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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca abordar e analisar os caminhos da mídia televisiva nas igrejas 

Assembleias de Deus no Brasil, aqui trabalhadas no plural devido às muitas ramificações da 

denominação, em suas construções das representações simbólicas, imaginárias, culturais e 

midiáticas. O objetivo é analisar a dimensão simbólica na proibição do uso da televisão na 

denominação religiosa em questão, e os argumentos para o veto entre os fiéis, a discreta 

aceitabilidade da TV diante das novas concepções teológicas das ADs ao longo dos anos, 

investimento em canal aberto (Rede Boas Novas de Televisão) e proposta de um programa 

televisivo como marca midiática da denominação (Programa Movimento Pentecostal). Para 

viabilidade desse trabalho, a metodologia adotada consiste em pesquisa bibliográfica 

histórica, com foco nos temas fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas do 

imaginário, identidade, cultura, nação e televisão, aliada à pesquisa documental, que tem 

como meta os registros históricos, que melhor elucidarão os caminhos e a ligação da TV com 

as Assembleias de Deus. 

 

Palavras-chave: Televisão. Assembleias de Deus. Religião. Imaginário. Cultura Nacional. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación propone analisar y desarrollar los caminos de los médios de comunicación 

de televisión en las Iglesias Asambleas de Dios en Brasil, trabajadas aqui en el plural por 

cuenta de las inúmeras ramificaciones de la denominación religiosa, en sus construciones de 

las representaciones simbólicas, imaginárias, culturales e midiáticas. El objetivo és estudiar la 

dimensión simbólica en la prohibición del uso de la televisión de dicha denominación, y los 

argumentos de oposición entre los fieles, la discreta aceptabilidad de la TV delante de las 

nuevas concepciones teológicas de las ADs a lo largo de los años, investimiento en el canal 

abierto (Red Buenas Nuevas de Televisión) y propuesta de un programa televisivo con marca 

midiática de la denominación (Programa Movimiento Pentecostal). Para la viabilidad de este 

trabajo, la metodologia adotada consiste en la investigación bibliográfica histórica, con 

busqueda de los temas fundamentales para el desenvolvimiento de las investigación de lo 

imaginário, identidad, cultura, nación y televisión, aliada a la investigación documental, que 

tiene como meta los registros históricos, que mejor explicará los caminos y la ligación de la 

TV con las Asambleas de Dios. 

 

Palabras clave: Televisión. Asambleas de Dios. Religión. Imaginario. Cultura Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research seeks to analyze and address the ways the televised media within the 

Assemblies of God churches in Brazil, here researched, mentioned herein plural in will 

present due to  the many denominational ramifications, in their constructions of symbolic 

representations, imaginary, cultural and media. The aim is to analyze the symbolic dimension 

on the television usage prohibition among the denominations in question and the arguments 

for the veto in the midst of the faithful, television’s discrete acceptability based on AGs new 

theological conceptions over the years, investment in free broadcasting Networks (Television 

Network Boas Novas) and proposal of a televised program as a Denomination’s brand name 

(Pentecostal Movement Program).  The adopted methodology for the viability of this research 

work consists of historical literature research, with its focus on the key issues for the 

imaginary research’s development of the research on the imaginary, identity, culture, nation 

and television, in addition to documentation research, that has historical records as its aim, 

which will better elucidate the paths and connection between the television and 

the  Assemblies of God. 

 

Keywords: Television. Assemblies of God.Prohibition. Imaginary. National Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação é resultado da pesquisa que trata a trajetória conflituosa da televisão 

nas Assembleias de Deus (ADs), a partir de 1957, e de como tal embate tomou novas 

proporções, ao longo dos anos. Isto através de um complexo e interessante caminho 

comunicacional por temáticas culturais e do imaginário coletivo, que geram novos sentidos a 

partir das apropriações do contexto inserido. 

Por se tratar de um amplo quadro social, tal pleito não busca, de forma exaustiva, 

vislumbrar todos os desdobramentos dessa realidade. Porém,  para a delimitação desse tema, é 

necessária a ponderação dos primórdios da TV no Brasil e a relação do aparelho no meio das 

Assembleias de Deus (ADs), o que culminara em discussões eclesiásticas ocorridas, a partir 

de 1957 e no veto formal, em 1968. 

A televisão chega ao Brasil em 1950 como uma novidade tecnológica, gerando nos 

brasileiros, a sensação de estarem dando um passo a mais em direção à modernidade. À 

medida que os aparelhos televisivos ganhavam espaço na casa dos brasileiros, em questão de 

tempo, também entram na casa dos membros das ADs, o que posteriormente gerou um 

desconforto no bojo da liderança dessa denominação, que via o aparelho como um agente 

maléfico para a destruição das famílias. 

Diferentemente da AD norte-americana, as ADs no Brasil, que floresceram nas regiões 

do nordeste brasileiro, cujos líderes, nesta época, em sua grande maioria, eram iletrados, 

sempre tiveram dificuldades em aceitar novidades que não estivessem descritas naquilo que 

julgavam pertencer à abordagem da Bíblia Cristã ou com base nas interpretações de mundo 

que tinham, fruto da tendência religiosa fundamentalista que abraçavam.  

Ver fiéis empenhados em discussões acerca de programações televisivas e dedicando o 

tempo, que deveria ser de práticas religiosas, causou na liderança, o sentimento de que algo 

deveria ser feito para que a identidade assembleiana, dos bons costumes e da adoração a Deus, 

não fosse comprometida, uma vez que julgavam ser a TV a responsável pelo afastamento das 

famílias, as brigas entre casais e a incitação ao adultério. Em outras palavras, consideravam-

na como um “instrumento do diabo” para a descaracterização da igreja de Cristo. A partir 

desta premissa, a TV passa a ser vista como uma inimiga, levando a liderança à discussão do 

assunto numa convenção de líderes, em 1957. 

No ano de 1968, o assunto volta a ser discutido na convenção de líderes, agora com 

uma proibição formal para que todos os membros e líderes não assistissem TV, tampouco, 
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permitissem que o aparelho “entrasse” em suas casas. Tal proibição fora constantemente 

reafirmada pela liderança, sendo que, ao longo dos anos, reuniões ordinárias e periódicos da 

denominação eram usados para a reafirmação do veto.  

Entretanto, algo posterior, nutrido pelos anos, mudaria este cenário de veemente 

proibição. Na década de 70, o mundo evangélico brasileiro iria viver o fenômeno dos 

televangelistas, pregadores norte-americanos que faziam da televisão grande aliada na 

abrangência de suas prédicas e que passaram a ser vistos como celebridades evangélicas, nos 

Estados Unidos e fora dele. Algo intrigante era olhar as ADs com sua visão proibitiva acerca 

da televisão, agora lidando com pregadores que usavam este meio televisivo. O que estava 

acontecendo, era uma mudança paulatina (CAMPOS, 2013, p. 15) e desafiadora, que fora 

legitimada, de forma espiritual da mesma forma que fora negada, porém, desta vez, sem a 

formalidade que fora necessária para a proibição. 

Com a efervescência deste momento midiático, considerado um divisor de águas no 

contexto desta igreja, podemos observar uma visão midiática outrora demonizada, que agora 

passa a ser sacralizada, pois "a palavra de Deus" era pregada e, consequentemente, santificava 

aquele veículo, antes visto como a "caixa do diabo", agora como um recurso evangelístico, 

econômico e político1 dentro da denominação. 

Apesar de ainda existir resistência por parte dos mais conservadores, aos poucos a TV 

passou a ser este instrumento de “benção”, desde que fosse usado para assistir pregações e 

filmes evangélicos. É perceptível, uma nova concepção no uso do aparelho televisivo que fora 

construída, a partir de 1950, que na década de 90 e 2000, fora ainda mais modificada, 

contrariando novamente, o que fora decidido em 1968, porém, tudo de maneira informal. A 

igreja passa a ter um programa como marca da denominação, no ano de 1996, na extinta Rede 

Manchete com o nome de Programa Movimento Pentecostal. 

Muitos outros pontos poderiam ser abordados como marcas midiáticas, que 

mostrariam, o quanto esta igreja estava envolvida num contexto, antes abominado: (1)a 

compra de horários para a apresentação de programas em emissoras; (2) a compra, em 1993, 

de uma emissora de televisão (RBN - Rede Boas Novas de Televisão), pelo Pr. Samuel 

Câmara, líder da AD em Belém do Pará; (3)a participação de pastores e líderes desta igreja 

em programas tido como seculares em emissoras diversas; (4) o investimento na gravação, 

produção e venda de Fitas VHS, DVDs e CDs de eventos religiosos da denominação; (5)o 

                                                           
1 Questões econômicas e políticas não serão aprofundadas neste trabalho, mas serão tema de futuras pesquisas. 
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aparecimento de pastores midiáticos como Silas Malafaia, Samuel Câmera, José Wellington 

Bezerra da Costa, Samuel Ferreira, Josué Gonçalves, Marco Feliciano, entre outros. 

Ao buscarmos compreender quais foram as bases para tal proibição e posterior 

aceitabilidade, nos deparamos com as seguintes perguntas de investigação: como e por que a  

televisão interferiu nas estruturas doutrinárias das ADs? Qual foi o processo comunicacional, 

que torna possível, a negação tão ferrenha e uma aceitação informal em uma denominação 

religiosa, que agora tem profundos interesses nos meios de comunicação? Quais os caminhos 

de apropriações culturais e imaginárias que apontam a contradição entre a negação do passado 

e posteriormente, a aceitação do aparelho televisivo? 

Hipótese e objetivos 

O campo de conhecimento comunicacional a ser trabalhado será do imaginário social, 

dos estudos culturais e de bibliografias e de documentos que nos fornecerão materiais, acerca 

dos caminhos da TV dentro das ADs, bem como as bases doutrinárias desta igreja. 

As ADs estão fundamentadas no que acreditam ser a melhor interpretação da Bíblia. 

Uma interpretação, que na maioria das vezes, está ligada ao Antigo Testamento e seu contexto 

peculiar judaico, mas que, segundo alguns, aplica-se para a realidade brasileira. A busca por 

assimilação dos grandes feitos heroicos do AT, dos empreendimentos nacionais do povo 

hebreu diante das nações cananeias (pagãs) e as grandes guerras que dizimavam qualquer 

inimigo contrário ao povo de Deus, é algo que fascina o imaginário evangélico assembleiano. 

A construção inicia-se, segundo a Bíblia Sagrada, com a monarquia instaurada na 

nação de Israel. Antes o governo nacional, que era centrado na teocracia (Deus no governo), 

agora, com a necessidade humana de representatividade visível e palpável, o povo busca 

alguém que os representasse na guerra, alguém em quem pudessem projetar seus ideais, ter 

que falasse por eles. Uma vez sendo realizado o pedido do povo, Saul, segundo a Bíblia (I 

Samuel 10.1-27), é colocado como primeiro Rei de Israel. Junto com a proposta monárquica 

de um Rei, era necessário que o cenário também fosse moldado, pois numa monarquia, além 

de um Rei, existem: rainha, príncipes, súditos, palácio, castelo, trono, cetro, reinado, poderio, 

exército e, consequentemente, inimigos a serem vencidos. Esta foi a construção cultural 

monárquica que regia a nação de Israel, judaizantes, bem como todos os prosélitos.  

Este contexto bíblico monárquico, tem sido a herança teológica do segmento cristão 

assembleiano. Esta igreja e atitudes que a demonstram, denotam uma religião fundamentada 

numa monarquia que preserva a ideia de um rei como representante e todo adereço que 

compete à figura de um reino. Ainda podemos pensar numa religião com sua expressão 

musical vinculada, em grande parte, a um enredo imaginário da vida monárquica. 
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Todas estas características monárquicas, são levadas à finco pelo segmento cristão 

assembleiano, como um grande exército que marcha rumo aos “céus”, além de focalizar em 

um rei que peleja por todos, e na necessidade de se viver como príncipes. No imaginário 

coletivo dos fiéis, estes são um exército pronto para as batalhas espirituais. 

Ao longo de 100 anos de ADs no Brasil, muitos foram os “inimigos” a serem 

vencidos, desde atitudes e modas, até meios tecnológicos vigentes. A televisão, a partir de 

1950, como algo inovador, encaixava-se nas características de mais um inimigo a ser vencido.  

Ainda assim, as pressões sociais advindas dos processos de midiatização cultural, e do 

próprio campo religioso, também favoreceram para esta mudança de postura, que levaria esta 

igreja a uma aproximação gradativa e de intimidade com a TV. Seja pelas novas atuações da 

membresia, ou pela necessidade de aproximação com as pessoas, tendo como característica 

desta igreja a necessidade do contato para a efetivação de sua prédica, o resultado fora o uso 

da TV mais tarde como um instrumento de evangelização e também de poder. 

Em síntese, a hipótese a ser comprovada nesta pesquisa é que devido à gênese desta 

igreja, a TV foi tomada como ameaça as bases doutrinárias das ADs, pois trazia algo novo 

para época. Tudo favorecido pelos processos comunicacionais da cultura e do imaginário, na 

qual uma narrativa de nação engendraria uma identidade nacional, e o imaginário social 

apregoaria uma comunidade fundamentada no imaginário coletivo monárquico e todos seus 

adereços, a televisão fora considerada um inimigo, uma vez que representava algo pernicioso 

para o contexto: fantasia, atração, modernidade e novidade. 

 Os objetivos desta pesquisa constituem-se em compreender o processo 

comunicacional cultural e do imaginário, existente na exposição dos fiéis das ADs diante da 

TV e sua programação, além da objeção e da posterior aceitabilidade do uso do aparelho. A 

obra tem ainda por finalidade, identificar as formas de comunicação na proibição e aceitação 

da televisão dentro das ADs, mapeando e analisando as manifestações dos fiéis e líderes como 

caminhos comunicacionais; entender os fatores da época que interferiram nas estruturas 

doutrinárias das ADs em relação à televisão; compreender a identidade nacional da 

denominação sobre o tema, expressos em seus jornais impressos, livros, periódicos, em 

produtos midiáticos em geral, para finalmente, descrever e analisar os fatores que levaram 

uma mudança da postura das ADs quanto ao uso, e a própria incorporação da TV com canal 

de suas propostas evangélicas. 

Referencial teórico 

Uma vez que a fundamentação teórica consiste no corpo teórico, no qual a pesquisa 

encontrará seus fundamentos (SANTAELLA, 2001), buscaremos apresentar um corpo teórico 
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dentro de um contexto maior, em que a pesquisa se insere. Serão apresentados os principais 

conceitos teóricos da comunicação para a pesquisa em diálogo com outros campos das 

ciências humanas e sociais. Os processos da construção do imaginário, a construção da 

identidade nacional religiosa dentro dos estudos culturais e outros referenciais que ajudem no 

entendimento do objeto a ser estudado.  

Para a questão do imaginário social, lançaremos mão das obras de Cornelius 

Castoriadis, Bronislaw Baczko, Michel Maffesoli, Gilbert Durand e Magali Cunha, dentre 

outros. A respeito da identidade nacional, referenciaremos Stuart Hall. Para falar da televisão 

no Brasil, os consultados serão: José Marques de Mello, Sérgio Mattos e Sandra Reimão. Para 

os trâmites em geral das ADs como, gênese, história, características, dogmas, ritos, ligação 

delas com os meios de comunicação, especificamente a TV, e outras informações, 

recorreremos a teóricos como Isael Araújo, Gedeon Alencar, Magali do Nascimento Cunha, 

Leonildo Campos, Silas Daniel, Emílio Conde e a documentos levantados junto a Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro (CPAD), como o jornal quinzenal 

assembleiano, o Mensageiro da paz, revistas e cartas. Em suma, estes postulados integrarão 

parte do referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Para especificar as bases teóricas dos conceitos comunicacionais que orientam este 

trabalho, apresentaremos os teóricos do imaginário social e da narrativa de nação. 

Começando pelo imaginário e alinhados à ideia de que o objeto a ser estudado trata-se 

de uma comunidade, esse, como um terceiro elemento, somado à imaginação e a fantasia, que 

é exatamente estruturada na figura do grupo. Nossa imaginação é constituída, basicamente, 

por imagens criadas em nossas mentes e em nossa memória visual, algo que é construído, ao 

longo da vida e de nossa convivência em grupo, que legitima nossas ideias, crenças e o modo 

como lidamos com o próximo. Estudar o imaginário e como este nasce e se perpetua, é 

entender como estes processos comunicacionais são aplicados de forma coletiva. Assim, 

pensar imaginário é analisar relações interpessoais, uma produção coletiva. 

Cornelius Castoriadis diz que “as instituições não se reduzem à dimensão simbólica, 

mas só existem no simbólico, pois são legitimadas por significações que encarnam sentidos 

reconhecidos pelas comunidades” (CASTORIADIS, 1982, p.142). É também, com base 

nestas orientações do imaginário social, que buscaremos apresentar como as igrejas ADs 

possuem uma forte dimensão simbólica legitimada por sentidos que são reconhecidos pelos 

seus fiéis, ao longo de mais de 100 anos de história, produzindo ideologias, utopias, medos, 

esperanças, rituais, mitos, alegorias e toda sua dimensão midiática.  
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É interessante perceber como uma instituição como esta subsiste, quais são os 

elementos sustentadores de seus símbolos, como tais símbolos são nutridos e como tudo isso é 

mantido de pé. As ADs que tem sua validade assegurada não somente por vetos e disciplina, 

mas, principalmente, por um consenso coletivo assegurado pela tradição e pelos discursos que 

a mantêm firme. Esta ideia da efetivação da validade dentro das instituições fora abordada por 

Castoriadis (1987, p.230), quando este afirma que as imposições das instituições são 

asseguradas de forma superficial pela coerção e, menos superficialmente, mediante ao 

consenso e o apoio dos indivíduos de determinada comunidade. 

Quanto à legitimação pelo discurso, Baczko (1985, p.311), diz que “o imaginário 

social torna-se inteligível e comunicável através da produção dos “discursos” nos quais se 

efetua a reunião das representações coletivas numa linguagem.” Ou seja, existe uma narrativa, 

algo que é salutar para se montar o cenário que irá dar os significados a vida em comunidade.  

Todo este enredo assembleiano começou a ser construído, a partir da fundação desta 

denominação em solo brasileiro. A partir de 1911, data de fundação desta igreja, as 

características de uma comunidade imaginada ficam evidentes nas homilias, periódicos e 

discursos de seus fiéis. Como nosso foco será a televisão, podemos verificar que com a 

chegada da TV no Brasil em 1950 (MELO, 2010, p.28), o discurso precisou ser adaptado, 

pois este foi vista como um possível inimigo a ser combatido, uma vez que no mundo 

assembleiano criado, não existia espaço para algo novo, desta natureza, convergindo com o 

que Castoriadis (1987, p.232) já havia dito, que uma instituição, ao perceber um ataque ao seu 

sistema de interpretação criará os meios necessários para o contra-ataque. 

Junto ao imaginário social, é evidente a construção da identidade assembleiana.  Esta 

nação religiosa, como uma comunidade imaginada, é formada e transformada no interior da 

representação de todo um cenário montado. Para este aspecto dentro dos estudos culturais, 

usaremos a narrativa da nação, trabalhada pelo teórico Stuart Hall. Tal narrativa da nação, é 

vista nas literaturas assembleianas e na mídia que por esta é utilizada, ou como dito por Hall 

(1999, p. 52), há a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas 

literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular.  

Assim, sob a perspectiva dos estudos culturais, trabalharemos a formação da 

identidade nacional das igrejas ADs no Brasil, para a obtenção de suporte que nos ajude a 

entender o envolvimento desta igreja com a TV. Tomaremos por base, o livro A identidade 

cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall, que trabalha cinco principais elementos, a partir 

da narrativa da nação, dentre as quais, focaremos em quatro: a ênfase nas origens, a invenção 

da tradição, o mito fundacional e a identidade nacional, como construção simbólica da 
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comunidade imaginada assembleiana, gerando uma identidade de nação que possivelmente, 

evidenciaria a proibição do aparelho, em 1957 e, posteriormente, a aceitabilidade e o uso da 

televisão entre os fiéis desta igreja, a partir da década de 70, contribuindo para uma cultura de 

sentimento de pertencimento em suas nuanças e consequências.  

Stuart Hall (1999, p. 47), diz que as culturas nacionais são as principais fontes de 

identidade cultural, uma vez que não nascemos com esta ou aquela nacionalidade, mas somos 

formados a partir do meio inserido. Assembleianos não nascem assembleianos, mas passam a 

ser, em determinado momento, criando o sentimento de pertencerem a este grupo e serem 

fiéis aos aspectos ali fomentados (HALL, 1999, p. 49). 

Esta cultura nacional seria responsável, desde a produção de toda a teologia 

engendrada em si e já usada no passado, como também no que hoje é ainda difundido, como 

também, a forma desta igreja lidar com o aparelho televisivo. Em todo este espaço, vamos 

perceber uma comunidade alicerçada no seguir das regras e das ordens, pois uma nação é uma 

comunidade simbólica e é isso que explica seu “poder para gerar um sentimento de identidade 

e lealdade” (SCHWARZ apud HALL, 1999, p. 49). 

Entender a narrativa (ou como é contada) da cultura nacional dentro das ADs, como 

isso foi imaginado e também, como o senso comum de pertencimento foi construído, nos 

ajudará a compreender o embate entre TV e igreja e como o aparelho interferiu nas estruturas 

doutrinárias desta denominação.  

Metodologia 

Neste trabalho focaremos a metodologia em duas etapas. Primeiramente, será realizada 

uma pesquisa bibliográfica, e em seguida voltaremos nossa atenção para pesquisa documental. 

