C. dos últimos Santos dos Últimos dias 226.509 

Testemunha de Jeová 1.393,208 

Igreja Vida Nova 90.568 

Fonte: IBGE - 2010 
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Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus 

Quadro comparativo 

 IURD AD 

Fundação 1977 1911 

Meio de Comunicação Televisão e Radio Radio 

Atual Presidente Edir Macedo Bezerra Jose Wellington Bezerra da S. 

Regime Administrativo Centralizado 

independente 

Descentralizado 

Usos e Costumes Liberal Rigor Ético 

Liturgia Mistura de outras 

Religiões** 

Padrão com pequenas diferenças* 

Pratica Teológica Prosperidade Busca da Salvação 

Ética Yuppie – Arrojo 

empreendedor 

Busca modesta de 

respeitabilidade pequeno-

burguesa 

Educação Educação Universal - 

Livre 

FAECAD 

Segmento Pentecostal Pentecostal 

 

 

*A Liturgia dos cultos das Assembleias de Deus, se caracterizam por 

orações, cânticos, testemunhos e pregações, onde muitas vezes ocorrem 
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manifestações dos dons espirituais, como, por exemplo, profecias e línguas 

estranhas (Glossolalia). 

Os dias e horários são específicos para cultos, sendo o principal deles no 

domingo por volta das 19/21 horas, e o de ensinamento bíblico (a Escola 

Bíblica Dominical, com divisão de classes por idade) por volta das 9 horas, e 

normalmente o culto de Doutrina é na Terça-feira. 

Os cultos têm duração média de 2 horas, sendo divididos em: 

 Oração inicial - Normalmente o pastor ou outro obreiro faz uma 

oração a Deus. 

 Cânticos iniciais - Utilizando-se a Harpa Cristã (um livreto de Hinos 

Evangélicos Clássicos), canta-se geralmente 1 ou 2 hinos. 

 Leitura bíblica (ou palavra introdutória) -  

 Oportunidades de cânticos por grupos de jovens, crianças, senhoras, 

adolescentes, corais, grupos, bandas e ministérios de louvor. 

 Oportunidades de testemunhos por membros - Momento no qual os 

membros contam o que Deus fez em suas vidas e vem fazendo, 

atualmente, na vida dos que falam. 

 Pregação - A o momento mais aguardado do culto. Pois é o momento 

em que o pastor da igreja, ou um obreiro, até mesmo pastores 

convidados explicam a palavra do Senhor fazendo uso da oratória e 

homilética. 
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 Momento do Apelo - Convite aos que não são evangélicos a 

aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador ou oração de um 

modo geral a todos que queiram receber a mesma. 

 Cântico de encerramento e/ou avisos sobre as próximas reuniões. O 

Cântico não é regra 

 Oração final e Bênção apostólica (somente dado pelo pastor, 

presbítero ou evangelista). 

** Com alguns itens da AD, a IURD, usa técnicas e métodos dos cultos de 

umbanda e candomblé. 

 