Como proposta inicial de metodologia apresentada no projeto de qualificação, 

havíamos pontuado entrevistas semi-estruturadas com líderes de destaque das ADs. A 

primeira, seria com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, (CGADB) 

órgão maior da igreja, o Pastor José Wellington Bezerra da Costa. A relevância desta 

entrevista recairia não somente pelo fato deste ser o presidente da CGADB e da CPAD, mas 

também,  porque o mesmo esteve presente em grande parte das reuniões que tiveram como 

pauta a televisão, e por  assumir como Pastor da Assembleia de Deus, no bairro do Belém, em 

São Paulo, uma igreja que era pastoreada pelo Pastor Cícero Canuto de Lima. Falecido, 

Cícero Canuto foi um dos maiores nomes relacionados à proibição da televisão na igreja, 

desde os primeiros debates sobre o tema. Esta entrevista seria realizada em seu gabinete no 

bairro do Belém, em São Paulo. 
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A segunda entrevista deveria ocorrer com um Pastor midiático. Um Pastor 

assembleiano que fizesse uso da televisão como suporte para suas homilias. Entrevistaríamos 

o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, em Belém do Pará, Samuel Câmara. Este é 

fundador da primeira emissora assembleiana em 1993, a Rede Boas Novas de Televisão 

(RBN) e Pastor na cidade, que o universo assembleiano considera a gênesis da igreja (a igreja 

mãe), em Belém do Pará. Considerado um visionário da mídia, este além de sua emissora, que 

tem sede em Manaus AM e no Rio de Janeiro, é o adversário de maior expressão na disputa à 

presidência da CGAD com o atual presidente. 

O terceiro nome a ser entrevistado, o diretor do seminário mais antigo das 

Assembleias de Deus, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, fundado em 1958, 

o Pastor Mark Lemos. A relevância e importância de tal entrevista estaria arraigada, ao fato de 

que, o Seminário IBAD sempre fora considerado uma inovação dentro da denominação. 

Numa época em que o estudo formal da Teologia era proibido aos assembleianos, os 

fundadores Pr. João Kolenda e Ruth Dorris Lemos, contrariaram todas as recomendações e 

correndo riscos de serem excluídos da denominação, deram início a uma escola que hoje já 

contam com mais de 4.000 alunos formados.  

As perguntas seriam voltadas ao cenário criado dentro da denominação, quanto ao 

veto e aceitação da TV, e como as Assembleias de Deus na atualidade lida com a televisão. 

Porém, por razões que sublinham as características monárquicas da denominação, e como 

argumentos das hipóteses que buscamos autenticar nesta pesquisa, não fora possível tais 

entrevistas. Os Pastores em questão, exceto o Pastor Mark Lemos, que de bom grado aceitou 

ser entrevistado, apesar dos muitos contatos e dos encontros marcados e não cumpridos, 

recusaram, à responderem e-mails e ligações telefônicas de acerto de datas, e a darem as 

entrevistas. Com relação ao presidente das Assembleias de Deus, através de seu secretário, 

datas e horários foram agendados, porém nenhum de fato cumprido, sempre com a alegação 

de novos compromissos. Sobre o Pastor Samuel Câmara, esse através de seu e-mail pessoal 

chegou a sinalizar positivamente, porém por algum motivo, os e-mails posteriores com os 

formulários requeridos pelo comitê de ética e o acerto da data e horário, não mais foram 

respondidos, apesar da insistência. Sendo assim, mesmo com disponibilidade do último 

entrevistado, o tempo de espera por sinalizações positivas por parte dos dois primeiros, 

prejudicou a continuidade desta atividade de pesquisa. O pesquisador, ouvindo a orientadora, 

decidiu por não prosseguir com esta última, já que não haveria tempo hábil para submissão ao 

Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, ao mesmo tempo, em que se 

concluiu que o conteúdo teria lacunas, pois estava relacionado às demais entrevistas.  
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Diante de tal situação, e com aparente falta de material por conta da negação das 

possíveis entrevistas, a negação desses (Pastor José Wellignton Bezerra da costa e Pastor 

Samuel Câmara) acabou por contribuir no que tange ao imaginário coletivo monárquico, 

discutido no capítulo 3. A visão de monarquia e as expressões dos líderes como representantes 

reais, acabou por ser sublinhada com a hipótese deste trabalho, no contexto de uma igreja que 

possui como fundamentos estruturas de um governo de reis e rainhas. 

Contudo, definimos por acatar as indicações da banca de qualificação em torno de 

maior valorização ao material documental disponível e, a partir daí, a proposta metodológica 

foi reformulada.  

Como parte da primeira etapa, a pesquisa bibliográfica teve como objetivo primário, 

evidenciar temas fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa: imaginário, identidade, 

cultura, nação, televisão. Em seguida, o foco foi colocado em materiais que descrevem as 

ADs em sua gênese e crescimento, ligação com a televisão, bem como o atual estado desta 

igreja diante das novas concepções midiáticas. Livros, artigos, periódicos e outras publicações 

foram de grande valia para o pleito deste trabalho.  

Na busca de entendimento do veto e da flexibilização posterior, da relação da televisão 

e as ADs, a partir de 1957, como um processo comunicacional, foi necessário um 

levantamento documental. O início deste processo ocorreu em uma visita ao Centro de 

Estudos do Movimento Pentecostal, realizada no dia 11 de fevereiro de 2014, localizado 

dentro do complexo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), em Bangu, 

cidade do Rio de Janeiro. 

No dia da visita, atendido pela historiadora Flavianne Vaz, o pesquisador solicitou de 

forma introdutória o jornal quinzenal oficial da denominação, Mensageiro da Paz (em 

circulação desde 1930), a partir de 1951. O material analisado, contém a grande maioria dos 

assuntos ligados à televisão e os impasses dentro da denominação, inclusive era a forma 

oficial de se legitimar as decisões à membresia quanto ao que era acordado em reuniões da 

liderança. Matérias de figuras emblemáticas da igreja, entrevistas, em geral, são informações 

contidas neste jornal que ajudam a esclarecer a postura da denominação com respeito à 

televisão. 

Também foram solicitados à historiadora, atas disponíveis, livros e revistas que 

trabalhassem o assunto. Foram levadas em conta as dificuldades em se encontrar livros que 

abordassem este tema. Além destes documentos, a historiadora ofereceu ao pesquisador cartas 

de assembleianos, leitores dos jornais e revistas produzidos pela CPAD, que escreveram com 

intuito de fazerem perguntas, elogios e críticas sobre o tema ADs e a televisão, uma vez que 
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este assunto, pela sua efervescência na década de 70, era pauta das revistas e jornais. Todo 

este material (jornais da denominação, livros, revistas e cartas), foi copiado para verificação e 

análise posterior.  

Relevância 

Quando estudamos tal fenômeno pelo viés da comunicação, percebemos a riqueza de 

informações e um universo que se abre no campo do imaginário social, dos estudos culturais e 

outros aspectos teóricos. Tal riqueza justifica o pleito aqui mencionado, como base necessária 

para o entendimento da realidade vivida por esta igreja, no que tange ao contexto midiático. 

Outra razão é o pouco conteúdo que trabalha de forma especifica este assunto e 

principalmente, pela relevância que este poderá ter para a comunidade assembleiana e de uma 

forma geral, no campo de estudos específico que relaciona mídia e religião.  

As justificativas ainda se incrementam quando percebemos que é inevitável não 

mencionarmos o papel dos programas evangélicos neste universo midiático. Quando 

delimitamos esta realidade, percebemos a maior denominação pentecostal do Brasil fazendo 

uso de tal expediente. Quanto às razões, podemos enumerar o crescimento desta igreja que se 

mostra como o maior número de evangélicos no Brasil e que busca, dentre outros, um “lugar 

ao sol” neste universo da mídia televisiva. 

Com este trabalho, esperamos contribuir para os estudos em mídia, religião e cultura e 

os resultados alcançados pela pesquisa estão concretizados nos três capítulos desta 

dissertação, cujos temas buscam expressar a ligação entre o conteúdo proposto, referenciais e 

proposta da pesquisa. Assim foram distribuídos:  

 

I. A CONSOLIDAÇÃO DA TELEVISÃO NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM 

O SEGMENTO CRISTÃO 

Neste primeiro capítulo, será apresentado um panorama histórico da televisão 

brasileira e sua chegada em solo brasileiro. As reações diante desta inovação por parte das 

igrejas católica e evangélicas no Brasil. Tudo isso, como uma preparação ou como um pano 

de fundo para o que será apresentado, posteriormente. 

 

II. A RELAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS E A TELEVISÃO 

Já neste segundo capítulo, serão apresentados os caminhos comunicacionais em 

relação aos conceitos de imaginário e identidade de nação, ou seja, analisaremos, por meio de 

teorias, a relação das ADs e sua construção midiática, a partir de 1957. Também, discutiremos 
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a teologia e a tradição que norteiam as posições assumidas por esta igreja, as mídias usuais e 

preferidas dentro da denominação. 

 

III. DA PROIBIÇÃO, DA ACEITAÇÃO E INCORPORAÇÃO DA TELEVISÃO: 

CAMINHOS COMUNICACIONAIS 

No terceiro capítulo, as análises recairão, nas as razões da proibição, da perene e 

posterior aceitação da TV, e do avanço televisivo dentro das Assembleias de Deus. Ainda 

dentro desse capítulo faremos menção dos líderes assembleianos midiáticos, pastores que 

fazem uso da TV como proposta de seus ministérios, muitas vezes contrariando as 

recomendações da instituição. 
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Capítulo I – A CONSOLIDAÇÃO DA TELEVISÃO NO BRASIL 

E SUA RELAÇÃO COM O SEGMENTO CRISTÃO 
 

A chegada da televisão no Brasil carrega-se de importância, não somente pela recente 

tecnologia, mas também por estar carregado de simbolismo. A trajetória da mídia televisiva 

fica ainda mais interessante, quando analisamos as reações religiosas, das igrejas católicas e 

evangélicas diante da novidade. Neste capítulo apresentaremos um panorama histórico que 

busca mencionar a chegada da televisão e como foi sua recepção, e principais acontecimentos.  

  

1. A chegada da televisão no Brasil 

 

É inegável o impacto da televisão no Brasil. Não somente aos evangélicos, que 

encontravam neste veículo algo que não entendiam, porém por suas crenças o negavam, mas 

também, por estudiosos que classificavam a TV no pacote da cultura de massa, como um 

produto, sobre o qual não se tinha certeza dos malefícios ou benefícios a longo prazo. De 

acordo com Sandra Reimão (2008, p. 137), dos vários segmentos da indústria de produtos e 

bens culturais no Brasil, a televisão é, e tem sido nos últimos trinta anos, aquele que tem 

maior destaque e maior capacidade de reverberação na sociedade. A pesquisadora afirma, que 

dada tamanha proeminência da TV no cenário mundial, o resultado seria nada menos do que 

uma grande quantidade de pesquisas acadêmicas, que buscam trabalhar sobre o assunto. 

 Sobre a importância da TV, fala Bruno Campanella: 

 

Seria difícil exagerar a importância adquirida pela televisão no cotidiano brasileiro 

ao longo das seis décadas de sua existência no país. Diferentemente dos seus 

primórdios, quando ela era quase unicamente encontrada nas salas de estar de 

alguns domicílios privilegiados das classes média e alta urbana, a TV é, 

atualmente, uma tecnologia ubíqua em todas as camadas da sociedade nacional. 

Assistir televisão nunca foi tão fácil: ela pode ser vista no ambiente de trabalho, em 

bares e restaurantes, em aparelhos de telefonia móvel, nos ônibus e táxis, nos 

computadores pessoais e, naturalmente, em casa. A despeito de algumas previsões 

pessimistas acerca de seu eminente declínio, especialmente devido à competição 

com as novas mídias, como a internet e os videogames, a televisão continua tendo 

presença marcante no cotidiano do cidadão comum. De acordo com a última 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, existia, em 

2009, praticamente 96 milhões de aparelhos televisores em domicílios no Brasil – 

número quase quatro vezes maior do que o de computadores com acesso à internet 

e, surpreendentemente, superior ao de geladeiras. O cenário não é diferente no que 

se refere ao volume de conteúdo diariamente produzido. Para John Ellis, vivemos 

na “era da abundância televisiva” (Ellis, 2000). Contudo, a importância da TV vai 

muito além de apreciações quantitativas; ela não é uma simples “torradeira com 

imagens”1. Para Roger Silverstone, a televisão é um conector basilar do mundo 
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individual do sujeito com o social que o cerca. Segundo o pesquisador, “estudar 

televisão é o mesmo que estudar o cotidiano” (Silverstone, 1989: 77). Resgatar a 

sua história é fundamental para a melhor compreensão das dinâmicas sociais, 

políticas e econômicas envolvendo o indivíduo e a sociedade na qual está inserido 

(CAMPANELLA, 2011, p. 254). 
 

 

Iluska Coutinho (2002, p. 1) afirma que seria difícil imaginar numa média geral a vida, 

sem as relações com as imagens em cores e sons da televisão, uma vez que esta mesma 

televisão é um importante ator social, mas mais que isso, é em torno dela que se organizam 

também, os espaços de lazer, de troca, e mesmo de discussão e debate no Brasil. 

Levando em conta os aspectos comunicacionais dos estudos culturais, que 

abordaremos posteriormente, percebemos o papel da televisão num contexto especial em solo 

brasileiro. É notável sua contribuição e seu “mover de águas”, não somente no aspecto 

quantitativo, mas em toda uma elaboração cultural, capaz de gerar inúmeras pesquisas, como 

já frisado, que buscam entender o impacto deste meio na sociedade e como as mediações se 

relacionam com uma tecnologia capaz de abarcar condições políticas, econômicas e sociais.  

 

O surgimento precoce da televisão, nos anos 50, mobilizou as elites nacionais na 

escolha dos caminhos que poderia trilhar o enigmático veículo, trafegando entre 

som e imagem, mesclando realidade e fantasia. Esse desafio foi sendo matizado 

pelo desenvolvimento tecnológico, que permitiu em tempo curtíssimo libertar a 

nova mídia da servidão local a que esteve condenada, antes do vídeo-tape, 

acenando com a escala global, ensejada pelos satélites artificiais. Decorridos 60 

anos do nascimento da nossa televisão, temos consciência do seu impacto 

determinante na vida social dos nossos países, mas ainda não fomos capazes de 

avaliar o saldo resultante dos investimentos feitos e dos rendimentos usufruídos 

pela sociedade. E tampouco formulamos políticas públicas de comunicação 

sintonizadas com o interesses público e as demandas coletivas (MELO,2011, p. 19) 
 

Seja por elementos bem particulares, como o modelo de televisão brasileira que se 

relaciona com o Estado, ou por empresas privadas, sendo o carro-chefe do sistema de 

radiodifusão, a televisão, sem dúvida foi obra de visionários, com repercussões maiores do 

que qualquer outro meio de comunicação, trazendo ao Brasil contribuições notáveis em 

modificações culturais e algumas mudanças de comportamento (MELO, 2010, p. 31). 

 

1.1.Inauguração 

 

A inauguração da TV brasileira aconteceu no dia 18 de setembro de 1950 pelo 

empreendimento de Assis Chateubriand. 
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No Brasil, a TV surge pelo voluntarismo do empresário Assis Chateaubriand, 

proprietário de um conglomerado multimídia, espalhado por todo o território 

nacional. Ele firmou contrato com a RCA, em 1948, para aquisição de 

equipamentos básicos, enviando também engenheiros da sua companhia para 

estagiar na rede NBC em Nova Iorque. Depois dos testes iniciais, a TV associada 

faz a sua transmissão inaugural no dia 18 de setembro de 1950, dirigindo-se a uma 

audiência de elite. A empresa importou duzentos televisores, distribuindo-os 

estrategicamente em vários pontos da cidade de São Paulo, para motivar a recepção 

dos programas e conquistar futuros telespectadores (MELO, 2010, p. 28). 

 

Sem dúvida, este momento foi marcado por uma nova roupagem da sociedade 

brasileira, que caminhava rumo à modernidade, a partir do pioneirismo de Chateubriand. Tal 

vanguardismo adicionava ao Brasil, uma precedência histórica sobre os demais países da 

América Latina. 

 

O início das transmissões televisivas brasileiras regulares, em 18 de setembro de 

1950, foi antecedido por poucos dias, do início das transmissões no México, em 31 

de agosto de 1950. Desta forma, a televisão brasileira é a primeira TV da América 

do Sul e a segunda da América Latina. As transmissões em Cuba se deram a partir 

do dia 24 de outubro de 1950. No âmbito mundial a televisão brasileira foi a 5ª a 

entrar em funcionamento, antecedida, pelas transmissões nos Estados Unidos, em 

1939; na Inglaterra, em 1946 (houve um período anterior iniciado em 1936 que foi 

interrompido em 1939); na França, em 1947 e no México, em agosto de 1950. 

Note-se que não estamos levando em conta as transmissões experimentais ou não 

diárias (MELO; GOBBI, 2011, p.11). 

 

Apesar da precariedade inicial, mão de obra fundamentada nos profissionais de rádio e 

teatro e exclusividade de público, a televisão foi robustecendo-se com detalhes bastante 

particulares, diferenciando em alguns aspectos do que começara imitando o rádio, focando 

particularidades regionais e consolidando-se como um grande veículo de comunicação de 

massa. 

Porém, ao contrário do entusiasmo de Chateaubriand, temos uma população um tanto 

cética e que logo descobriu meios de brincar e fazer piadas com a nova ferramenta de 

comunicação, tais como: “Não toque nesta máquina, porque poderá causar uma explosão 

imediata”, ou que os casais deviam evitar cenas mais íntimas quando na frente do televisor 

“porque o homem que estava dentro da máquina podia ver todas as pessoas dentro de suas 

respectivas casas” (MATTOS, 2002, p. 79,80), - e assim por diante. 

Para uma melhor compreensão, a história da televisão será dividida por décadas. 
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1.2. Década de 50 

 

O momento era propício. Apesar da falta de estrutura momentânea, a chegada da TV 

fora favorecida pelo momento que o Brasil estava adentrando. Sérgio Mattos acredita que 

dentro de uma busca governamental, na qual o governo adotava uma retórica política, sempre 

defendendo o Brasil contra interesses econômicos estrangeiros, principalmente, os dos 

regimes capitalistas (2002, p. 19), - o governo de Getúlio Vargas passou a investir na 

expansão da indústria. Dentro de todo este arcabouço de um nacionalismo econômico, o 

governo de Vargas começou a investir diretamente na expansão da indústria pesada, prática 

que se fortaleceu durante a Segunda Grande Guerra, transformando-se na principal política do 

seu segundo governo, de 1950 a 1954 (MATTOS apud CARDOSO, 2002, p. 19). 

Este investimento, que buscava respostas imediatas aos problemas existentes, fez com 

que o houvesse um aumento da migração das áreas rurais para as urbanas e o rádio 

transformou-se na mais importante fonte de informações da população das grandes cidades 

(MATTOS, 2002, p. 26), - ou seja, o processo de urbanização acabou acontecendo ao mesmo 

tempo do desenvolvimento social. 

Em 1950, de acordo com Mattos (2002, p. 26), 20% da população era urbana, 

enquanto, 80% vivia na área rural. Já em 1975, 60% vivia nas cidades, enquanto 40% 

permanecia nas áreas rurais. Em 2000, cerca de 80% da população brasileira já vivia nas áreas 

urbanas. Toda esta “saga”, com certeza, iria favorecer a massificação da televisão.  

 

Pode-se argumentar, então, que o crescimento da televisão foi direta e 

indiretamente influenciado pelo desenvolvimento econômico do país, ou seja, pelo 

aumento do PIB per capita, pelo aumento da renda per capita e pela melhor 

distribuição de renda, bem como devido ao intensivo processo de urbanização e 

modernização das cidades brasileiras nos últimos cinquenta anos do século 

passado, processo que foi acelerado a partir da década de sessenta (MATTOS, 

2002, p. 41). 

 

Para detalhes da iniciação da TV, vale recordar que a primeira emissora no Brasil e 

também da América do Sul, foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. Trata-se da TV Tupi, 

difusora na cidade de São Paulo.  

Com uma programação 100% ao vivo, duzentos aparelhos televisivos, distribuídos 

estrategicamente em vários pontos da cidade, debilidades de estrutura, porém, com uma 

equipe com capacidade de superar dificuldades, o ato inaugural foi marcado por um clima 

euforia e solenidade (MELO, 2010, p. 28). 
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José Marques de Melo conta este início pelas descrições da professora Maria Elvira 

Federico: 

 
A descrição do ato inaugural feita pela professora Maria Elvira Federico, a partir de 

fontes documentais e orais, revela o clímax da solenidade e ao mesmo tempo 

destaca a capacidade da equipe recrutada por Chateaubriand no sentido de superar 

as dificuldades: Cassiano Gabus Mendes (...) às 21,40 horas, com quarenta minutos 

de atraso, (...) deu a ordem: <Atenção, câmera 1, no ar! – avance lento até CUP do 

narrado> O diálogo de pessoa ouvindo rádio, antecessor direto da televisão. Depois 

foram apresentadas as opções de uma pressuposta possibilidade de programação. 

Constitui o programa de inauguração a seguinte sequência: Música (Georges Henri 

e orquestra aparecem) depois um sketch da <Escolinha do Cicilo>; Mazzaropi, 

enquadrado num cenário rural; uma cena romântica dialogada, Walter Foster e Lia 

Aguiar, Hebe Camargo, Ivon Cury e Vadeco com < Pé de Manacá>; num cenário 

tropical (cena previamente filmada para a inauguração), uma maquete de um 

estádio prenunciava as transmissões futebolísticas e enquanto Aurélio Campos 

falava sobre as emoções possíveis desse espetáculo na TV, eram intercaladas 

imagens de Baltazar (ídolo goleador da época), que apareceu de costas e foi se 

voltando lentamente para a focalização de frente; Wilma Bentivegna contou um 

Bolero acompanhado dos garotos vocalistas, e Homero Silva encerrou às 20,30 

horas, dizendo em off: <A televisão é tudo isso, em espetáculos diários que irão ter 

ao recesso do lar de um imenso público. A televisão é alegria, é cultura, é 

divertimento>. No vídeo, Lolita Rodrigues cantava uma canção patriótica com 

fusão da imagem de uma bandeira brasileira e um desfile militar ao fundo. Estava 

terminando o programa. (...) Esse primeiro espetáculo, que durou duas horas e meia 

e tinha sido previsto nos mínios detalhes, foi ao ar no improviso e dependeu da 

garra de muitas gente do rádio paulista e de filmes previamente preparados. A 

programação diária, propalada no encerramento, no entanto, não tinha sido 

cogitada (MELO apud FEDERICO, 2010, p. 48,49). 

 

Com uma programação que sempre se iniciava à tarde, nos primeiros anos, a televisão 

brasileira era composta, basicamente, por telejornais, teleteatros, humorísticos e shows 

musicais. Nesse ano de 1950, algumas informações tornam-se relevantes no contexto 

apresentado: no dia 19 de setembro, foi ao ar o primeiro telejornal brasileiro apresentando 

imagens do dia e no dia 22 de novembro, é autorizada a concessão para a TV Record, de São 

Paulo. 

Em 1951, temos como destaques, a inauguração da TV Tupi do Rio de Janeiro, no dia 

20 de janeiro, a fabricação dos primeiros televisores o Brasil com a marca Invictus, e a 

transmissão da primeira telenovela brasileira, Sua vida me pertence, no dia 21 de dezembro, a 

qual também apresentou o primeiro beijo na boca mostrado na televisão brasileira (MATTOS, 

2002, p. 172).  

Em 1952, a TV Paulista foi inaugurada em São Paulo, no dia 14 de março. Esta 

emissora exibiu programas de sucesso em seus anos de transmissão como Circo do Arrelia 
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que iria ao ar, em 1953, com o palhaço que dava nome ao programa e o humorístico Praça de 

Alegria, de Manoel da Nóbrega (FERNANDES, 2013, p. 24). 

No dia 1º de abril, foi transmitida a primeira edição do Repórter ESSO, permanecendo 

no ar até o ano de 1970. Ainda neste ano, surge na TV Tupi, o Clube dos Artistas e pela 

primeira vez o programa Sítio do Pica-Pau amarelo.  

Em 1953, foram iniciadas as transmissões da terceira emissora a surgir em São Paulo, 

no dia 27 de setembro: a TV Record. Foi a primeira emissora a ter como sede um prédio que 

fora construído, especificamente, para a televisão. Nesse ano, também foi ao ar a primeira 

programação circense da TV brasileira, O circo do Arrelia. 

No ano de 1954, a TV Record passou a transmitir o primeiro seriado de aventuras do 

Brasil: “Capitão 7”. Nesse ano o número de televisores somente entre as cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro somavam cerca de 12 mil, num total de 34 mil em todo país (MATTOS, 

2002, p. 173) 

Em 1955, a TV Record lança a Grande Ginkana Kibon, um programa infantil de muito 

sucesso, que foi ao ar, no dia 17 de abril. No dia 15 de julho, a TV Rio, foi ao ar. Após seis 

meses do início da TV Rio, a TV Tupi de São Paulo fez a primeira transmissão direta de um 

jogo de futebol (Santos e Palmeiras), na cidade de Santos. Ainda nesse ano, temos a estréia do 

primeiro programa de perguntas e respostas da TV brasileira: O céu é o limite, e é fundada a 

TV Itacolomi, a primeira emissora do Estado de Minas Gerais que fechou suas “portas”, em 

julho de 1980. 

Em 1956, foi realizada a primeira transmissão direta interestadual. Os paulistas 

assistiram à partida Brasil x Inglaterra, realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 

Também, temos a Record transmitindo ao vivo o Grande Prêmio de Turfe do Brasil. Nesse 

ano, além da chegada da primeira telenovela infantil, Polyana, temos algo inédito 

acontecendo. Pela primeira vez, as três emissoras de São Paulo conseguiram faturar mais do 

que as treze emissoras de rádio juntas. De acordo com Sérgio Mattos, estima-se que, nesse 

ano, a audiência da televisão já atingia cerca de um milhão e meio de telespectadores (2002, 

p. 174). 

Em 1957, já com dez emissoras de TV no país, foram iniciadas, em São Paulo, as 

transmissões sistemáticas para o interior do Estado. 

Em 1958, em São Paulo, foi inaugurada a TV Cultura. 

Em 1959, temos o marco da primeira legislação que regulamentava a censura na 

televisão brasileira, assinada pelo então ministro da justiça, Armando Falcão. Ela proibia a 

divulgação de qualquer declaração do deputado Natalício Tenório Cavalcante de 
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Albuquerque, mais conhecido como Tenório Cavalcanti, sobre o caso Sacopã2. Nesse ano, 

uma empresa alemã, fabricante de rádio e televisores, AEG Telefunken, lançou no Brasil seu 

primeiro televisor com 21 polegadas, em preto e branco. 

Como destaques no final desta década, além dos avanços, houve um grande incêndio 

na TV Record em maio de 1960. No dia 7 de setembro, foi inaugurada, por um grupo de 

empresários santistas, a TV Excelsior. Em Salvador, no dia 19 de novembro, foi inaugurada a 

TV Itapoan, o primeiro canal de televisão, na Bahia. Ainda nesse ano, foi transmitido o 

primeiro Telecurso brasileiro pela TV Cultura de São Paulo. Enfim, em 1960 já existiam vinte 

emissoras de TV espalhadas pelas principais cidades brasileiras e cerca de 1,8 milhões de 

televisores (MATTOS, 2002, p. 176). 

 

1.3. Década de 60 

 

A década de 60 foi marcada com o grande impulso da TV com a chegada do 

videoteipe. Agora, com o uso do VT, era possível não somente as novelas diárias, como 

também, a veiculação de um mesmo programa em vários dias da semana, criando o hábito de 

assistir televisão, rotineiramente. 

Nessa época, a Rede Record viveria seu auge com programas musicais e o sucesso dos 

festivais de música, que revelaram os cantores e compositores, que ainda hoje dominam a 

música popular brasileira: Roberto Carlos, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis 

Regina, Gal Costa, Rita Lee e muitos outros (MATTOS, 2002, p. 86). 

Em 1961, foi criado no Brasil o Conselho Nacional de Telecomunicações, no dia 30 de 

maio. O decreto que fixava em três minutos a duração do intervalo comercial é promulgado. 

Passa a ser proibida a participação de menores de dezoito anos nos programas de debates. A 

primeira produtora independente de televisão do Brasil é criada por Manuel da Nóbrega e a 

TV Tupi produz o primeiro seriado brasileiro, o Vigilante Rodoviário. É nesse mesmo ano, 

                                                           
2O crime de Sacopã, como ficou conhecido, tomou notoriedade em todo Brasil, diante do assassinato do bancário 

Afrânio Arsênio de Lemos em abril de 1952. O acusado, Alberto Jorge Franco Bandeira, era namorado de 

Marina Andrade Costa, que supostamente estava tendo um caso com a vítima. Diante da efervescência da 

televisão, rádio e jornais, o povo passou a acompanhar este caso com paixão. Bandeira foi sentenciado a 15 anos 

de prisão, cumprindo apenas a metade da sentença e tendo mais tarde o indulto do então presidente Juscelino 

Kubitschek. Em defesa de Bandeira surge Tenório Cavalcanti, conhecido como “O Homem da Capa Preta”, um 

deputado controverso, temido e acusador de parte da imprensa, dizendo que esta não permitia que a verdade 

viesse à tona. Para maiores informações sobre o caso seguem os links. Ver: 

http://decadade50.blogspot.com.br/2006/08/o-crime-do-sacop.html;  

http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GIJ0-5257-215917,00.html;  

http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/12091959/120959_1.htm 

 

http://decadade50.blogspot.com.br/2006/08/o-crime-do-sacop.html
http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GIJ0-5257-215917,00.html
http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/12091959/120959_1.htm
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que uma entidade religiosa passa pela primeira vez, a ter uma concessão de TV. A TV 

Difusora de Porto Alegre foi concedida a Ordem dos Frades dos Capuchinhos. 

Em 1962, a televisão já possuía 24% dos investimentos publicitários (MATTOS, 2002, 

p. 177). Também, precisamos destacar que foi neste período, que por um decreto presidencial, 

houve a proibição da transmissão de filmes que não fossem dublados e que ao menos 25 

minutos diários deveriam ser dedicados à transmissão de filmes brasileiros. Acontecia 

também, as primeiras experiências da televisão educativa no Rio de Janeiro e é inaugurada a 

TV Gaúcha, em Porto Alegre. Nesse mesmo ano, vai ao ar pela primeira vez, com duração de 

duas horas, o programa dominical de Sílvio Santos: Vamos brincar de forca?. No dia 27 de 

agosto, é aprovado o Código Brasileiro de Telecomunicações pelo Congresso Nacional. 

Foi em 1962, que foi ao ar o primeiro programa evangélico para a televisão brasileira: 

Fé para Hoje, da Igreja Adventista. Teve início, no dia 25 de novembro de 1962, através da 

Rede Tupi de Televisão, em São Paulo, Capital. Posteriormente, passou a ser apresentado nas 

cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Belém e 

Londrina, PR (CAMPOLONGO, 1994). Nesse mesmo período, foi ao ar o programa Café 

com Deus, da Igreja Nova Vida, pela Rede Tupi, no Rio de Janeiro, e programas evangélicos 

regionais como o Encontro com Deus, da Igreja Presbiteriana, em Recife, e  Um pouco de Sol, 

da Igreja Batista, em São Paulo (FONTELES, 2009, p. 2011-2012). 

Como destaques para 1963 temos, apesar de contradições, a primeira telenovela 

brasileira com capítulos diários: 25-499 Ocupado, como produção da TV Excelsior; 

transmissões de grandes shows musicais; a promulgação do decreto que regulamentava a 

programação ao vivo; o jornal Vanguarda ganha o prêmio Ondas, na Espanha, como melhor 

jornal do mundo e a TV Excelsior contrata artistas da TV Rio, dando início a vários shows no 

estilo americano, tais como Time Square (MATTOS, 2002, p. 178). 

Em 1964, o ano do golpe militar, o Brasil já contava com 34 estações de televisões e 

mais de 1,8 milhão de aparelhos receptores. A televisão passaria a ser usada de forma 

diferente. 

 

O golpe de 1964 afetou diretamente os meios de comunicação de massa porque o 

sistema político e a situação socioeconômica do país foram totalmente modificados 

pela definição e adoção de um modelo econômico para o desenvolvimento 

nacional. O crescimento foi centrado na rápida industrialização, com tecnologia e 

capital externos, e baseado no tripé formado pelas empresas estatais, empresas 

privadas nacionais e corporações multinacionais. Os veículos de comunicação de 

massa, principalmente a televisão, passaram a exercer o papel de difusores não 

apenas da ideologia do regime como também da produção de bens duráveis e não–

duráveis (MATTOS, 2002, p. 91). 
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A despeito do uso do aparelho, como difusores, dentre outros fatores, da ideologia do 

regime, a venda de aparelhos televisores aumentou, assim como a ampliação e modernização 

do sistema de telecomunicações, a TV passa ser um símbolo da modernidade.  

Junto a este momento, temos o surgimento da telenovela, um fenômeno que veio para 

ficar, incorporando inclusive à própria cultura brasileira. Foi a TV Rio que iniciou a 

transmissão da novela de maior sucesso da década: O direito de nascer. 

 

A TELENOVELA é um dos fenômenos singulares da televisão Brasileira. 

Explodiu, por volta de 1964, como um recurso das emissoras paulistas e cariocas, 

para superar os baixos índices de audiência (naquele ano o IBOPE registrava uma 

média de 64% de aparelhos desligados). Teve o seu momento de afirmação com 

<<O Direito de Nascer>>, história de um filho ilegítimo (Albertinho Limonta) 

criado por uma Mãe-Preta (Mamãe Dolores). E até hoje permanece, dominando 

uma faixa da programação das estações de TV, no país inteiro. Já se incorporou a 

telenovela à própria cultura brasileira. Criou hábitos, provocou a mudança de 

costumes. E adquiriu a características de uma das mais significativas formas de 

lazer do povo brasileiro, na faixa urbana (MELO, 2010, p. 63-64). 

 

Teledramas com diferenciações bem particulares diante das produções argentinas, 

mexicanas e norte-americanas, a novela brasileira conquistou seu espaço paulatinamente, 

vindo ser apropriada mais tarde, baseado nos resultados anteriores, pela Rede Globo. 

Em 1965, temos a inauguração da Rede Globo de televisão, no dia 26 de abril. Ainda 

nesse mês, a TV Record lançou o programa O Fino da Bossa, uma série de musicais que fez 

muito sucesso. Naquele ano, acontece o primeiro Festival de Música Popular Brasileira pela 

TV Record, criando um marco, não somente para televisão, mas também, para a música 

brasileira. Tais festivais, tiveram como marca registrada, não apenas a qualidade das 

composições, mas, sobretudo, a contestação ao regime político vigente no Brasil após o golpe 

militar do mesmo ano. Foram iniciadas as transmissões via satélite, uma vez que a Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (Embratel) foi criada. O famoso programa Jovem Guarda, foi 

ao ar no dia 22 de agosto, pela TV Record e diante de todas as outras séries musicais, este se 

fixou como o maior sucesso, devido à grande penetração entre os jovens da época, que 

possuíam pouco espaço na TV (MATTOS, 2002, p. 180). 

Em 24 de março de 1966, a TV Globo inicia suas atividades, em São Paulo e no dia 10 

de abril, vai ao ar o programa dominical de Hebe Camargo. Nesse mesmo ano, estreia em 16 

de maio, na TV Excelsior , de São Paulo, a transmissão da mais longa telenovela da história 

da TV brasileira. Sobre isso, escreve Sérgio Mattos: 
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A TV Excelsior, de São Paulo, iniciou em 16 de maio a transmissão da mais longa 

telenovela da história da televisão brasileira: “Redenção”, que ficou no ar até o dia 

2 de maio de 1968, apresentando um total de 596 capítulos. Escrita por Raimundo 

Lopes originalmente para o rádio (foi apresentada na Rádio Mayrink Veiga em 

1957), “Redenção” teve como protagonista Francisco Cuoco, interpretando o 

médico Fernando Silveira, que, com seu comportamento mistérios, despertava 

grandes paixões. Além de ser a novela mais longa da televisão brasileira, 

“Redenção” originou a primeira cidade cenográfica erguida para uma novela, em 

São Bernardo do Campo, São Paulo. Mais tarde o local foi transformado no parque 

infantil Cidade da Criança. Essa telenovela foi dirigida por Waldemar de Moraes e 

contou também com a participação de Regina Duarte, Lélia Abramo e Márcia Real, 

entre outros (MATTOS, 2002, p. 180). 

 

Além do início desta novela, também podemos destacar para esse ano, a enumeração 

de exemplos dos assuntos e situações que estavam proibidos pela censura; mais um incêndio 

que destruía os Estúdios da Record em 29 de julho; Roberto Marinho passa a ter sua segunda 

emissora (TV Paulista); Música e Alegria, um programa de Sílvio Santos, estreia na Rede 

Globo de televisão, com quatro horas de duração; aconteceu o segundo festival da Música 

Popular Brasileira pela Rede Record, isso em setembro e outubro; e no dia 14 de outubro foi 

instituído o Fundo de Financiamento de televisão Educativa.  

Em 1967, foi criado o Ministério das Comunicações e em 28 de fevereiro desse ano o 

Código Brasileiro de Telecomunicações passa a prever que cada grupo ou entidade poderia 

ter, no máximo, dez estações, sendo somente cinco em VHF. Este decreto também proibia que 

TV públicas transmitissem, qualquer outra coisa, que não fosse aula à distância. Em 13 de 

maio, no bairro do Morumbi, a TV Bandeirantes foi inaugurada, em São Paulo. Nesse mesmo 

ano, a Bandeirantes estreia sua primeira novela e em março, estreou na TV Record o 

programa humorístico Família Trapo, e em maio, a Praça da Alegria, de Manoel da Nóbrega.  

Em 1968, temos a criação da Assessoria Especial de Relações Públicas, um órgão que 

passaria a controlar a propaganda política do governo militar. 

No dia 4 de abril, morre Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo.  

 

No dia 4 de Abril, morre...o jornalista que implantou a televisão no Brasil, além de 

construir um verdadeiro império da comunicação com inúmeros jornais, revistas, 

emissoras de rádio e de televisão; Os Diários Associados. Com sua morte, um 

grupo de 22 cidadãos escolhidos pelo próprio Chatô criou o “Condomínio dos 

Diários Associados”, herdando o caos administrativo: impostos não recolhidos, 

dívidas elevadas e atraso no pagamento dos funcionários (MATTOS, 2002, p. 182-

183). 

 

Em 1968, as telenovelas passam por reformulações. Com abordagem de temas da 

atualidade e com a introdução da figura do vilão, foi ao ar, no dia 4 de novembro, a novela 
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Beto Rockfeller, pela TV Tupi. Produção, que mais tarde, seria fruto de exportação. Dentro 

desse mesmo ano, a TV Globo inaugurou sua terceira emissora, agora em Belo Horizonte; o 

programa de Sílvio Santos passa a ter seis horas de duração. 

1968, foi o ano em que a Rede Globo, pela primeira vez, apresentou o programa 

católico A Santa Missa em Seu Lar, no ar até o presente, com transmissão em rede nacional. 

Incêndios, avanços tecnológicos, mensagens religiosas e a chegada do jornal nacional 

marcaram o ano de 1969. Um incêndio destruiu os teatros Consolação e Paramount, da TV 

Record, e todo equipamento da TV Bandeirantes. Assim, como a Bandeirantes e Record, a 

Rede Globo também, foi afetada por um incêndio que ocorreu em sua emissora com 

localização em São Paulo, fazendo com que a rede centralizasse suas operações no Rio de 

Janeiro (MATTOS, 2002, p. 183). 

A televisão brasileira transmitiu, ao vivo, em 1969, a chegada do homem à lua e foi 

nesse mesmo ano, que o Brasil se integrou ao sistema mundial de comunicação por satélite, 

conseguindo posteriormente, a condição de receber via satélite a mensagem do Papa Paulo VI, 

como inauguração do primeiro Centro de TV, em Tanguá, no Rio de Janeiro. 

No dia 1º de setembro, vai ao ar o “Jornal Nacional” pela primeira vez. Foi o primeiro 

programa regular a ir ao ar em rede nacional.  

 

Este “império global” começou a ganhar forma em 1969, com a estreia do “Jornal 

Nacional”: um marco na televisão brasileira, pois foi o primeiro programa exibido 

em rede para todo o País, que utilizou uma sofisticada rede de transmissores 

implantada pelo governo militar para atender seu projeto de unificação do País por 

meio do rádio e da televisão (FERNANDES, 2013, p. 26). 

 

Mais incêndios ocorreram em estúdios televisivos. Um incêndio aconteceu na TV 

Globo, no Rio de Janeiro, no dia 10 de janeiro e outro no dia 17 de julho, nos estúdios da Vila 

Guilherme, da TV Excelsior (MATTOS, 2002, p. 185). A TV Excelsior tem sua concessão 

cassada pelo governo federal, em 28 de setembro. 

Em 1970, “foi inaugurada a TV Gazeta, em São Paulo, emissora vinculada à Fundação 

Cásper Líbero” (FERNANDES, 2013, p. 26).  

 

1.4. Década de 70 

 

Esta década foi marcada pela chegada da TV em cores, a ampliação do número de 

televisores (agora 27% das residências), mais incêndios, programas infantis de sucesso, a 

transmissão, ao vivo, da Copa do Mundo, em 1970, a liderança de audiência da TV Globo e 
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suas exportações de telenovelas para vários países e por grandes sucessos no gênero 

humorístico.  

 

Nos anos 1970, a TV Globo teve grandes sucessos no gênero humorístico como 

“Chico City”, de 1973, “Planeta dos Homens”, de 1976 e o vindo da TV Tupi “Os 

Trapalhões”, de 1977, comandado por Renato Aragão. O primeiro tinha como 

estrela Chico Anysio, que já havia feito sucesso na TV Rio, TV Excelsior e TV 

Record (FERNANDES, 2013, p. 27). 

 

É na década de 1970, que a presença dos evangélicos na TV se amplia, com a 

transmissão do programa Jesus, a Esperança das Gerações, da Igreja Presbiteriana e o 

programa Reencontro, do pastor Batista Nilson do Amaral Fanini, pela extinta TV Rio, depois 

pela Rede Bandeirantes (FONTELES, 2009, p.2012). Nessa década, ainda teríamos mais 

destaques. Em 1971, agora com 31% das residências com televisores, temos o encerramento 

das atividades da TV Excelsior, a inauguração da TV Globo de Brasília e o início da 

veiculação do Jornal Hoje. 

Em 1972, ocorre a primeira transmissão oficial em cores do País entrando assim no 

mercado os televisores em cores. Nesse período, cresce o número de emissoras da Rede 

Globo de televisão e esta realiza sua primeira transmissão internacional e em cores. A Globo, 

com um grande avanço, apresenta a agências de publicidades sua programação do ano 

seguinte, visando fechar patrocínios. A telenovela Irmãos Coragem, é vendida para países 

latino-americanos e o apresentador Chacrinha sai da Globo e ingressa na Rede Tupi. A Rede 

Record, investe em jornalismo e a Rede Globo encerra o ano de 1972 “como a maior rede do 

país, com 36 emissoras afiliadas e centenas de retransmissoras” (MATTOS, 2002, p. 187). 

Em 1973, temos a produção da primeira telenovela colorida pela Rede Globo, O Bem 

Amado; a primeira inserção de merchandising na novela Cavalo de Aço e a primeira 

transmissão do programa Fantástico. 

Em 1974, temos como destaques a transmissão do Jornal Hoje, agora para todo Brasil; 

a implantação de programações nacionais e a padronização da programação da TV Tupi e em 

seguida, da Rede Globo; é transmitida pela primeira vez a telenovela educativa pela TV 

Cultura: João da Silva. Nesse ano, teríamos, como já mencionado, o programa Jesus, A 

esperança das Gerações, da Igreja Presbiteriana, transmitido pela rede Manchete e 

apresentado pelo Pastor Caio Fábio D’Araújo. 

O ano de 1975 foi marcado pela censura federal que proíbe a veiculação da novela 

Roque Santeiro; pelo conceito Rede de televisão; pela morte do jornalista Wladimir Herzog, 
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pelo regime militar e pela fundação, do que se chamou posteriormente, CNT, a TV Tropical, 

de Londrina (MATTOS, 2002, p. 189).  

Nesse mesmo ano, surgem programas evangélicos e jornalísticos no Canal 13 que 

voltava suas transmissões no Rio de Janeiro. O Pastor evangélico Nilson do Amaral Fanini, 

dada sua amizade com governantes militares, ganhou, do então presidente, João Batista 

Figueiredo, uma concessão de 15 anos para a Fundação Evangélica Ebenézer, sendo a 

segunda entidade religiosa no Brasil a possuir um canal de televisão (A primeira foi a TV 

Difusora de Porto Alegre, cedida a Ordem dos Frades dos Capuchinhos em 1961). 

 

A amizade com altos escalões do governo militar (Fanini foi aluno da Escola 

Superior de Guerra) rendeu ao pastor, em 1983, a concessão por 15 anos do Canal 

13 do Rio de Janeiro (o da extinta TV Rio), oferecida pelo presidente João Batista 

Figueiredo. O ousado projeto de Fanini de gerenciar o que seria o primeiro canal de 

TV evangélico, a TV Ebenezer, foi frustrado e sua programação nem chegou a 

estrear. Após a tentativa malsucedida, o pastor Fanini afastou-se da mídia, o que 

não o impediu de continuar em destaque no meio evangélico, em especial o batista. 

(CUNHA, 2007, p. 60) 

 

Todo esse crescimento da mídia religiosa está relacionado, de acordo com Heinrich 

Fonteles, à forma política das concessões de Rádio e TV que, “historicamente em nosso país, 

esteve sempre atrelado às funções exclusivas da Presidência da República, que se utilizava 

dos critérios de ‘amizade’ para conceder e distribuir canais de TV e Rádio” (FONTELES, 

2011, p.3).  

Sobre isso, fala Alexandre Fonseca (2003, p.62): 

 

Até 1994 o processo para se conseguir um canal de televisão ou uma emissora de 

rádio implicava um necessário trabalho político. Por meio de um processo 

regulamentado pela legislação de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), a 

permissão para a operação concessão e autorização – de um serviço de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens era atribuição exclusiva do Presidente da República (...) 

o sistema de Comunicação Social no Brasil deve sua formação e expansão à 

distribuição de emissoras entre “amigos do Poder” e políticos do legislativo, os 

quais trocavam seus votos no Congresso Nacional, tendo em vista farta distribuição 

de canais de rádio e televisão.  

 

Para Heinrich Fonteles esta foi a forma que o pastor Fanini conseguiu a concessão: 

 

Esta estrutura de concessão facilitou a ascensão dos grupos religiosos na mídia. 

Exemplo deste contexto político, segundo A. Klein, foi a forma como o Pastor 

Nilson do Amaral Fanini, da Igreja Batista Memorial de Niterói, adquiriu a 

concessão do Canal 13 (TV Rio) do Rio de Janeiro. Devido ao bom relacionamento 

com o Governo Militar, e com o Presidente João Batista Figueiredo, foi possível 



38 
 

esta concessão. Segundo Freston (2006, p.106), outro exemplo revela o vínculo 

entre política e mídia, principalmente ao percebermos que quase a metade dos 

eleitos são donos ou apresentadores de rádio ou televisão. O autor vai mais longe e 

apresenta os usos da mídia nas mãos de políticos evangélicos que se beneficiam e 

que fazem o jogo do adversário, ora apoiando ora fazendo campanha contrária 

quando um adversário político pode representar perigo aos seus negócios ou à 

instituição religiosa (FONTELES, 2007, p. 23). 

 

Em 1976, temos a primeira concessão de um canal de TV para o grupo Sílvio Santos, 

no Rio de Janeiro, a TVS, sendo que mais tarde, o Programa Silvio Santos deixaria de ser 

transmitido pela Rede Globo, passando para a Rede Tupi e TVS, também no Rio de Janeiro. 

A Rede Globo de televisão avança cada vez mais, agora ganhando espaço na TV 

Cultura, de Maringá, na TV Paranaense, em Curitiba e na TV Liberal, em Belém. A Globo 

passa a ter seus programas exportados e dublados em espanhol para países da América Latina.  

Outro incêndio incomodaria a Rede Globo. Parte de suas instalações foi destruída 

tirando a centralização da programação, que agora, deveria ser realizada em outras cidades. 

Em 1977, o governo regulamenta a propaganda eleitoral gratuita oficial, que deveria 

durar dez minutos por dia; a TV Bandeirantes inicia na cidade do Rio de Janeiro a TV 

Guanabara e dá início a sua rede; a TVS e a TV Record passam a operar em conjunto e no dia 

7 de março, vai ao ar a versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, produzido pela Rede Globo, 

programa que, em 1979, recebe o prêmio de melhor programa infantil do ano, pela Unesco. 

No final desse ano, o produtor Walter Clark é substituído por José Bonifácio Oliveira 

Sobrinho, o Boni e mais tarde seria criada a fundação Roberto Marinho. 

A marca de 1978 advém do aumento da audiência das telenovelas, que neste ano 

ocupavam 12% da programação. O Brasil possuía cerca de 14.825.000 aparelhos televisivos. 

(MATTOS, 2002, p. 191). 

Inicia-se as transmissões do telecurso 2000 pela Fundação Roberto Marinho e é 

produzido nesse ano, o disco da trilha sonora da novela Dancin Days, da Rede Globo, batendo 

recordes e vendendo 1,4 milhões de cópias. 

Em 1979, com intenção de substituir os seriados importados, a Rede Globo passa 

produzir e transmitir as Séries Brasileiras e sua programação passa a ser veiculada por novas 

emissoras na região sul do Brasil. Ainda nesse ano, a TV Bandeirantes com uma nova 

direção, produz a novela Cara a Cara.  

Já no ano de 1980, temos o fim da censura oficial no telejornalismo; a retirada do ar de 

uma novela da TV Tupi, faltando poucos capítulos para terminar, devido a problemas nos 
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salários dos funcionários, e no dia 15 de julho, todos os canais da TV Tupi são cassados por 

corrupção financeira. 

Ainda em 1980, as emissoras Record e TVS passam a liderar em audiência, mediante a 

ausência da agora extinta TV Tupi. Nesse ano, cerca de um milhão de televisores coloridos 

são vendidos, “deixando o Brasil no sexto lugar no ranking mundial em números de 

televisores” (MATTOS, 2002, p. 194), - e acredita-se que parte deste número se justifica, em 

razão da visita do Papa João Paulo II. 

Foi no final desta década e também na década de 80, que chega ao Brasil, as chamadas 

igrejas eletrônicas, pastores estadunidenses - os televangelistas, que faziam um intenso uso 

dos meios eletrônicos, principalmente, a televisão, sempre de forma personalizada e 

basicamente autônomas em relação as denominações cristãs convencionais.  

 

A presença dos evangélicos na mídia não é novidade. A investigação sobre a 

intensa inserção de grupos religiosos nos meios de comunicação social, em especial 

no contexto norte-americano dos 1970, determinou a busca de conceitos e 

terminologias que sintetizem o fenômeno em curso. De acordo com a pesquisa de 

Hugo Assmann, solicitada nos anos 80 (...) os termos mais utilizados para explicar 

a veiculação de programas religiosos pelos meios de comunicação social 

eletrônicos (TV e rádio) são: Igreja Eletrônica, Religião Comercial, Marketing da 

Fé, Messianismo Eletrônico e Assembleia Eletrônica. (...) A análise de Hugo 

Assmann contemplou a atuação dos principais televangelistas dos anos 70 e 80: 

Oral Roberts, Jerry Falwell, Jim Bakker, Robert Schuller, Paul Crouch, Robert 

Tilton, Bill Bright, Rex Humbard, Jimmy Sweaggart e Pat Robertson. Destes 

apenas os três últimos fizeram sucesso no Brasil, com programas em horários 

comercializados com a TV Tupi, o SBT, a Rede Record e a Rede Bandeirantes, 

com a venda de publicações e com a realização de concentrações “evangelísticas” 

em estádios de futebol (CUNHA, 2007, p. 58-59). 

 

Os programas foram: Alguém Ama Você, de 1978, exibido pela Rede Tupi e 

apresentado pelo pastor Rex Humbard e Clube 700, que foi ao ar na Rede Record e 

apresentado pelo pastor Pat Robertson. Já em 1988, é exibido pela TV Record e também 

Bandeirantes o programa Praise the Lord, das Igrejas Assembleias de Deus, apresentado pelo 

Pastor Jimmy Swarggart (FONTELES, 2007, p. 31). 

Tais programas desafiavam o veto já imposto, desde 1957 pelas Igrejas Assembleias 

de Deus, quando seus membros buscavam formas de assistirem estes programas, que 

acreditavam ser formas de evangelização aos não crentes. 
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1.5. Década de 1980 

 

A década de 1980 evidencia uma fase de desenvolvimento tecnológico para a televisão 

Brasileira. As emissoras buscavam, cada vez mais, se aperfeiçoarem e  produzirem com 

profissionalismo. Nesse “embalo”, os evangélicos sedimentavam seus programas e a presença 

evangélica se consolidava na TV, com maior intensidade, dos programas dos televangelistas 

estadunidenses, especialmente, as igrejas Assembleias de Deus, que viam na proibição da 

liderança, algo ultrapassado e que precisava ser melhor analisado, uma vez que a televisão 

poderia ser um “instrumento de Deus” na pregação do evangelho. 

Foi nessa década que veio a consolidação da indústria brasileira de televisão. De 

acordo com José Marques de Melo, em seu livro Televisão Brasileira: 60 anos de ousadia, 

astúcia, reinvenção, isso aconteceu quando as empresas do ramo passam a ter a maior fatia do 

bolo publicitário. O que nos anos 60, a participação destes, no que dizia respeito à publicidade 

era de 25%, agora era de 62% (MELO, 2010, p. 32). 

Outro fator, para o crescimento foram os estímulos oficiais que favoreciam tais 

condições de crescimento, inclusive a exportação, que a cada ano se intensificavam 

(MATTOS, 2002, p. 79), - uma vez que segundo o que nos informa Sérgio Mattos, “assim 

como no regime militar, o governo da Nova República também utilizou a mídia eletrônica 

para obter respaldo popular” (MATTOS, 2002, p. 117). A Rede Globo e as demais emissoras 

buscavam servir ao governo como o fizeram no regime militar. 

 Grande era o crescimento da televisão Brasileira. 

 

O crescimento da televisão brasileira nesta terceira fase pode ser medido através do 

número de residências equipadas com receptores de televisão. O censo nacional de 

1980 constatou que 55% de um total de 26,4 milhões de residências já estavam 

equipadas com aparelhos de TV, um crescimento de 1.272% entre 1960 e 1980. 

Em 1989, segundo dados da Abinee, existiam cerca de vinte milhões de televisores 

no país. Esses dados tornam-se ainda mais expressivos quando se sabe que 68,3% 

da população da época vivam em áreas urbanas e que 73,1% das residências 

urbanas tinham televisores (MATTOS, 2002, p. 113). 

 

Em 1980, o Pastor Caio Fábio volta à TV com o programa interdenominacional: Pare 

e Pense pela TV Vinde, programação que foi ao ar, entre 1980 à 1999. 

Em 1981, temos o investimento da Rede Globo de televisão em telejornalismo (Bom 

Dia, Mulher e Bom-Dia, São Paulo) e a exportação de programas como Fantástico, jogos de 

futebol e telenovelas para cerca de 71 países. Nesse mesmo ano, temos a inauguração do 
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Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, de Silvio Santos. “Em agosto o empresário ganha a 

concessão de algumas emissoras que pertenciam à Rede Tupi” (MATTOS, 2002, p. 195). 

 

Em 1981, estreia o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, do apresentador Silvio 

Santos. Dois anos depois, em 1983, foi a a vez do empresário Adolfo Bloch, do 

grupo Bloch, inaugurar a TV Manchete. Ambas emissoras deram oportunidades a 

novos apresentadores como Augusto Liberato, o Gugu, e Xuxa Meneguel, que 

estrearam em 1981 no SBT e em 1983 na Manchete, respectivamente 

(FERNANDES, 2013, p. 28). 

 

 Em abril de 1982, é produzida pela Rede Globo a minissérie Lampião e Maria Bonita. 

Outros destaques para este ano foram a produção independente de vídeos, devido à grande 

exposição do aparelho de videocassete, e transmissões via satélite pela TV Bandeirantes, que 

passava a substituir o sistema de micro-ondas, sendo a emissora pioneira na utilização deste 

sistema, barateando os custos. Ainda nesse ano, surgiria um programa das Igrejas 

Assembleias de Deus que foi ao ar pela Rede Nacional, trata-se do programa Renascer, 

apresentado pelo pastor Silas Malafaia. 

 Em 1983, com o sucesso do Bom dia, São Paulo, a Rede Globo investe em mais um 

telejornal: Bom-Dia, Brasil. Ainda dentro do telejornalismo, nesse ano o “Jornal Nacional” já 

era o programa de maior audiência da televisão brasileira.  

 Nesse ano, iniciam-se as transmissões da Rede Manchete, no dia 5 de junho, com 

picos de audiência que acabaram incomodando a Rede Globo. 

 Em 1984, temos a adesão da televisão brasileira à campanha das eleições das Diretas-

Já; a popularização pela Rede Globo do videogame Atari, inserido na novela Transas e 

Caretas”, como merchandising; a produção da primeira minissérie da Rede Manchete, 

Marquesa de Santos e “são instalados no Rio de Janeiro os primeiros cabos de fibra ótica, 

facilitando a introdução do videotexto no país” (MATTOS, 2002, p. 198). 

 Em 1985, temos a transmissão, ao vivo, da eleição indireta de Tancredo Neves, como 

presidente. A Rede Manchete apresenta a modelo Xuxa como apresentadora de programa 

infantil na televisão. É lançado o primeiro satélite brasileiro de televisão em março, desse ano 

com 24 canais e a Rede Globo deixa de transmitir o programa infantil Sítio do Pica-Pau 

Amarelo.  

 No ano de 1986, temos como pontos importantes a serem frisados, o incêndio no mês 

de fevereiro que acabou destruindo cerca de 90% dos equipamentos da TV Cultura, de São 

Paulo, gerando um enorme prejuízo. A partir deste ano, “um novo grupo evangélico que 

ganhou expressiva presença na mídia foi a Igreja Renascer em Cristo” (CUNHA, 2007, p. 62). 
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Em agosto, a Manchete inaugura a novela Dona Beija, com muita audiência. Além das novas 

emissoras que surgiam, também “é lançado o satélite Brasilsat A2, que integra o sistema 

nacional de telecomunicações” (MATTOS, 2002, p. 200). Esse ano, também foi marcado pela 

iniciação da campanha de arrecadação de fundos “Criança Esperança”, pela Rede Globo de 

televisão e Unicef (FERNANDES, 2013, p. 29). 

 Em 1987, os destaques recaem sobre as muitas exportações da programação da Rede 

Globo; a grande audiência da TV brasileira com 63% da população; 31 milhões de aparelhos e 

o surgimento pela TV Manchete da menina Angélica, com apenas 13 anos como marca da 

programação infantil e que futuramente substituiria a apresentadora Xuxa. 

 Quase três milhões de aparelhos de videocassete são utilizados no Brasil em 1988, e se 

mostram como a marca de uma época promissora na produção independente.  

Em 1988, de acordo com Sérgio Mattos, “a terceira geração da família de Paulo 

Machado de Carvalho assume o controle da Record e, juntamente com Sílvio Santos, decide 

colocá-la a venda” (MATTOS, 2002, p. 201). 

O Brasil ganha sua primeira legislação específica para TV a cabo e em outubro é 

aceita a nova Constituição brasileira, que modificava a forma com que eram feitas as 

concessões de rádio e televisão. Agora, a concessão de uma emissora não dependia somente 

de uma decisão pessoal de quem estava no exercício da Presidência da República, mas da 

aprovação do Congresso Nacional. Outrora, muitas foram as barganhas e trocas de favores por 

concessões, em que muitos evangélicos também foram beneficiados. 

O ano de 1989, conta com o número expressivo de mais de 64% das 34.860.700 de 

residências no Brasil que continham aparelhos televisores. Por estas e outras razões, novas 

emissoras surgiam a cada mês e em novembro o Bispo Edir Macedo adquire a Rede Record 

por, segundo ele, US$ 38 milhões, transformando a Rede Record em uma rede nacional 

(MATTOS, 2002, p. 203) e iniciando o processo que tornaria esta igreja a segunda empresa 

de mídia do país. 

Como destaques para o ano de 1990, temos a exploração do nu feminino pela Rede 

Manchete, que passou a produzir novelas e minisséries; a transmissão a todo Brasil da posse 

do presidente eleito pelo voto direto; a comemoração dos 40 anos de televisão Brasileira; a 

classificação indicativa de programas de rádio, televisão e espetáculos, pelo Governo Collor 

de Mello; o lançamento da novela da Rede Manchete Ana Raio e Zé Trovão; a criação da 

emissora MTV Brasil. “Neste ano as telenovelas brasileiras são exportadas para 127 países 

diferentes” (MATTOS, 2002, p. 205). 
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1.6. Década de 1990 

 

Cacilda M. Rêgo (2011), em seu texto Mundialização, convergência, criatividade. TV 

aberta no Brasil: o futuro já começou, aborda algumas discussões acerca dessa década: 

 

Afinal, como dizia Abelardo ‘Chacrinha’ Barbosa, ‘Quem não se comunica se [es] 

trumbrica’, e não há melhor expressão para se definir a mentalidade que gerencia a 

televisão brasileira dos anos 90 para cá. A vista disso, pode-se dizer que as 

tendências atuais da televisão braseira não são tão atuais assim, como se pode 

pensar a primeira vista, apensas ficaram hibernadas num plano secundário ao longo 

dos anos da ditatura civil-militar. É neste contexto que se deve entender a 

sobrevida da Record e o crescimento do SBT – atualmente as duas únicas redes de 

TV aberta capazes de enfrentar a posição olímpica da Globo, que hoje tenta, às 

vezes na base da reciclagem de material antigo, empurrar a crise com a barriga. [...] 

Aliás, se pudéssemos resumir numa expressão o cenário geral da televisão 

brasileira dos anos de 1990 para cá, diríamos que se trata, em linguagem figurativa, 

de uma verdadeira ‘torre de babel’, da qual emana programas em várias línguas, 

inclusive em português! (RÊGO, 2011, p.74-75) 

 

Com um novo governo (Itamar Franco), que buscava uma maior interação com o 

desenvolvimento global, é que surgem as bases para a televisão por assinatura, via cabo e as 

discussões da televisão em alta definição. 

Programas interativos passam a chamar a atenção do público, como Você Decide, da 

Rede Globo. Também, não podemos esquecer que nessa década temos a produção de muitos 

programas infantis, cujas apresentadoras passaram a ser referências no mundo da 

programação infantil dos anos seguintes. 

Enfim, consolidava-se todo o processo buscado pela década passada abrindo as portas 

para produtos importados, fazendo com que a disputa pela TV codificada, a internet e a TV de 

sinal aberto fosse acelerada (MELO; GOBBI, 2011, p. 310). 

Não podemos nos esquecer que foi nesta década, que as Igrejas Assembleias de Deus, 

efetivamente, marcam seu espaço junto à televisão, colocando “por terra” qualquer ditame de 

proibição pela liderança da igreja, com a emissora Boas Novas e pelo programa oficial da 

instituição Movimento Pentecostal. 

“Em 1991 entra em vigor o código de ética da Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e televisão” (MATTOS, 2002, p. 206). Em maio desse ano, temos a inauguração do 

jornal Aqui Agora, no SBT; a Rede Globo de televisão passa a ser a primeira emissora a usar a 

computação gráfica para a produção de vinhetas para a abertura de seus programas; acontece 

a implantação do sistema de televisão por assinatura, para que no dia 10 de novembro, a 
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Globosat lançasse seus primeiros canais de TV por assinatura no Brasil: Telecine, SportTV, 

GNT e Multishow (MATTOS, 2002, p. 206-207). 

O ano de 1992 é marcado pela implantação do Projeto Jacarepaguá (Projac), espaço 

que centralizava a produção da Rede Globo de Televisão. E é nesse mesmo ano que a Globo 

estreia seu programa Você Decide, introduzindo no Brasil um modelo de programa interativo 

com a participação direta do telespectador, e evidenciando cada vez mais a superioridade 

desta emissora, que já possuía mais de cem empresas e aproximadamente 20 mil funcionários. 

 

Em setembro deste ano, a televisão brasileira possuía 257 transmissoras agrupadas 

em grandes redes de comunicação. A Rede Globo, com 83 emissoras afiliadas, faz 

cobertura de 99,4% do território nacional, atingindo 4.464 municípios. O SBT, com 

57 emissoras, é a segunda maior rede do país (MATTOS, 2002, p. 208). 

 

Em 1993, com cerca de um milhão de antenas parabólicas, a televisão brasileira passa 

a “conviver” com os problemas financeiros na TV Manchete; com um novo Código de Ética; 

com o investimento nas transmissões de jogos de futebol pelas emissoras Globo e 

Bandeirantes. Nesse ano, o programa Você Decide, da Rede Globo é vendido para mais de 

trinta países e ainda há a estreia da CNT, canal em que surgiu o apresentador Carlos Massa, o 

“Ratinho”. 

Esse ano, ainda seria marcado pela aquisição da Rede Boas Novas de Rádio e TV 

(RBN), pelo pastor Samuel Câmara, da Igreja Assembleia de Deus de Belém/Pará. Uma rede 

dedicada exclusivamente ao povo evangélico possui como polos de produção: Manaus/AM, 

Belém/PA e Rio de Janeiro/RJ (CUNHA, 2007, p. 63). 

 

A Rede Boas Novas representou um importante papel na decisão da maioria dos 

pastores da Assembléia de Deus de romper com o interdito da televisão. Essa rede 

foi fundada em 1993, em Manaus, pelo pastor Samuel Câmara. A rede foi 

comprada por US$ 3 milhões, que foram pagos em 24 parcelas. Posteriormente 

compraram uma emissora em Belém, onde está a Igreja mais antiga da 

denominação, iniciada em 1911. A rede tem três emissoras próprias (Manaus, 

Belém e Rio de Janeiro) e 82 estações repetidoras, cobrindo mais de 100 cidades 

brasileiras e a Amazônia. Pela quantidade de assembleianos que há no Brasil e a 

proposta midiática de Câmara, pressupomos nós que será inevitável a sua ascensão 

dentro da hierarquia da Convenção Nacional das Assembléias de Deus no Brasil. 

Principalmente porque está em andamento a implantação de muitas outras estações 

da Rede Boas Novas, em diferentes regiões do Brasil, neste momento. Além do 

mais, há cerca de nove milhões de fiéis das duas convenções da Assembléia de 

Deus no Brasil (CAMPOS, 2008, p. 15-16). 

 

O ano de 1995, foi um ano de mais investimentos. Com um faturamento publicitário 

de 1,8 bilhão de dólares e um crescimento de 38,5% com relação ao ano anterior (MATTOS, 
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2002, p. 211), as emissoras buscavam cada vez mais investimentos. O Sistema Brasileiro de 

Televisão, o SBT, volta com sua produção de telenovelas e a Record investindo em novos 

transmissores para São Paulo e Rio de Janeiro. 

Com a aprovação do Senado da lei que regulamentava o serviço de TV a cabo no país, 

nesse ano temos cerca de 350 mil assinantes e mais de 1,2 milhão de antenas parabólicas. 

Em 1995, temos mais do caso da TV Manchete, que agora passa a investir em novelas 

como: Tocaia Grande e Chica da Silva. É o ano da chegada definitiva da internet, que tem 

como marca as mudanças da legislação das telecomunicações brasileiras e também o 

surgimento de vários provedores privados de internet, não somente a Embratel. A Rede Globo 

inaugura o Projac no dia 2 de outubro e encerra o ano no 18º lugar entre os cinquenta maiores 

grupos privados nacionais.  

Foi em 1995 que surgiu a primeira rede de TV Católica, a Rede Vida. Esta rede 

possuía como geradora a TV Independente, o canal 11, de São José do Rio Preto, em São 

Paulo (MATTOS, 2002, p. 213). 

O ano de 1996 foi um ano de inaugurações: 1 - A TV Senado; 2 – Implantação dos 

sistemas Sky, Net, Multicanal e Directv; 3 – As transmissões da Rede Vida de televisão; 4 – a 

primeira emissora comunitária do país em Porto Alegre; 5 – o complexo Anhanguera, a nova 

sede do SBT; 6 – O primeiro especial de ficção para televisão inteiramente produzido na 

Bahia; 7 – início das transmissões da Globo News em 15 de outubro; 8 – Entra no ar a Rede 

Gospel, uma programação evangélica, ligada à Igreja Renascer em Cristo; 9 –a TV Senac. 

Nesse período, o Brasil possuía, segundo Sérgio Mattos (2002, p. 215), “3,5 milhões 

de antenas parabólicas e mais de 2 milhões de assinantes de TV paga”. Registra-se a 

fabricação de 9,2 milhões de aparelhos de TV em cores. Um acréscimo com relação ao ano 

anterior de 47%. 

Algo muito importante a ser frisado neste período foi a inauguração do programa 

oficial das Assembleias de Deus pela Rede Manchete: O Programa Movimento Pentecostal. 

Este, de uma vez por todas, evidenciava a nova forma de pensar da liderança assembleiana, 

que não somente via a TV como um instrumento evangelístico, mas também de disseminação 

de doutrinas, vendas de produtos e força política. 

Em 1997, temos a guerra por audiência entre as principais emissoras, que para se 

manterem nas primeiras posições, apelavam para programas de baixo nível, sensacionalismo, 

de violência e exploração sexual. Tudo isso passou a ser debatido pela sociedade que criticava 

dentre outros, os programas dominicais, do Faustão (Rede Globo) e do Gugu (SBT). 
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Nesse período, o Brasil já produzia videoclipes com qualidade internacional e o SBT 

de Silvio Santos, já contava com uma rede de 77 emissoras, com alcance de 97% dos 

municípios (MATTOS, 2002, p. 216), enquanto que a Rede Manchete possuía 25 emissoras e 

alcançava 73% dos domicílios com TV. No dia 22 de setembro, entra no ar o Canal Futura e 

no dia 7 de dezembro estreia o programa Ratinho Livre, na Record. Este programa do 

apresentador Carlos Massa, atingia altos índices de audiência. Em 1998, devido a uma crise 

econômica no pais, o SBT demite cerca de cem profissionais e promete desativar seus 

principais escritórios jornalísticos. Em julho, a Rede Record foi expulsa da Associação 

Brasileira das Emissoras de Rádio e TV e em setembro, surge o primeiro canal de TV 

dedicado ao cinema nacional: o Canal Brasil. Ainda em setembro, Carlos Massa estreia no 

SBT e é substituído na Record por Gilberto Barros. 

É nesse mesmo 1998, que são apresentadas demonstrações de transmissão em alta 

resolução pela Rede Globo e Record e já temos 263 emissoras de TV abertas e seis 

operadoras de televisão por assinatura (MATTOS, 2002, p. 220) 

Em 1999, surge no lugar do programa Renascer de Silas Malafaia, o programa Vitória 

em Cristo, agora pela Rede TV. Ainda temos em voga a continuidade da crise da TV 

Manchete. No início desse ano a Igreja Renascer em Cristo, resolve assumir o controle da 

emissora, porém logo o acordo é desfeito. Sobre isso, escreve Sérgio Mattos. 

 

Em janeiro, a Igreja Renascer em Cristo nas pessoas de Estevam Hernandez e 

Sônia Hernandez, assume o controle da Manchete, após um contrato de 

arrendamento. O pacto é desfeito um mês depois, quando descobre-se que a Igreja 

não pagou a primeira parcela do contrato e somente beneficiara poucos 

funcionários que se encontravam com os salários atrasados. A família Bloch 

novamente retoma o controle da agonizante rede, procurando um comprador 

urgente, pois no dia 18 de maio de 1999 se encerraria o prazo para a renovação de 

suas concessões. Caso boa parte de suas dívidas não fosse paga, a rede poderia ser 

liquidada definitivamente e extinta (MATTOS, 2002, p. 22-223). 

 

Diante de todos os problemas, no dia 9 de maio, o Grupo Bloch vende a Rede 

Manchete para o Grupo Tele TV, do empresário Amilcare Dallevo Júnior. 

 

Em 1999, depois de inúmeras demissões e crises financeiras, a TV Manchete foi 

vendida ao grupo TeleTV, de telemarketing, que criou a RedeTV! No início, a 

recém-inaugurada emissora apostou numa programação de qualidade para um 

público mais sofisticado, mas logo foi se tornando cada vez mais popular com 

programas sensacionalistas como “Eu vi na TV”, do humorista João Kleber e 

“Superpop” de Luciana Gimenez (FERNANDES, 2013, p. 31). 
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Apesar das dificuldades, a televisão brasileira crescia. Nesse ano, o Brasil contava 

com 3.100 emissoras de rádio e TV. A segunda maior emissora do Brasil, o SBT já era 

composta por 97 emissoras em todo Brasil e com uma abrangência de 90% da população. 

No contexto evangélico, os anos 90 marcam o desaparecimento dos televangelistas 

estadunidenses da TV brasileira e a presença mais intensa dos grupos evangélicos brasileiros 

no ar como a Igreja Assembleia de Deus na figura do pastor Silas Malafaia, com o programa 

Renascer (1999), mais tarde Vitória em Cristo, com horários comprados da Rede Manchete, 

depois Rede TV, e o programa Movimento Pentecostal, institucional da Assembleia de Deus, 

com horários comprados nas mesmas redes. 

Diante das circunstancias, católicos e evangélicos buscam cada vez mais, um lugar “ao 

sol” neste mundo televisivo. Hoje contamos com várias emissoras cristãs: TV Aparecida que 

entrou no ar em setembro de 2004 com sede na cidade de Aparecida do Norte SP; Rede Boas 

Novas pertencente ao Pastor Samuel Câmara, adquirida em 1993 e com sede em Belém do 

Pará e Rio de Janeiro; TV Canção Nova, emissora católica da Fundação João Paulo II 

inaugurada em 1989; Rede 21, uma rede que transmite a programação da Universal do Reino 

de Deus e pertence ao grupo Bandeirantes e localizada em São Paulo; Rede Gospel, canal que 

pertence a igreja Apostólica Renascer em Cristo desde 1996; Rede Vida, com sede em São 

José do Rio Preto, um canal católico fundado em 1995; Rit, Rede Internacional de televisão, 

uma emissora da Igreja Internacional da Graça de Deus do Missionário R.R, Soares, criada 

em 1999;TV Século 21, fundada em 1999 e com uma programação católica; TV Nazaré, canal 

que pertence a Fundação Nazaré de Comunicação fundada em 1999; Rede Família, uma 

emissora fundada em 1997 e que pertence ao Bispo Edir Macedo; TV Novo Tempo, com sede 

em Jacareí, emissora da Igreja Adventista do Sétimo dia, fundada em 1996; TV Gênesis, 

localizada na cidade de Brasília e com conteúdo evangélico; Rede Super, com sede em Belo 

Horizonte e fundada em 2000,a emissora pertence a Igreja Batista da Lagoinha e a TV 

Mundial, com sede na cidade de São Paulo, pertencente a Igreja Mundial do Poder de Deus. 

Já no ano 2000, iniciou as transmissões da Rede Mundial de televisão, a LBV, ligada à 

Fundação José Paiva Neto. Nesse mesmo ano, foi criada a Record Internacional e a Rede 

Globo de televisão, lança em julho, um formato de programação diferenciada na TV: o 

programa No limite, inaugurando a linha de reality shows. No dia 11 de setembro, o 

Ministério da Justiça determinou a classificação dos programas de TV por faixa etárias e 

horários de exibição, e ainda nesse ano o lucro da Rede Globo era cinco vezes mais ao do 

SBT.  
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No ano que a TV brasileira comemorou cinquenta anos de sua inauguração, o Brasil 

contava com 286 emissoras geradoras, seis satélites de telecomunicações em operação, cerca 

de três milhões de assinantes de TV paga e 87,2% da população brasileira já possuía 

aparelhos televisores em suas casas. 

Atualmente, a crescente existente nos anos passados, com relação ao aparelho de 

televisão, não fora diferente. Segundo o IBGE em 2011, 59,4 milhões de casas possuíam 

televisores, totalizando no Brasil 96,9% de lares brasileiros de posse do aparelho. 

 

2. Como católicos e evangélicos recebem a TV 

 

Como podemos ver, a televisão chega ao Brasil mobilizando, não somente grupos de 

mídia poderosos, mas também, a população de uma forma geral. Mesmo diante da 

precariedade de seu início, e dos poucos aparelhos existentes, ela ganharia espaço e abriria 

caminhos ainda não trilhados (MELO, 2011, p. 19). 

Este enigmático veículo que mesclava realidade e fantasia, e que buscava abarcar todo 

país numa só realidade, com o passar dos dias, e de uma forma bastante rápida, foi 

absorvendo a ideia da mídia local. Assim, a partir de sua regionalização, descobria 

particularidades em cada região trabalhando estes aspectos em sua programação (BOTELHO, 

GOBBI, 2011, p. 299). 

Em todo este contexto de receptividade do aparelho tecnológico e o que este 

representava, temos a religião, e especificamente católicos e evangélicos. De um lado, os 

católicos que não somente abençoam esta inovação tecnológica, mas a aceitam, do outro, os 

protestantes (evangélicos), que com toda a sua diversidade de segmentos, a suas maneiras, 

buscaram ser cuidadosos na utilização deste novo recurso, justificando tais atitudes em 

interpretações da Bíblia Sagrada. 

Leonildo Campos (2008, p. 5), acredita que a observação que se faz do uso da mídia 

pelo segmento cristão na atualidade, nos remete a uma visão de etapas anteriores e que 

precisam ser analisadas dentro de um contexto na história. 

Especificamente no caso do protestantismo, e mais tarde, os pentecostais e suas raízes, 

é impossível falarmos de sua realidade na contemporaneidade midiática, sem voltarmos no 

tempo para uma análise mais profunda, porém não exaustiva, do florescer da imprensa e suas 

nuanças diante das produções religiosas vindouras. 
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2.1.Católicos e a recepção da televisão 

 

A Igreja Católica Apostólica Romana, sob a perspectiva da antiguidade, é exemplo de 

um grupo religioso que tem estado à frente, não somente na comunicação visual, mas 

também, na sonora.  

Leonildo Campos, em seu texto Evangélicos, pentecostais e carismáticos na mídia, 

confirma este pioneirismo da igreja no campo da comunicação visual e sonora nos templos 

medievais: no uso do sino, nas torres, nas vestes clericais, nas luzes das velas, nos incensos, 

nas imagens dos santos e também, na figura dos mártires (CAMPOS, 2004, p. 150). Todos 

estes elementos expressam a comunicação que já fazia parte da cotidianidade desta igreja.  

No Brasil, e entre os cristãos, a Igreja Católica foi pioneira na produção de livros, no 

rádio e na TV.  

 

Em termos de produção de livros, as congregações católicas foram pioneiras e 

permanecem ocupando considerável espaço no mercado editorial. No rádio, a 

Igreja montou, em 1941, uma das cem primeiras emissoras do país, na 

Arquidiocese de Salvador. E, na televisão, o Catolicismo também se fez presente já 

na primeira transmissão, em 1950, com uma apresentação do cantor mexicano frei 

José Mojica. De fato, a instituição romana tem presença relevante na indústria 

cultural brasileira (SOUZA, 2008, p. 28). 

 

Assim, como em outros países latino-americanos, esta igreja buscou montar seu 

próprio jornal, editoras, e emissoras de rádio local. Com a chegada da televisão, em 1950, no 

Brasil, apesar do fraco manuseio, sempre buscou marcar presença nas programações, uma vez 

que estas se caracterizam como formadoras de opinião (SOUZA, 2008, p. 28) - e como uma 

voz na crítica das organizações de mídias já estabelecidas, como o que acontecera no dia 13 

de janeiro de 1993.  

 

No dia 13 de janeiro, o arcebispo primaz do Brasil, D. Lucas Moreira Neves, 

publicou no jornal A tarde, de Salvador, artigo intitulado “J’accuse”, que teve 

ampla repercussão no país, acusando a TV brasileira de uma série de pontos, dentre 

os quais de ser demolidora dos valores morais e de corromper menores com os seus 

programas de baixa categoria moral. D. Lucas defendeu mudanças no código de 

Ética da Albert em função da excessiva permissividade veiculada nas emissoras 

(MATTOS, 2002, p. 209). 

 

Mesmo não tendo a força de empreendimento, como os protestantes “que se imbuíram 

de um espírito missionário e de um ardor proselitista muito forte, depois dos grandes 

reavivamentos religiosos que sacudiram o mundo anglo-saxão e norte-americano nos séculos 
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XVIII e XIX” (CAMPOS, 2004, p. 150), - a Igreja Católica sempre buscou ter seus próprios 

veículos de comunicação. Sobre isso, André Ricardo de Souza em seu texto, As Investidas 

Católicas na Mídia diz: 

 

Há muitos anos, a TV Cultura paulista e as TVs Educativas estaduais transmitem 

missas dominicais, com destaque para a da Basílica Nacional de Aparecida. Houve 

tentativas de interrupção judicial, por serem TVs públicas, mas as exibições do 

culto católico persistem. De outro lado, em 1968, a Rede Globo de Televisão 

herdou da extinta TV Excelsior o programa Santa missa em seu lar, que era 

apresentado naquela emissora desde 1963. A Globo manteve a veiculação nacional 

das celebrações do Rio de Janeiro até 2001, quando as substituíram pelas missas do 

padre Marcelo Rossi, mantendo a versão original apenas em âmbito local, no Rio, 

por pressão do emérito cardeal Dom Eugênio Sales. Além das transmissões de 

missas - inclusive as da noite de Natal - vale lembrar a intensa cobertura das 

emissoras de rádio e TV das visitas dos papas João Paulo II e Bento XVI ao país 

(SOUZA, 2008, p. 28). 

 

Desde sua chegada no Brasil, a Igreja Católica sempre esteve engajada ao contexto 

midiático, mesmo que nem sempre o empenho seja grandioso e suas maiores mobilizações 

sejam por meio de parlamentares católicos (SOUZA, 2008, p. 29). 

O que iremos verificar são: empreendimentos televangelistas do movimento da 

Renovação Carismática que chegou ao Brasil, em 69 e 70, e que hoje possui como grande 

expoente o Padre Marcelo Rossi; a TV Canção Nova, criada em 1989 com sede na cidade de 

Cachoeira Paulista; a alta venda de televisores no ano de 1980, devido a chegada do Papa 

João Paulo II e sua transmissão pela TV, a  aquisição e transmissões da emissora Rede Vida, 

ligada à igreja católica em 1995; a TV Século 21, fundada em 1999 e com uma programação 

católica; TV Nazaré, canal que pertence a Fundação Nazaré de Comunicação da Arquidiocese 

de Belém fundada também em 1999 e com ensinamentos cristãos; e a aquisição da TV 

Aparecida em setembro de 2004. 

Expedientes que denotam o engajamento desta Igreja no “mundo” da televisão e, 

também, afirma uma disputa contra os evangélicos na conquista por fiéis. 

 

2.2.Evangélicos e a recepção da televisão 

 

A religião que chegara com os descobridores do Brasil fora o Catolicismo Romano. O 

protestantismo ainda disputaria seu espaço em solo brasileiro. Já no Brasil colônia, houve 

tentativas de inserção protestante no Brasil. Não somente neste momento, mas nos anos 

vindouros, apesar da hegemonia católica, protestantes buscaram “fincar” bases em solo 
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Brasileiro. No dia 10 de março de 1557 foi realizado no Brasil o primeiro culto protestante3 

(SUANA, 2006, p. 148). 

Apesar desta aparente conquista dos protestantes e muitas outras investidas, como no 

Brasil Império, todas as tentativas de permanência em solo brasileiro foram frustradas até o 

século XIX. É a partir do século XIX, que o Brasil conheceria de fato outra parte do 

cristianismo, uma vez que a Igreja Católica era a religião oficial e já estava por aqui por cerca 

de 300 anos. Foi em meados daquele século que chegaram ao Brasil os missionários 

estadunidenses, pertencentes às principais denominações protestantes, que implantaram as 

missões na forma de fundação de igrejas e de instituições, como escolas e centros de 

assistência social. Essa presença se consolidou, apesar de reações contrárias do catolicismo 

dominante, gestando o que ficou estabelecido como o protestantismo brasileiro. 

Tendo a marca da negação, o protestantismo brasileiro surgia como um impasse diante 

dos olhos da Igreja Católica. Esta igreja católica, que possuía como marca o sincretismo, 

evidenciava a diferença existente nas atitudes dos protestantes. Sobre isso Magali Cunha 

escreve. 

 

Por comparação, se o Catolicismo promoveu, no seu interior, a acomodação dessa 

matriz, convivendo com os sincretismos e considerando católicas todas as pessoas 

alcançadas por sua pregação e pelos seus sacramentos [...] com o protestantismo foi 

diferente: a marca foi a rejeição. Ao chegarem ao Brasil, as missões protestantes 

históricas (congregacionais, presbiterianas, metodistas, batistas e episcopais) 

desqualificaram as expressões religiosas nativas bem como as diversas 

manifestações culturais nacionais, ambas estreitamente vinculadas e interpretadas 

como atraso e paganismo. A pregação apresentava o protestantismo como única e 

verdadeira religião, e a postura de negação das manifestações culturais autóctones 

apresenta as práticas e costumes anglo-saxões como os verdadeiros valores 

culturais. O pentecostalismo implantado no início do século XX, adotou a mesma 

postura (CUNHA, 2007, p. 36). 

 

Uma vez que temos uma igreja que era aliada com o Estado, “desde cedo os 

evangélicos precisaram criar, estratégias para ganhar adeptos e aumentar o seu rebanho na 

guerra contra outras modalidades de cristianismo, particularmente a católica” (CAMPOS, 

2004, p. 148).  

                                                           
3 Cabe aos presbiterianos a honra de terem realizado o primeiro culto evangélico na história do Brasil e das 

Américas. Esse evento singular ocorreu há [450] anos em uma pequena colônia fundada pelos franceses na baía 

de Guanabara. O desembarque no forte Coligny deu-se no dia 10 de março, uma quarta-feira. Os seus objetivos 

específicos eram implantar a fé reformada entre os franceses e evangelizar os indígenas. Eram ao todo 14 

pessoas. O grupo deixou Genebra em 16 de setembro de 1556. O vice-almirante recebeu o grupo afetuosamente 

e demonstrou alegria porque vinham estabelecer uma igreja reformada. Logo em seguida, reunidos todos em 

uma pequena sala no centro da ilha, foi realizado um culto de ação de graças, o primeiro culto protestante 

ocorrido nas Américas, o Novo Mundo (MATOS, 2011). 
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Assim, a cada ano era mais evidente a veemência dos protestantes contra a Igreja 

Católica ou qualquer outra religião. Para isso, precisavam dos meios de comunicação. A cada 

nova descoberta que possibilitasse uma vitória contra seus adversários eram vistos com bons 

olhos.  

Ao analisarmos os primórdios da busca midiática, como forma de lutar contra os 

adversários do “evangelho”, é preciso retornar à Europa do século XVI, e nos depararmos 

com a popularização dos livros. Aliás, o protestantismo surge exatamente, em plena era da 

escrita, ou a era de Gutenberg. “Uma revolução na comunicação cristã viria após a descoberta 

da imprensa no Ocidente, por Gutenberg” (CAMPOS, 2008, p. 5). 

O que tanto fora trabalhado, seja dentro do judaísmo, seja no nascedouro do 

cristianismo ou dentro da Igreja Católica, como forma de perpetuar os ensinamentos, a 

verbalidade passava a dar espaço para o escrita no período da Reforma Protestante.  

A Reforma Protestante, ocorrida em 1517, através de seu maior nome, Martinho 

Lutero, somente fora possível com a utilização da imprensa, na divulgação e na contestação 

das doutrinas e erros teológicos que segundos os reformadores, acreditavam estar a Igreja 

Católica vivendo. 

 

Essa busca precoce dos evangélicos pelas melhores formas de se comunicar com a 

sociedade torna difícil imaginar a trajetória e os rumos da Reforma Protestante 

desde Lutero (1483-1546) ou de Calvino (1509-64), sem se analisar a ampla 

distribuição de livros e, mais recentemente, a utilização por eles, com desenvoltura 

profissional na maior parte das vezes, dos novos meios eletrônicos de comunicação 

de massa (CAMPOS, 2004, p. 148). 

 

Com esta gênese na Europa no século XVI e mais tarde esta realidade chegando aos 

Estados Unidos e posteriormente desembarcando no Brasil, o protestantismo histórico sempre 

buscou como ponto fundamental a centralidade da palavra, uma vez que todas as atitudes e 

decisões a serem tomadas, deveriam estar em profunda concordância com o texto sagrado 

(SANTANA, 2005, p. 55-56). 

Toda esta trama de envolvimento entre protestantes e literatura, os fez serem 

relacionados como adeptos da religião do livro. Sendo isso evidente com os protestantes 

históricos no Brasil, pois o Pentecostalismo ainda não havia chegado, estes protestantes 

também eram chamados de “bíblias” (CAMPOS, 2004, p. 148). 

Como estratégias de “sobrevivência” diante dos católicos, os protestantes que 

chegaram ao Brasil, desde cedo como frisado, fizeram uso da imprensa para a propagação de 

suas verdades. 
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O uso do rádio começou a ser evidente, a partir dos anos de 1940, quando surgem no 

Brasil os primeiros programas evangélicos no rádio com a igreja Adventista, que foi a 

primeira a fazer uma programação com alcance nacional. Anos mais tarde as igrejas 

Assembleias de Deus, apesar de aversão inicial, a Igreja do Evangelho Quadrangular, O Brasil 

para Cristo e a Igreja Deus é amor, buscaram seus espaços no contexto do rádio (SANTANA, 

2005, p. 56) 

Fica evidente, diante das premissas que fundamentaram o pensamento protestante, que 

as mídias eram vistas como aliadas. No entanto, dentro protestantismo, iremos perceber que 

nem todos olhavam as mídias com “bons olhos”, ao menos no início. 

Dentre os evangélicos, “os tradicionais foram os primeiros a inserirem suas pregações 

no vídeo. Já os pentecostais brasileiros inicialmente eram avessos ao uso do rádio e da 

televisão” (CAMPOS, 2008, p. 14). 

Com uma visão diferenciada dos protestantes tradicionais, os pentecostais, alicerçados 

e oriundos de um movimento surgido nos Estados Unidos no início do século XX, tiveram 

reservas quanto à aceitação na chegada do rádio e da televisão no Brasil. 

 

2.2.1. A chegada do Pentecostalismo no Brasil 

 

O referido pentecostalismo, tem suas raízes no ano de 1906 em Los Angeles. Este 

movimento apesar da falta de homogeneidade doutrinária ficou conhecido pelas 

“manifestações do Espírito” e pelo “falar em línguas”. Os detalhes desse movimento será 

visto no segundo capítulo deste trabalho. 

Ao analisarmos os primeiros pentecostais vindos ao Brasil, e aqui focaremos no objeto 

do nosso estudo, os fiéis das Igrejas Assembleias de Deus, ao movimento da Azusa Street, 

vamos perceber além das bases que regiam as reuniões que ali aconteciam, um isolamento 

com relação aos demais grupos, uma falta de uniformidade entre todas igrejas pentecostais, e 

a forma comum de culto muitas vezes alicerçado em torno de uma personalidade (SOUZA, 

2008, p. 19).  

Em 1910 chega ao Brasil dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingren. Jovens 

que haviam experimentado as experiências vividas no movimento da Rua Azusa nos EUA, 

mas, que posteriormente, entenderiam que Deus estava os enviando para Belém do Pará para 

darem prosseguimento ao movimento pentecostal, aqui no Brasil. Este empreendimento, por 

parte de seus fundadores, conota o que mais tarde se tornaria a obra iniciada. Sem qualquer 
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preparação cultural, conhecimento do idioma, mas com grandes convicções Berg e Vingren 

partem para o Brasil. 

 

Qualquer “Agência Missionária” moderna exige que o participante faça um curso 

de missões transculturais, estude a cultura do povo, aprenda o idioma, informe-se 

sobre as condições climáticas, tenha endereços para onde vai, etc. Mas estes dois 

suecos chegam ao Brasil sem dinheiro, sem falar uma palavra em português, vindo 

na terceira classe do navio, não tem nenhum conhecido esperando-os – apenas uma 

“visão”. Era, aliás, a forma “natural” de se fazer missões no início do século a 

partir da Rua Azusa. As denominações tradicionais já tinham estabelecido 

organismos de missões, mas o pentecostalismo é apenas um movimento 

(ALENCAR, 2000, p. 50,51). 

 

Com uma grande parte da população analfabeta, dentro do movimento pentecostal e 

mais precisamente dentro das Assembleias de Deus, os leigos ganhavam espaço para cargos 

de liderança como pastores, diáconos, etc. Com a prerrogativa da Reforma do século XV, que 

enfatizava o sacerdócio de todos os crentes, os fiéis assembleianos encarnaram tal premissa, 

considerando tal orientação, não somente ao fato de que cada um possa ter livre acesso a Deus 

sem a necessidade de intermediários, mas também, a outras esferas da vida.  

Participavam ativamente da construção de templos, tinham oportunidades de pregar, 

oferecer estudos, sem ao menos serem estudados para tal função. Estes mesmos leigos eram 

os responsáveis pela evangelização, que em grande parte, acontecia de forma pessoal e com 

grande incentivo para que cada novo crente fosse um ganhador de alma (SUANA, 2006, 

p.163).  

Todavia, algo que nos chama a atenção, era a capacidade inicial desta igreja pelos seus 

fundadores, em usarem recursos tecnológicos para disseminação do evangelho. A mídia 

escrita, assim como no protestantismo histórico, foi amplamente utilizada por Vingren e Berg, 

configurando assim um start alicerçado nos favores da tecnologia.  

Voz da verdade foi o primeiro jornal pentecostal a ser impresso no Brasil e era 

distribuído de forma gratuita (SANTOS, 2008, p. 30,31). Ainda teríamos o jornal Boa 

Semente, o periódico Som Alegre e ainda, o jornal Mensageiro da Paz. Com a primeira 

redação do jornal Mensageiro da Paz, temos o nascimento da CPAD, a Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus, em 1930, mas com oficialização, em 1936. 

 

O seu nascimento está intimamente relacionada com a primeira redação do Jornal o 

mensageiro da paz fundado em 1930. Mas foi somente na convenção geral 

realizada na cidade de Belém do Pará em 1936, que o missionário sueco Nils 

Kastberg explicou aos convencionais os benefícios obtidos a partir da criação de 

uma casa publicadora. Em 1940 a lei decretada pelo presidente Getúlio Vargas de 
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controlar a imprensa, fizeram com que Pastores e missionários Suecos se reunissem 

urgentemente em Salvador Capital da Bahia, fizeram com que esse grupo de 

irmãos regularizasse a CPAD, do contrário os periódicos da denominação sairia de 

circulação. Apesar de ser pessoa Jurídica a casa publicadora, só torna-se 

propriedade da CGADB em 1946 (SOUZA, 2008, p. 33). 

 

Ao que parece, a partir da primeira convenção das Assembleias de Deus, em 1930, na 

qual o governo desta igreja passa a ser dos pastores nacionais tendo como primeiro presidente 

autóctone, o Pastor Cícero Canuto de Lima, a igreja passa por uma série de mudanças ligadas 

ao estilo de trabalho dos missionários suecos.  

Sem entrar nos méritos, se a transição de governo da igreja fora algo arbitrário pelos 

Pastores brasileiros ou vontade própria dos missionários suecos, o que fica evidente, além do 

fato de que fora os pastores brasileiros que fizera a convocação para tal reunião, fugindo da 

normalidade, é que os avanços teológico-culturais, tecnológicos e até sociais trazidos pelos 

missionários, agora foram questionados e muitos alterados, uma vez que o governo da igreja, 

sofreu alterações.  

Estudos formais teológicos foram proibidos, as mulheres que exerciam liderança 

foram de certa forma neutralizadas, assim como a ordenação de pastores que não fossem 

casados, mais tarde o rádio e também a televisão seriam proibidos.  

A falta de estudos supracitados e também seculares levou a uma equivocada 

interpretação bíblica de diversos textos, sendo pregado e ensinado, como verdade bíblica 

muitos aspectos puramente particulares e infundados. Os obreiros se gabavam por serem 

iletrados, incultos, porém “chamados” por Deus para a execução de uma obra especial. As 

doutrinas ensinadas e trabalhadas, na maior parte das vezes, eram fundamentadas na 

dificuldade da assimilação do que era novo, criando doutrinas bastante particulares, com 

relação aos usos e costumes (vestimentas, adornos, aparelhos tecnológicos e eleição de 

pecados específicos). 

Sendo assim, o veto tanto do rádio como da televisão em solo brasileiro, nada mais 

era, do que consequências, pela forma que viviam como protestantes pentecostais.  

Em especial a televisão e sua chegada, em 1950, proporcionou aos pentecostais uma 

aversão que somente fora cedida de forma vagarosa, com o passar dos anos, principalmente, 

na década de 70 (CAMPOS, 2008, p. 12). 

Como pudemos observar neste capítulo, a história da televisão no Brasil, também 

observa como católicos e protestantes buscam construir um contexto midiático que atendam 

suas necessidades políticas e doutrinárias. Tal contexto religioso/midiático destas igrejas, 

também possuem desdobramentos bastante particulares que nos ajudam a compreender os 
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caminhos destas no uso do aparelho, ou no caso da Assembleia de Deus, a negação do uso da 

televisão, quando a novidade ganha forças no Brasil. 

Entender as décadas e os desdobramentos no campo televisivo nos ajudará a verificar 

posteriormente, dentro das Igrejas Assembleias de Deus, quais os efeitos e consequências que 

a TV e sua programação causaria aos assembleianos e quais foram as razões que levaram os 

líderes, de forma veemente e arbitrária, a tomarem a decisão de proibir o aparelho entre os 

fiéis. 

Nos próximos capítulos, veremos mais especificamente, a relação das Igrejas 

Assembleias de Deus e a televisão. Além disso, analisaremos,  por meio de teorias 

referenciais, a relação das ADs e sua construção midiática, a partir de 1957, bem como 

aspectos ligados à sua teologia e tradição, os quais norteiam as posições assumidas por esta 

igreja e as mídias usuais e preferidas dentro da denominação.  

Em seguida, serão analisadas as razões da proibição, da aceitação posterior e do 

avanço televisivo dentro das Assembleias de Deus.  
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Capítulo II – A RELAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS E A 

TELEVISÃO 
 

Buscando apresentar os caminhos comunicacionais em relação aos conceitos de 

imaginário e identidade de nação, neste segundo capítulo analisaremos, por meio de teorias, a 

relação das ADs e sua construção midiática, a partir de 1957. Também, discutiremos a 

teologia e a tradição que norteiam as posições assumidas por esta igreja, as mídias usuais e 

preferidas dentro da denominação. 

 

1. A origem das Assembleias de Deus 

 

Focar num tema, que evidencia a televisão como dificuldade inicial entre fiéis e 

liderança assembleiana, é algo que parece ser estranho, olhando por um prisma atual e do 

grande apreço, como um recurso evangelístico e político que esta denominação tem nutrido 

por este viés midiático. Contudo, ao analisarmos os caminhos da mídia televisiva dentro das 

igrejas Assembleias de Deus no Brasil, iremos perceber quão grande, complexa e conflituosa 

tem sido a ligação da TV com as ADs. Para isso, sublinharemos a importância de uma análise 

nas origens desta igreja, como ponto de partida para um entendimento mais apurado das 

veredas comunicacionais deste relacionamento, que tem sido a base deste trabalho. 

 

1.2. O cenário 

 

Atualmente, temos as igrejas Assembleias de Deus fazendo uso, não somente de todo 

seu contexto religioso, adquirido pela sua teologia e tradição, como também, de todo um 

aparato midiático disponível. Isto se dá, por intermédio dos seus programas evangélicos, sua 

força numérica, visto que é a maior igreja pentecostal do mundo, ou seu poder de 

comunicação em massa, que consequentemente, segmenta uma cultura “nacional”. Este é o 

contexto das Assembleias de Deus, na atualidade.  

Tal cultura comunicacional televisiva, hoje em vigência, foi construída por anos, entre 

“tapas e beijos”, com a televisão que chega ao Brasil, em 1950. O aparelho, que de início é 

visto como vilão e acaba sendo proibido, mais tarde, por volta da década de 70 e 80,é aceito 

como um instrumento à serviço do “Reino de Deus” e, posteriormente, em meados da década 

de 90. É visto agora, realmente como um meio dado por Deus para proclamação do 

evangelho. 
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Obviamente, que toda esta trama tem origem nos primórdios desta igreja, fatores 

fundacionais, como um cenário que estava sendo montado para esta concepção de identidade 

televisiva assembleiana na atualidade. Dentre estes fatores, temos a dificuldade dos 

fundadores (missionários suecos) de se imiscuírem com os negócios desta pátria, uma vez que 

eram estrangeiros, e pela influência do pensamento escatológico que trouxeram, a 

supervalorização de leigos na liderança da igreja desde o início (SUANA, 2006, p. 163), a 

falta e a negação de estudos formais teológicos e também seculares, que levaria a muitas 

interpretações equivocadas de vários textos da Bíblia, como o que fora expresso no 

Mensageiro da Paz, do dia 15 de setembro de 1931. “O melhor seminário para o pregador é o 

de “joelhos” perante a face do Senhor. Ali o Espírito Santo nos transmite os mais belos e 

poderosos sermões. Aleluia! S. Pedro não foi formado por nenhum seminário” (apud 

ALENCAR 2013, p.109). Estes e muitos outros elementos, continuados, foram moldando 

uma concepção restrita e perpetua da membresia assembleiana como comunidade, e 

consequentemente, a forma destes verem o mundo.  Para Robison Cavalcanti, esta trama se 

estende. 

 

Creio que a influência do pensamento dispensacionalista pré-milenista, pré-

tribulacionista do final do século XIX e inicio do século XX teve um peso 

teológico no isolacionismo político dos pentecostais,e do seu pessimismo quanto as 

ações cívicas. Outro aspecto foi a ala dos brancos "Assembleia de Deus" e não a 

ala dos negros "Igreja de Deus" ter vindo ao Brasil, trabalhando com as populações 

historicamente mais marginalizadas entre nós. Os Pentecostais cresceram 

numericamente, mas sem estudos e experiência no campo político, uma teologia, 

uma ética social (CAVALCANTI, 2008). 

 

Ainda poderíamos observar, as doutrinas ensinadas e fundamentadas na experiência 

estética, ou nas novas formas de interpretação que são afloradas com o tempo, dando novos 

significados a todo aparato doutrinário e particular dos obreiros (líderes) assembleianos. Com 

ensinamentos alicerçados em interpretações exclusivas e na dificuldade da assimilação do que 

era novo, percebe-se a dificuldade destes, no uso ou manuseio de vestimentas, adornos, 

aparelhos tecnológicos, cinema, elegendo assim, pecados específicos, levando os fiéis a uma 

catarse coletiva de preceitos originados pela interpretação de poucos (SANTANA, 2013, 

p.11).  

Sem autor declarado, a abordagem acima fica mais clara no artigo Tempo do Homem e 

Tempo de Deus, escrito no Mensageiro da Paz, do ano de 1960, no qual é expresso que 

somente algumas atividades já catalogadas como sacras, são permitidas e aconselhadas, do 

contrário, serão vista como mundanismo.  
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A verdade é que todos dispõem de tempo para ler jornais e revistas mundanas, e 

isso requer algumas horas de cada dia, mas não têm tempo, não querem reservar ao 

menos cinco minutos para ler um capítulo da Bíblia. Há sempre tempo disponível 

para assistir uma conferência de caráter mundano, para ir ao cinema, onde se 

aprende a corromper o caráter emanchar a dignidade; há sempre tempo para estar 

presente nos campos de esporte ou nos prados de corridas de cavalos, a embrutecer 

o espírito e a corromper o coração, porém não sobra tempo para assistir ao culto 

divino, na Casa de Deus. Ante essa inversão de valores; ante tal cegueira espiritual, 

temos que reconhecer que este é o tempo do fim (TEMPO, 1960, p. 1). 

 

Ver a televisão como um instrumento do diabo, foi mais uma das interpretações.  

Hoje a televisão dentro das igrejas Assembleias de Deus, tem sido algo 

importantíssimo. Dona de canais e de muitos horários, a denominação religiosa vê a TV como 

um instrumento aliado, contrariando completamente, o que fora registrado no passado como 

algo inconcebível para qualquer fiel desta denominação. O que podemos ver na atualidade, é 

uma grande mistura de preceitos teológicos, que foram usados para negar, mas que hoje 

servem para favorecer o manuseio do aparelho. Também, mudanças de paradigmas tão bem 

formatados anteriormente, na mente de muitos, mas que precisaram ser reorientados por seus 

líderes para novas etapas.  

 

2. O Surgimento das Assembleias de Deus 

 

A gênese das igrejas ADs está no empreendimento de dois jovens suecos, Daniel Berg e 

Gunnar Vingren, que decidiram sair dos Estados Unidos, onde na ocasião residiam, e virem 

ao Brasil, em 1910, rumo a Belém do Pará. Berg, a força física da dupla, fazia o trabalho de 

evangelismo pessoal e dos serviços necessários para a manutenção da obra empreendida, 

enquanto Gunnar, o intelectual, fora o responsável pela propagação da denominação fundada 

em 1911, por meio de periódicos e artigos, utilizando a imprensa como expediente.  

 

Figura 1 - Missionários fundadores das ADs no Brasil: Daniel Berg e Gunnar Vingren 

 

Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.16,17 
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Neste contexto, é preciso ressaltar a força motriz que motivara tais jovens a tamanho 

investimento. Haviam sido impactados por um movimento recente, que catapultava 

curiosidades em vários lugares nos Estados Unidos. Estamos falando no movimento 

pentecostal. 

 

2.1. O Movimento Pentecostal 

 

Apesar de ser algo multifacetado desde sua origem, as bases do pentecostalismo estão 

na Inglaterra, no início do século XVIII. Tudo se inicia com um movimento religioso 

metodista, fundado por um ex-ministro anglicano chamado John Wesley.  

 

Trata-se do movimento religioso metodista, fundado por um ex-ministro anglicano 

John Wesley, influenciado pelo grupo pietista4 alemão, e que propunha a 

necessidade de uma nova maneira de pregar o Evangelho, um novo nascimento, 

conversão e orientação para a vivência da fé. Sua origem está no chamado 

reavivamento evangélico, ideia que teve início quando John Wesley, reunindo-se 

com um grupo de professores e estudantes de Oxford, se propunha a espantar a 

indiferença e a estagnação de sua igreja, assim empreendendo o que se passou a 

chamar de reavivamento religioso. O início do movimento pode ser fixado em 

1729, quando John Wesley, juntamente com alguns amigos, ligaram-se a um 

“Clube Santo”. A intenção de Wesley não era fundar uma nova igreja, mas sim 

leva-los para a igreja anglicana a qual pertencia (e da qual nunca se desligou). A 

sua preocupação era especialmente, levar para o povo uma nova vida espiritual e 

também material em favor do próprio povo, daí o surgimento posterior de 

orfanatos, ambulatórios, centro de artesanato entre outros recursos. Todavia, diante 

da expulsão dos púlpitos da igreja anglicana, a qual pertencia, Wesley começou a 

sua pregação em espaços livres para todo aquele que também desejava uma 

mudança. Em 12 de maio de 1739, foi fundada a “primeira capela” metodista 

(CORREA, 2013, p. 40,41). 

 

Foi a partir desta efervescência metodista, que movimentos semelhantes surgiram nos 

Estados Unidos, agora, no século XIX. Algo que se diferenciava no protestantismo por 

acreditar na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo.  

 

Os pentecostais acreditam em Deus por intermédio do Espírito Santo, em nome de 

Cristo. Praticam e acreditam nas mesmas características do cristianismo primitivo, 

                                                           
4Pietista: O movimento pietista, formado por Philip Jakob Spener, surgiu na Alemanha como uma correção 

evangélica para a ortodoxia fria da Igreja Luterana do século XVII. Nesse movimento, as pessoas tinham como 

objetivo ter uma vida santa, divulgar a Palavra de Deus e ajudar os necessitados. Em sua obra “Pia Desideria”, 

apresentou um resumo da doutrina desse movimento: uso mais intensivo da Bíblia na vida do cristão; renovação 

do sacerdócio de cada crente, conclamando os cristãos a estarem ativos em sua vida espiritual; mais prática e não 

somente conhecimento das Escrituras; mais amor e moderação no trato com descrentes e desviados; preparação 

dos ministros não somente no academicismo, mas também na piedade e na devoção e sermões de fácil 

entendimento para os ouvintes (SUANA, 2006, p. 129). 
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isto é, acreditam na realização de milagres através da cura de enfermos, bênçãos e 

distribuição de dons espirituais; também praticam a expulsão de demônios, bem 

como acreditam no diálogo com Cristo (CORREA, 2013, p. 39). 

 

Dentre as manifestações religiosas eclodidas nos Estados Unidos, como frutos de John 

Wesley, podemos citar o movimento de santificação (CORREA, 2013, p. 40), através de 

Charles Fox Pahram e o movimento pentecostal ocorrido em 1906 em Los Angeles, 

Califórnia nos EUA, conhecido como avivamento da Rua Azusa, tendo como líder, um 

descendente de ex-escravo, Willian Joseph Seymour. 

William Seymour, filho de Simon Seymour e Phillis Salabar, nasceu em Centerville, 

Lousiana, em 02 de maio de 1870. Sofredor da injustiça e do preconceito por ser negro, desde 

cedo teve contato com igrejas cristãs, se convertendo posteriormente em uma Igreja 

Metodista.  

Após quase ter morrido por ter contraído varíola, entendeu que precisaria desenvolver 

seu ministério. Como resultado da enfermidade, ficou cego de um olho e com marcas na face, 

levando-o a usar barba para esconder as cicatrizes. Foi então em 1905, que Willian Seymour 

teve contato com a mensagem pentecostal na Escola Bíblica, de Charles Fox Parham (1873-

1929), um pregador que embasava sua teologia, para além dos temas da conversão e da 

santificação, já difundidos pelas igrejas históricas, mas também, nos do batismo no Espírito 

Santo e dos dons espirituais, ficando conhecido como criador do Movimento Fé Apostólica, 

formulador da teologia do pentecostalismo clássico e consequentemente, pai do movimento 

pentecostal. 

 

Pahram uniu as doutrinas que no futuro serviriam de estrutura teológica explicável 

dentro do movimento, tais como: “estilo evangélico de conversão, santificação, 

cura divina, pré-milenismo e o retorno escatológico do poder do “Espírito Santo”. 

Também ensinava aos seus alunos, no que se diz respeito à Santidade, a cura 

divina, etc., sempre usando o Livro dos Atos dos Apóstolos (2:38): “E Pedro lhes 

respondeu: Convertei-vos: receba cada um de vós o batismo no nome de Jesus 

cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo”, assi, 

convidava-os para passar por experiências e reflexão sobre essa questão. As preces 

foram ouvidas e seus colegas relataram que Agnes Ozman começou a falar na 

língua chinesa. Não muito tempo depois o próprio Parham começou também a falar 

em línguas desconhecidas (CORREA, 2013, p. 40). 

 

Devido às leis de segregação estadunidenses da época, Seymour, como negro, não 

podia entrar na sala de aula, por isso, assistia do corredor. Mas isso, não lhe impediu de ser 

um aluno de destaque dentre os vários outros de Pahram. Em razão da sua ousadia nas 
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ministrações, ficara claro seu aprendizado, e este era um grande seguidor das práticas 

carismáticas de Charles Pahram (CORREA, 2013, p. 41). 

Quando se discute movimento pentecostal e, principalmente, as bases pentecostais 

brasileiras, Willian Seymour sempre aparece numa posição de destaque, em detrimento do 

personagem que, de fato, havia formulado a teologia do pentecostalismo clássico, Charles Fox 

Parham. Quem sabe, assim como comenta Leonildo Campos (2005, p. 104), por causa de 

questões que envolveram Paham, tais como: acusações de homossexualidade, inclinações 

racistas, simpatia com a Ku Klux Klan, e defesa de crenças estranhas aos americanos como a 

de que os anglo-saxões seriam descendentes das dez tribos perdidas de Israel, após o exílio na 

Assíria, séculos antes de Cristo. 

De forma mais abrangente, ao falarmos do movimento pentecostal, estamos falando de 

um termo vasto, e que abrange diferentes perspectivas teológicas e organizacionais, que 

produziu significativas transformações ao cristianismo. Porém, como afirma Gedeon Alencar 

(2013, p.57), o pentecostalismo no século XX é majoritariamente, um movimento de raízes 

negras.  

 

Apesar de W. Seymour ter frequentado as aulas da escola bíblica de Parham (uma 

escola bíblica onde um negro não podia entrar, mas assistia pela janela), sua igreja 

em Los Angeles, a Missão da Fé Apostólica, em quase nada se liga à sua antiga 

escola. É uma igreja supraradical. De raízes africanas usando spiritual, “música que 

era considerada imprópria para o culto cristão”, Seymour pregou “amor em meio 

ao ódio” (ALENCAR, 2013, p. 58). 

 

De acordo com Marina Santos (2013, p. 39), tal movimento provocou o rompimento 

com uma série de padrões, que caracterizam as igrejas protestantes há alguns séculos, 

propondo reinterpretações, muitas vezes radicais, da teologia cristã, dos cultos e das 

experiências religiosas. Este movimento, apesar da falta de homogeneidade doutrinária e com 

motivações nostálgicas da busca pelo que fora perdido no que se considerava Igreja de Cristo, 

devido à fragmentação denominacional decorrente da Reforma Protestante, se dispõe como 

um grupo militante contra o que classificava de frieza litúrgica, os desvios da igreja, a adesão 

ao Estado, em busca do que seria o verdadeiro cristianismo ensinado por Cristo (ALENCAR, 

2000, p. 30). 

Na Azuza Street 312, as reuniões eram cheias de participantes e com muitas 

“manifestações” extáticas de dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. Isso chamou 

a atenção de toda cidade, fazendo com que este movimento saísse de Los Angeles e 
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alcançasse também outros locais nos EUA e posteriormente, dois jovens suecos, Daniel Berg 

e Gunnar Vingren. 

 

A novidade saiu de Los Angeles e chegou a todo o país. Em Chicago, estima-se 

que grande parte das igrejas se tornou pentecostal. Foi perto de Chicago, em South 

Bend, que morava um jovem sueco de nome Gunnar Vingren, pastor batista que, 

atraído pelo avivamento pentecostal, creu e recebeu o batismo com o Espírito 

Santo. Numa reunião onde se discutia a nova experiência pela qual passavam 

várias Igrejas, Gunnar conheceu um outro jovem sueco de nome Daniel Berg. 

Tornaram-se amigos, principalmente por serem compatriotas. Os dois haviam 

emigrado para o país por melhores condições de trabalho (SUANA, 2006, p. 162). 

 

 

Figura 2 - Local usado pelos avivalistas do movimento pentecostal (Rua Azusa, 312 em Los Angeles) 

 
Fonte: Página de Marcos Tedesco5 

 

Era uma questão de tempo, para que o movimento pentecostal chegasse em solo 

tupiniquim. E de fato, este chegou ao Brasil, em 1910, através da vinda dos missionários 

Louis Francescon6, fundador da igreja Congregação Cristã no Brasil, e de Daniel Berg e 

Gunnar Vingren que, em 1911, iniciariam os trabalhos das igrejas Assembleias de Deus 

(ADs). Estes jovens haviam experimentado a afluência do movimento da Rua Azusa e 

buscariam colocarem prática tudo o que haviam aprendido, a partir do norte do Brasil, em 

Belém do Pará. 

                                                           
5 Disponível em http://marcostedesco.blogspot.com.br/2010/09/historia-do-pentecostalismo-parte-04.html acesso 

12 ago. 2012. 
6Louis Francescon: Nascido em Cavasso Nuovo, em 29 de março de 1866, este italiano, chegou aos Estados 

Unidos em 1809, onde se convertera numa igreja Valdense e mais tarde faria parte de uma igreja Presbiteriana. 

Pela discordância quanto ao batismo de aspersão, desligou-se desta igreja e posteriormente conheceu o 

movimento pentecostal. Em 1909 partiu para a Argentina com Giacomo, seu companheiro de ministério, e 

chegou ao Brasil no ano de 1910, dando início a igreja Congregação Cristã no Brasil (SUANA, 2006, p.166). 

http://marcostedesco.blogspot.com.br/2010/09/historia-do-pentecostalismo-parte-04.html


64 
 

 

Figura 3: O primeiro templo das ADs no Brasil em Belém do Pará 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.45 

 

Crescendo com as mesmas bases doutrinárias do avivamento da rua Azusa, esta 

denominação, consequentemente teria: ênfase mística, com base o batismo no Espirito Santo, 

curas divinas, dons espirituais, a pregação da iminente volta de Cristo, a valorização de leigos 

e de cultos, muitas vezes, alicerçados numa personalidade. 

 

Ao analisarmos a gênese das Assembleias de Deus no movimento da Azusa Street 

vamos perceber além das bases que regiam as reuniões que ali aconteciam, um 

isolamento com relação aos demais grupos, uma falta de uniformidade entre todas 

igrejas pentecostais, e a forma comum de culto muitas vezes alicerçado em torno 

de uma personalidade (SOUZA, 2008, p. 19). 

  

Torna-se inevitável não ponderarmos a quase completa falta de preparo cultural, e de 

conhecimento do idioma que regia a vida destes dois missionários suecos.  

 

Qualquer “Agência Missionária” moderna exige que o participante faça um curso 

de missões transculturais, estude a cultura do povo, aprenda o idioma, informe-se 

sobre as condições climáticas, tenha endereços para onde vai, etc. Mas estes dois 

suecos chegam ao Brasil sem dinheiro, sem falar uma palavra em português, vindo 

na terceira classe do navio, não tem nenhum conhecido esperando-os – apenas uma 

“visão”. Era, aliás, a forma “natural” de se fazer missões no inicio do século a 

partir da Rua Azusa. As denominações tradicionais já tinham estabelecido 

organismos de missões, mas o pentecostalismo é apenas um movimento. 

(ALENCAR, 2000, p. 50,51) 

 

A cidade escolhida pelos fundadores, o que segundo eles foi fruto de uma profecia7, 

foi Belém do Pará. Agora em solo brasileiro, no norte do país, tudo se iniciou numa Igreja 

Batista local. Ali, de acordo com Marina Correa (2013, p. 80), foram acolhidos, onde 

                                                           
7Profecia: Uma orientação ou uma predição divina revelada. 
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permaneceram seis meses. Mas, devido às discordâncias doutrinárias com relação às novas 

práticas do falar em “línguas” (a glossolalia8), e dons espirituais, foram expulsos desta igreja, 

juntamente com 17 pessoas, todos adeptos ao novo movimento advindo da explosão 

pentecostal da Rua Azusa, em Los Angeles. 

 

Os fundadores suecos vieram ao Brasil, (...) segundo eles, por uma profecia, depois 

de passar alguns anos em Los Angeles, USA. Ao chegarem ao Norte do país, na 

cidade de Belém do Pará, foram acolhidos pela Igreja Batista local, onde 

permaneceram por seis meses. Entretanto, devido às discordâncias entre os suecos 

e a igreja em relação às novas práticas e às técnicas de falar com Deus – a 

glossolalia (falar em línguas), a cura e o discernimento de espíritos, os fundadores 

suecos foram expulsos da igreja juntamente com dezessete membros admiradores 

das novas práticas (CORREA, 2013, p. 80). 

 

Com grande parte da população analfabeta, os leigos ganhavam espaço para cargos de 

liderança como pastores e diáconos9. Com um novo rumo de evangelização, as ADs cresciam 

em direção à população carente, sempre com a pregação do batismo com Espírito Santo, curas 

e profecias. Com o passar dos anos, a igreja, que se iniciou como Missão de Fé Apostólica, 

em 1918 adotou o nome de Assembleia de Deus, nome já usado pelos pentecostais nos 

Estados Unidos.  

 

No início da fundação da igreja AD, os seus criadores usaram o nome “Missão da 

Fé Apostólica”. A escola desse nome foi inspirada no título do jornal editado pelo 

pastor afro-americano, William J. Seymour, líder da congregação mais famosa do 

mundo no início do século XX. Em 11 de janeiro de 1918, os fundadores 

registraram a igreja com o nome “Igreja Assembleia de Deus”, seguindo mais uma 

vez as inspirações americanas. Porém sem vínculos com as igrejas americanas. 

Atualmente, a AD é conhecida como a maior igreja pentecostal brasileira em 

número de adeptos (CORREA, 2013, p. 83, 84). 

 

De forma panorâmica, esta abordagem tenta dar conta, da densa e rica história de 

constituição das Assembleias de Deus no Brasil10, que ainda continua a crescer e se 

redescobrindo na dinâmica de seus atos, e diante de uma sociedade cada vez mais exigente. 

 

                                                           
8Glossolalia: Fenômeno religioso, no qual o individuo alega expressar uma língua desconhecida com origem 

divina. 
9Diácono: Alguém escolhido no contexto da igreja para serviços materiais e espirituais específicos. Um tipo de 

auxiliar do Pastor que atua em serviços de portaria, visitações, pregações e outros. 
10Para uma compreensão mais aprofundada das origens das Assembleias de Deus, recomendamos os livros: 

Assembleias de Deus: Origem, construção e militância 1911-1946, e Matriz Pentecostal Brasileira: Assembleias 

de Deus – 1911-2011, ambos do Doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP, Gedeon Freire de Alencar. 

Ainda recomendamos o livro Assembleia de Deus, ministérios, carisma e exercício de poder, da Doutora em 

Ciências da Religião pela PUC-SP, Marina Correa. 
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2.2. A expansão e a diversidade assembleiana 

 

Saindo de Belém do Pará, a igreja que crescia de forma vertiginosa, adentrou aos 

grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, 

fazendo desta, no decorrer do século XX, a maior denominação evangélica do país. Com a 

prerrogativa da Reforma que enfatizava o sacerdócio de todos os crentes11, os fiéis 

assembleianos encarnaram essa premissa, levando tal orientação não somente ao fato de que 

cada um possa ter livre acesso a Deus, sem a necessidade de intermediários, mas também a 

outras esferas da vida.  

Participavam ativamente da construção de templos, tinham oportunidades de pregar, 

dar estudos, sem ao menos terem recebido educação formal para tal função. Estes mesmos 

leigos eram os responsáveis pela evangelização, que em grande parte, acontecia de forma 

pessoal e com grande incentivo para que cada novo crente fosse um "ganhador de almas" 

(SUANA, 2006, p.163).  

Assim, com premissas bem particulares e tradicionais adquiridas, seja pela explosão 

pentecostal e a forma exclusiva do novo estilo protestante das pregações de Willian Seymour, 

ou a visão inovadora dos fundadores suecos com o desprendimento das questões cíveis em 

solo brasileiro em sua escatologia, mais o despreparo dos novos líderes assembleianos, 

teríamos mais tarde, um engessamento doutrinário e exclusivo na dificuldade de assimilação 

ao novo, que encontraria na televisão um inimigo a ser combatido e vencido. Esta construção 

imaginária assembleiana será abordada a seguir. 

 Diante das inevitáveis transformações, as ADs, antes AD, com uma administração 

mista, entre suecos e brasileiros, não suportaria muito tempo as orientações únicas. Os dias 

foram responsáveis, nos contornos bem particulares, que muitas congregações e pastores 

passaram a adquirir (CORREA, 2013, p.105).  Com vários dissidentes internos, a igreja que 

se configurava como única, foi se transformando em várias ADs, com pastores que nutriam 

suas próprias convicções, e que acabavam fazendo parte de uma mesma convenção, a 

CGADB. Por isso, não podemos classificar esta igreja como AD, mas como ADs. Cada igreja 

                                                           
11Sacerdócio de todos os crentes: Esta doutrina da fé Cristã, também chamada de sacerdócio universal, faz 

parte das ênfases centrais do movimento Protestante, através de seu maior expoente, Martinho Lutero. Para 

Lutero, a partir de sua observação bíblica de que um justo deveria viver pela fé e não por dogmas ou 

tradicionalismo da igreja, seria necessário a comunhão dos cristãos, bem como a aproximação à Deus, sem a 

tradicional necessidade do clero. Usando o texto bíblico de Gálatas 3.28 “Não há judeu nem grego, escravo nem 

livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.”, Martinho Lutero enfatizava o estado e a 

igualdade de todos, diante de Deus. Cada um pode se chegar à Deus sem mediações humanas, mas somente de 

Jesus conforme I Timóteo 2.5 “Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo 

Jesus” (GEORGE, 1994, p. 96-98). 
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na sua, mas com alguma coisa em comum, o nome e a convenção geral. Ligados apenas por 

esses laços (CORREA, 2013, p.150).  

De forma resumida, trata-se de uma igreja com diversos perfis, ou várias igrejas 

inseridas num sistema que remete a ideia de franquia, algo trabalhado pela pesquisadora 

Marina Correa. As ADs em diversos lugares e com métodos de trabalhos distintos, são ligados 

por um vínculo fraternal, por duas convenções maiores: A CGADB (Convenção Geral das 

Assembleias de Deus), tendo como presidente o Pastor José Welligton Bezerra da Costa, e a 

convenção CONAMAD (Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil – 

ministério Madureira), como presidente vitalício, Bispo Manoel Ferreira. O foco desse 

trabalho, recairá nos acordos feitos principalmente pela convenção CGADB. 

 

Portanto, pretendesse traçar algumas aproximações compreensíveis das ADs em 

suas diferentes formas de atuação: pastores-presidente e as igrejas-sede/ 

ministérios; a filiação de seus pastores uma convecção estadual; a associação dos 

mesmos a convenção nacional, e ministérios independentes desassociados das 

antigas convenções nacionais além de abertura de convenções próprias com o 

modelo de franquia. Uma determinada igreja que adota o nome AD pode funcionar 

anos e anos e abrir uma rede de igrejas, congregações e pontos de pregação, 

convecção tanto estaduais/ nacionais, sem incomodar e sem ser incomodada em seu 

meio. Para quem não conhece o sistema de funcionamento das ADs, pode pensar 

que se trata da uma rede imensa de igrejas com uma administração centralizadas e 

não com funcionamento isolado, como demostra a realidade. Ora, para quem está a 

100 anos liderando o cenário brasileiro nas pesquisas, como das maiores igrejas 

evangélicas em números de adeptos, essa imagem estabelece segurança e 

credibilidade para a rede de igrejas antigas e para as igrejas recém-inauguradas, 

mesmo porque as novas igrejas geralmente são abertas por ex-fiéis, logo, o 

discursos teológico e as normas de modelo se mantêm: sistema, metodologia e 

padronização (CORREA, 2013, p.187,188). 

 

3. As Assembleias de Deus e a construção do imaginário religioso 

 

Observando a representação filosófica do ser humano fica tangível deduzir que este 

“ser” não se reduz à física e à biologia, e que muitos outros aspectos podem ser evidenciados. 

Dentre eles, temos o imaginário, ou a forma de visão do mundo e trocas, que o ser humano 

adota na sua construção de identidade. 

Partindo deste pressuposto, não podemos negar a face deste imaginário dentro de um 

plano coletivo social (MAFFESOLI, 2001, p. 76), nem desvalorizá-lo, mas vê-lo como uma 

forma específica de perceber o que está a sua volta. Isto, uma vez que o ser humano sempre 

estará buscando dar significado e sentido ao mundo, e portanto, irá criar os significados 
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necessários, definindo o que é real ou não, o que tem ou não sentido; como um repertório 

individual ou coletivo de imagens (SODRÉ, 2009, p. 24). 

Podemos ver o imaginário social, como um terceiro elemento, somado à imaginação e 

à fantasia, estruturado na figura do grupo social, conforme nos apresenta Magali Cunha. 

 

Esse outro olhar levou ao surgimento de um terceiro elemento condicionado à 

imaginação e à fantasia: o imaginário. Desloca-se o pensamento do nível do 

indivíduo para o coletivo – o das comunidades, dos grupos sociais. A noção de 

imaginário surge em relação a tudo que se apreende visualmente do mundo e é 

elaborado coletivamente. Desse modo o imaginário diz respeito às expressões 

culturais e se modifica na configuração da identidade que cada cultura produz e 

sustenta como sua (CUNHA, 2012, p. 33). 

 

Vivemos de uma imaginação composta por imagens. Algo que é construído ao longo 

da vida e da nossa convivência em grupo e que legitima nossas ideias, crenças e a forma como 

lidamos com o próximo. Estudar o imaginário e como este nasce e se perpetua, é entender 

como estes processos comunicacionais são aplicados de forma coletiva. Segundo Denis de 

Moraes (2002, p. 1), o imaginário social é composto por um conjunto de relações imagéticas 

que atuam como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido 

pela comunidade. Assim pensar imaginário é analisar relações interpessoais. 

 

Trata-se de uma produção coletiva, já que é o depositário da memória que a família 

e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa dimensão, 

identificamos as diferentes percepções dos atores em relação a si mesmos e de uns 

em relação aos outros (MORAES, 2002, p. 1). 

 

Bronislaw Baczko diz: 

 

É por meio do imaginário que se podem atingir as aspirações, os medos e as 

esperanças de um povo. É nele que as sociedades esboçam suas identidades e 

objetivos, detectam seus inimigos e, ainda, organizam seu passado, presente e 

futuro. O imaginário social expressa-se por ideologias e utopias, e também por 

símbolos, alegorias, rituais e mitos. Tais elementos [...] modelam condutas e estilos 

de vida, em movimentos contínuos ou descontínuos de preservação da ordem 

vigente ou de introdução de mudanças (BACZKO Apud MORAES, 2002, p. 1). 

 

3.1. Imaginário coletivo assembleiano 

 

Estudar uma comunidade a partir dos processos comunicacionais do imaginário social 

é entender as representações, as ideias, as aspirações de um povo, a forma como tais 
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processos se legitimam coletivamente dando forma às representações sociais e as expressões 

culturais, por meio de suas condutas e suas organizações (CUNHA, 2012, p. 33).  

Entre os assembleianos, isso não é diferente. Um traço comunicacional no campo do 

imaginário social pode ser percebido nesta coletividade, que se avoluma e esboça uma 

legitimidade ao longo dos anos, o que sublinha a efetividade e o romper temporal de ideias, 

tradicionalismo, medos e dogmas de um grupo religioso. A cada ano o discurso tem sido 

endossado diante de um poder simbólico que se perpetua pela cumplicidade cada vez menos 

consciente, e cada vez mais reconhecida. Sobre essa legitimidade inconsciente, fala Bourdieu 

 

O mundo social está semeado de chamadas à ordem, que só funcionam como tais 

para aqueles que estão predispostos a percebê-las, e que reanimam disposições 

corporais profundamente enraizadas, que não passam pelas vias da consciência e 

do cálculo [...] É nesse acordo imediato e tácito (oposto em tudo a um contrato 

explícito) que se apoia a relação de submissão dóxica que nos liga, por todos os 

liames do inconsciente, à ordem estabelecida. O reconhecimento da legitimidade 

não é [...] um ato livre da consciência esclarecida. Ela se enraíza no acordo 

imediato entre as estruturas incorporadas, tornadas inconscientes, como as que 

organizam os ritmos temporais (por exemplo, a divisão em horas, inteiramente 

arbitrária, do emprego do tempo escolar) e as estruturas objetivas. É esse acordo 

pré-reflexivo que explica a facilidade, de fato espantosa, com que os dominantes 

impõem sua dominação. (BOURDIEU, 2008, p. 117,118). 

 

 

As Assembleias de Deus, como uma instituição, carecem da condição simbólico-

imaginária, apesar de não se reduzirem a ela, para serem reconhecidas pela comunidade. Pois, 

como disse Cornelius Castoriadis,“as instituições não se reduzem a dimensão simbólica, mas 

só existem no simbólico” (CASTORIADIS, 1982, p. 159). É também, com base nestas 

orientações do imaginário social, que buscaremos apresentar como as igrejas ADs possuem 

uma forte dimensão simbólica legitimada por sentidos que são reconhecidos pelos seus fiéis 

ao longo de mais de 100 anos de história, produzindo ideologias, utopias, esperanças, rituais, 

mitos, alegorias e toda sua dimensão midiática.  

É interessante perceber, como uma instituição subsiste, quais são os elementos 

sustentadores de seus símbolos, como tais símbolos são nutridos e como tudo isso é mantido 

de pé. As ADs, têm sua validade assegurada, não somente por vetos e disciplina, mas 

principalmente, por um consenso coletivo assegurado pela tradição e pelos discursos que a 

mantêm firme. Esta ideia da efetivação da validade dentro das instituições fora abordada por 

Castoriadis. 

 

Como se impõem as instituições – como podem elas assegurar sua validade 

efetiva? De modo superficial, apenas em alguns casos, mediante a coerção e as 
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sanções... Menos superficialmente, e de forma mais ampla, mediante a adesão, o 

apoio, o consenso, a legitimidade, a crença. A instituição produz indivíduos 

conforme suas normas, e estes indivíduos, dada sua construção, não apenas soa 

capazes de, mas obrigado a reproduzir a instituição. A lei produz os elementos de 

tal modo que o próprio funcionamento desses elementos incorpora e reproduz – 

perpetua – a lei (CASTORIADIS, 1987, p. 230). 

 

Quanto à legitimação pelo discurso, Baczko diz que “o imaginário social torna-se 

inteligível e comunicável através da produção dos “discursos” nos quais e pelos quais se 

efetua a reunião das representações coletivas numa linguagem” (BACZKO, 1985, p. 311). Ou 

seja, existe uma narrativa, algo que é salutar para o montar do cenário que irá dar os 

significados a vida em comunidade. Stuart Hall sobre isto afirma: 

 

Há a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas 

literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma serie de 

estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais 

nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os 

triunfos e os desastres que dão sentidos a nação. Como membros de tal comunidade 

imaginada, nos vemos, no olho de nossa mente, como compartilhando dessa 

narrativa. Ela dá significado e importância ä nossa monótona existência, 

conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que preexiste a nós e 

continua existindo após nossa morte (HALL, 2006, p. 53). 

 

Seja pela abordagem eclesiástica superficial ou profunda, consenso e legitimidade 

coletiva, ou pela unidade, esta foi a forma que o imaginário social tem se tornado algo eficaz e 

profundo dentro das ADs, proporcionando o controle da vida coletiva e, em especial, do 

exercício da autoridade e do poder (BACZKO, 1985, p. 310). 

Enfim, é perceptível que falar de Assembleias de Deus na atualidade, não é 

simplesmente ponderar sua forma de trabalho centrado em suas justificativas dogmáticas, ou 

num alinhar denominacional fechado à determinado grupo de pessoas, ou na visão missionária 

e com ênfase espiritual como forma de perceber os caminhos de seu crescimento no Brasil. 

Falar de ADs, também é perceber uma construção imaginária que nos ajudará na compreensão 

das razões conflituosas sobre sua união com a mídia e a influência midiática que esta tem 

causado na contemporaneidade. Através dos estudos do imaginário e da construção social 

deste, buscaremos traçar um paralelo de como se evidencia tal imaginário nas características 

religiosas e tecnológicas desta denominação. 
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3.2. A Construção do imaginário televisivo nas Assembleias de Deus 

 

Todo este enredo assembleiano começou a ser construído, de uma forma mais pontual, 

logo após o início desta denominação em solo brasileiro. Obviamente, que estruturas advindas 

de sua raiz pentecostal também contribuíram para todo um processo cognitivo de uma forma 

específica dos assembleianos perceberem o mundo até hoje. A partir de 1911, data de 

fundação da denominação religiosa, as características de uma comunidade imaginada ficam 

evidentes nas homilias, periódicos e discursos de seus fiéis.  

Como nosso foco será a televisão, podemos verificar que com a chegada da TV no 

Brasil em 1950 (MELO, 2010, p.28), o discurso precisou ser adaptado, pois o aparelho foi 

visto como um possível inimigo a ser combatido. No mundo assembleiano criado, não 

existiria espaço para o “novo” que não estivesse de acordo com a “pauta” já conhecida e 

enrijecida da igreja. Desta natureza, e com apoio no que fora dito por Castoriadis, uma 

instituição percebendo um ataque ao seu sistema de interpretação criará os meios necessários 

para o contra-ataque. 

  

Em suma, é a instituição da sociedade que determina o que é e o que não é real, o 

que tem um sentido e o que é desprovido dele. Sua própria identidade nada mais é 

que esse sistema de interpretação, esse mundo que ela cria. É por isso que (da 

mesma forma que qualquer indivíduo) ela percebe como um perigo mortal 

qualquer ataque a esse sistema de interpretação; ela o percebe como um ataque 

contra sua identidade, contra ela mesma (CASTORIADIS, 1987, p. 241). 

 

Algo que não poderíamos deixar de frisar, é que as dificuldades da igreja com as 

novidades advindas da sociedade em que estava inserida, nem sempre se deram dessa forma. 

No início, os missionários fundadores, sempre estiveram à frente de seu tempo. Fizeram uso 

da tecnologia da época para a divulgação de suas pregações; as mulheres, ocuparam cargos 

eclesiásticos de destaque em meio a liderança, como a esposa do fundador Gunnar Vingren,  

Frida Vingren, uma das líderes da igreja na Convenção Geral das Assembleias de Deus, 

contrariando a visão dos pastores brasileiros, mas evidenciando a abertura teológica vigente 

em meio a interpretação e postura dos missionários fundadores. Frida como ratifica Gedeon 

(ALENCAR, 2013, p. 119) fez tanto barulho, que precisou ser silenciada pela história oficial 

da denominação a partir de 1930, quando a convenção, com grande força dos pastores 

brasileiros a barraram. 

 

Nos Estados Unidos, as AGs nascidas em 1914 tinham pastoras e missionárias. No 

Brasil, elas não eram reconhecidas oficialmente. Porém, em 1925, na AD do Rio de 
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Janeiro, no primeiro ano de exercício do ministério, Vingren consagra uma mulher 

ao diaconato, Emília Costa. E isso, evidentemente acontecendo na igreja no Rio de 

Janeiro, a capital do país, poderia se tonar um padrão? O mesmo não se firmou e 

cinco anos mais tarde o modelo é esmagado na convenção de 1930 (ALENCAR, 

2013, p. 120). 

 

Figura 4:Foto oficial da 1° Convenção de 1930, com Frida Vingren entre os líderes homens. 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.23,24 

 

Algo que também nos chama a atenção, era a forma não usual para os padrões de 

vestimenta dos fiéis assembleianos brasileiros na época, das vestes e adornos dos missionários 

e suas famílias. Nas fotos (figura 5) dos missionários e suas famílias, podemos perceber os 

cortes de cabelos tão veementemente condenados pelos líderes nordestinos assembleianos, 

mas que era comum entre as filhas desses missionários.   

 

Figura 5: Imagens dos missionários; Joel Carlson e família, Gunnar Vingren, esposa Frida e filhos 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.40 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.47 
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A partir de 1930, a maior concentração da igreja, que ainda crescia, passou a sofrer 

muitas alterações, agora estando nas mãos dos pastores nordestinos (CORREA, 2013, p.105-

116). 

Com um discurso que alega a sobrevivência dos bons costumes e da sã doutrina, 

regras e sansões são apresentadas como recursos que validarão e legitimarão tal imaginário, 

construído sob ancoras espirituais que, em grande parte, originou-se de uma má interpretação 

da Bíblia. Isto se deu, ora por falta de entendimento, ora por uma interpretação que 

beneficiasse este ou aquele grupo. Haja vista, estarmos falando de uma igreja, cuja liderança 

leiga sempre foi comum, e que ao longo dos anos, tabus foram quebrados, quando estes não 

encontram bases racionais na aplicabilidade da vivência dos fiéis, no presente momento. Tudo 

isso foram e ainda são suportes na criação da identidade assembleiana. 

 

3.2.1. Uma Igreja que nega 

 

“Como se impõem as instituições – como podem elas assegurar sua validade efetiva? 

De modo superficial, apenas em alguns casos, mediante a coerção e as sanções” 

(CASTORIADIS, 1987, p. 229). 

Não somente por suas raízes, mas também por muitas outras razões que foram o norte 

da identidade assembleiana, é visível a dificuldade de assimilação do “novo” e 

principalmente, se este não faz parte do glossário religioso, ou do resumo dogmático da 

denominação. O “novo” causa estranheza, abala as bases, provoca inquietação e mudanças 

num sistema que, aparentemente, estava estruturado, sendo que qualquer novidade pode soar 

como um perigo; e passa a ser, consequentemente, negado. A igreja e seus fiéis passam a ser 

conhecidos, não por aquilo que aceitam, mas por aquilo que negam.  

Como exemplos arcaicos e outros não tão antigos assim, e alguns que perderam a 

validade, temos na história desta igreja a negação e a proibição entre os fiéis: (1) do uso do 

sabonete; (2) do uso de perfumes; (3) do rádio; (4) do uso de cinto ou sapato de salto para 

mulheres; (5) de jogar futebol; (6) de escutar músicas não evangélicas; (7) de ir a parques, 

circos, cinema e teatro; (8) deter relacionamento amoroso com pessoas que não fossem da 

igreja; (9) do uso de calça comprida, saia acima do joelho, corte do cabelo ou maquiagem 

para mulheres; (10) de instrumentos de percussão como a bateria no serviço da igreja; (11) de 

consagrar homens que não fossem casados, para a prática pastoral; (12) de consagrar 

mulheres como pastoras; (13) do uso de anéis, pulseiras e colares; (14) do uso da cruz de 

qualquer natureza; entre muitas outras proibições, como o cinema, algo enfatizado no 
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Mensageiro da Paz, n° 9 de 1961: “Os cinemas são fatais à espiritualidade, destroem a 

confiança na Bíblia, o respeito pelos pregadores e cristãos e aumentam o fascínio pelo 

pecado” (MORRIS, 1961, p. 6) 

Tais proibição não foram frutos somente das primeiras décadas. Ainda na década de 

80, 90, e ainda em algumas regiões do Brasil, muitas ADs permaneciam com várias restrições, 

obedecendo muitas restrições tradicionais. Na 28° Assembleia Geral da Convenção das 

Igrejas Evangélicas das Assembleias de Deus no estado do Paraná (CIEADEP), realizada na 

cidade de Assis Chateaubriand do dia 13 ao dia 16 de dezembro de 1988, podemos observar 

com tais proibições faziam parte das orientações regulares aos líderes Assembleianos. Numa 

apostila de estudo para obreiros escrita pelo Pastor Iris Goulart Seixas, sob o tema: Princípios, 

Doutrinas, Costumes e Normas, encontramos tais orientações: 

 

O cultivo de costumes bons, visa basicamente, o aspecto moral da igreja. 

Observando o conceito do que é moral ou imoral. O que deve fazer parte da 

conduta cristã, e o que devemos evitar. Considerando que a indumentária, modo de 

vestir, reflete traços da personalidade do indivíduo, de sua formação moral, sua 

conduta pessoa, e até de seu equilíbrio psicológico e social [...] recomenda-se: 1) 

Quanto ao vestir: Modéstia e simplicidade, decência, decoro, discrição, uso de 

cores suaves, bom gosto, cores agradáveis; 2) Evitar exageros, desproporção; 

esnobismo ou uso das coisas que estão fora do seu meio social; 3) Considerando o 

cuidado pela santificação do corpo, recomenda-se o bom cuidado do corpo e da 

apresentação pessoal, porém, não é permitido: a) Maquiagens com pinturas e raspar 

sombrancelhas, pinturas envolta dos olhos. b) Uso de jóias extravagantes, 

bijouterias, etc. c) Pinturas de unhas, cabelos e tatuagens. d) Uso de bigodes e 

costeletas exageradas; e) exposição do corpo através de vestidos e saias curtas ou 

rachadas, vestes decotadas, sem mangas ou transparentes, shorts, bermudas, etc. 

Observação: Devemos considerar que a “MODA” não tem cuidado com a moral, e 

nem os bons princípios. E, nós temos compromisso com Deus, com a igreja e com 

o nosso testemunho público (CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS 

ASSEMBLEIAS DE DEUS, 1988 p. 5). 

 

Figura 6:Apostila para obreiros da Convenção das ADs no Paraná 

 

Fonte: CONVENÇÃO, 1988, p.1 
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Dentre os consensos da liderança na exposição dos “bons costumes” denominacionais 

temos marcos importantes da igreja, quanto à elaboração de um padrão de usos e costumes 

dentro das ADs. Uma observação importante, é que entre 1930 e 1975, qualquer padrão 

estabelecido dizia respeito ao que cada pastor decidia para sua igreja, como é o caso da 

resolução da AD de São Cristóvão (FONSECA, 2015, p. 49), em 1946, que fora publicado no 

Mensageiro da Paz na primeira quinzena de julho deste ano (ver anexo 1).  

A dureza desta resolução não agradou muitos Pastores do Brasil, que pediram uma 

retratação da liderança da AD de São Cristóvão na 8° Convenção Geral realizada no Recife 

no mês de outubro de 1946 (FONSECA, 2015, p. 50). Após a retratação desta igreja, o 

assunto “usos e costumes” voltaria a ser pauta de uma reunião somente em 1975 na 22° 

reunião da CGADB na cidade de Santo André SP com um publicação pelo Mensageiro da 

paz; neste mesmo ano contendo oito restrições de comportamento acordados na referida 

reunião que ficou conhecida como Resolução de Santo André (ver anexo 2). 

A resolução de Santo André somente sofreria uma reformulação 24 anos mais tarde no 

5° Encontro dos Líderes das Assembleias de Deus (ELAD) realizado nos dias 23 e 26 de 

agosto de 1999 (ver anexo 3). 

Neste bojo de negação expresso através de tentativas e consolidações de proibições 

como identidade assembleiana, a TV como uma novidade tecnológica seria mais um dentre os 

diversos vetos. Tudo isso como uma forma de “preservação de uma face assembleiana” e o 

delimitar de atuação de seus fiéis. 

A ideia de abdicar do novo e negar o que se configura como tendência contemporânea, 

deixa evidente o imaginário construído, e que este fora o caminho encontrado pelas Igrejas 

Assembleias de Deus na busca pela preservação da identidade e como forma de deixar de fora 

aquilo que não se compreendia ou de que não se tinha certezas.  

O fato é que no imaginário nas ADs, o não se ter um aparelho de TV em casa 

representava ou simbolizava o alinhar da coerência com a Bíblia. No mesmo nível de 

interpretação, o ter representava algo - o pecado. E nestas construções de símbolos e 

representações configurava o imaginário social coletivo das Assembleias de Deus acerca da 

televisão: símbolos, ritos, discursos, representações alegóricas figurativas, manifestações 

imaginárias e imaginadas seriam a busca da superação da realidade indesejada e conflituosa 

que se instalava, a partir de 1950, levando esta igreja a ser mais conhecida por aquilo que se 

nega do que por aquilo que aceita. 
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3.2.2. Uma Igreja com fundamentos monárquicos 

 

Como se impõem as instituições [...] De modo superficial, apenas em alguns casos, 

mediante a coerção e as sanções. Menos superficialmente, e de forma mais ampla, 

mediante a adesão, o apoio, o consenso, a legitimidade, a crença. A instituição 

produz indivíduos conforme suas normas, e estes indivíduos, dada sua construção, 

não apenas soa capazes de, mas obrigado a reproduzir a instituição. 

(CASTORIADIS, 1987, p. 229). 

 

Quando buscamos maior compreensão de tamanha veemência na proibição de um 

aparelho, precisamos levar em consideração que as ADs estão fundamentadas no que 

acreditam ser a melhor interpretação da Bíblia. Interpretação, em grande parte das vezes, 

voltada para o Antigo Testamento (AT) e seu contexto peculiar e particular, mas que segundo 

alguns, aplica-se para a realidade brasileira na contemporaneidade.  

A busca por assimilação dos grandes feitos heroicos do AT, dos empreendimentos 

nacionais do povo judeu diante de seus inimigos, dos grandes milagres em batalhas, a 

valorização e a realeza do povo de Israel, em detrimento dos pagãos, e as grandes batalhas 

que dizimavam qualquer nação contrária ao “povo de Deus”, assim chamado na Bíblia, é algo 

que fascina o imaginário evangélico assembleiano. 

 Com esta premissa, fica fácil assimilar uma cultura monárquica, fundamentada na 

visão oriental do judaísmo. Aliás,o segmento evangélico tem dificuldade de assimilar o 

conteúdo do Novo Testamento (NT), uma vez que este não sublinha a beleza dos atos 

heroicos de reis e suas batalhas na luta contra os inimigos de Deus, como o Antigo 

Testamento.  

O Novo Testamento apresenta Jesus e sua mensagem, que diferentemente do AT, não 

mais anuncia o “olho por olho e dente por dente”, mas o amor aos inimigos, alguém que 

nasceu longe da pompa palaciana, e que não buscou empreendimento bélicos e de sucesso 

frente a um grande exército. 

De posse deste pressuposto e com a Bíblia como regra de conduta e fé em sua pontual 

interpretação, fica mais fácil a referência às histórias de Israel relatadas nas Escrituras junto 

ao Antigo Testamento, e assim apropriar-se de uma cultura oriental.  

Pensando na razão disso, iremos encontrar respaldo para tal preferência no campo 

comunicacional da semiótica que trabalha os signos. Afinal, levando em consideração que 

"signo" é tudo “aquilo que significa, ou, a que o ser humano atribui significado” (CUNHA, 

2014, p.2), vamos encontrar um vasto campo de signos e significados no mundo bíblico, uma 

vez que as igrejas sempre fizeram uso destes como parte de suas histórias e de suas verdades. 



77 
 

Signos como Jesus, discípulos, Sansão, Davi, arca da aliança, cruz, vinho, ovelha, coroa, Rei, 

Príncipe, que falam através da verbalidade ou de imagens, expressam em voz audível todo um 

significado por detrás de situações que estiveram envolvidos e que para produzirem efeito e 

sentido, são repetidos ao longo da história através de sermões e da educação religiosa. 

Portanto, a ênfase da monarquia, ao templo, as guerras, expressas hoje no contexto das ADs, 

nos remete a ideia de uma produção de signos elaborados que produzem significados entre o 

povo assembleiano, seja nas músicas, nos sermões, nas imagens.  

 
As aplicações teológico-pastorais mais comuns dos signos do Antigo Testamento 

hoje podem ser identificadas: (1) na ênfase à monarquia, ao templo judaico, a ações 

de guerra e domínio expressas no movimento musical gospel (letras de canções, 

capas de CDs e nos nomes de grupos musicais); (2) na utilização de imagens 

bíblicas na língua hebraica em letras de música e na nominação de elementos 

relacionados às igrejas ou ao mercado religioso; (3) na introdução de figuras, 

instrumentos musicais e símbolos judaicos e do Judaísmo nas práticas de culto e na 

ornamentação dos espaços cúlticos; (4) na realização de festas relacionadas à 

tradição judaica (Tabernáculos, Primícias, Purificação, Dedicação, Purim); (6) na 

prática de estabelecimentos de "votos" (promessas) que implicam assumir 

comportamentos atribuídos a personagens do Antigo Testamento, como os 

"gaditas". Expressões-chave retiradas do Antigo Testamento bíblico passam a 

representar o tipo da prática e de qualidade da relação dos fieis com Deus: Deus ou 

o Senhor identificado como “Rei”, “Senhor dos Exércitos”, “General” e 

relacionado a “poder”, “domínio”, “majestade”; “colocar-se diante do trono”; 

“chegar ao santo dos santos”; “estar nos átrios de Deus”, “estar no santo lugar”; 

“trazer a arca”, “trazer o sacrifício”; “tocar na ponta do altar para alcançar o favor 

do Rei”; “despedaçar o inimigo”; buscar e oferecer “unção” para receber “poder”, 

“vitória”  (CUNHA, 2014, p. 4). 

 

 

Figura 7: Imagens referentes à eventos evangélicos que expressam a figura do exército e seus soldados 
 

 

 
Fonte:Página Informe União12 

 
Fonte:Página Catedral da 

salvação13 

 
Fonte:Página irmãos 

DT14 

                                                           
12 Disponível em: http://www.informeuniao.com.br/2010/06/quando-uma-mulher-se-poe-diante-do.html, acesso 

em 12 de out. 2014. 
13 Disponível em: http://catedraldasalvacao.blogspot.com.br/p/batalha-espiritual-na-catedral.html, acesso em 12 

de out. 2014. 

http://www.informeuniao.com.br/2010/06/quando-uma-mulher-se-poe-diante-do.html
http://catedraldasalvacao.blogspot.com.br/p/batalha-espiritual-na-catedral.html
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Figura 8: Imagens referentes a campanhas que expressam os signos da monarquia no meio evangélico 

 
Fonte: Página de estudos GospelMais15 

 
Fonte: Página Jesus é a vida16 

 

Para uma maior compreensão da grandeza de significados dos signos relacionados a 

monarquia dentro das ADs, apresentaremos a construção deste significado a começar no 

inicio da realeza dentro do contexto bíblico. A construção inicia-se com o relato bíblico da 

monarquia instaurada em Israel. Antes o governo nacional, que era centrado na teocracia 

(Deus no governo), agora, com a necessidade humana de representatividade visível e 

palpável, o povo busca alguém que os representasse na guerra, em quem projetasse seus 

ideais, alguém que falasse por eles. Conforme o texto de I Samuel 8.1-5, o povo pede um rei e 

Saul é colocado como primeiro Rei de Israel. 

 

E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre 

Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia; 

e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, 

antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então 

todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramá, E disseram-

lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos; constitui-

nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as 

nações (I Sm. 8.1-5). 

 

Não somente o povo de Israel, mas é perceptível uma cultura mundial em todas as 

épocas acerca da monarquia. Somos instruídos desde muito cedo acerca do que é, e de como 

se vive em uma. A ideia de príncipes e princesas e coisas ligadas à monarquia faz parte do 

imaginário coletivo mundial.  

                                                                                                                                                                                     
14 Disponível em: http://www.irmaosdt.com/2013/09/mulheres-do-exercito-de-deus-derrubam.html acesso em 12 

de out. 2014 
15 Disponível em: http://estudos.gospelmais.com.br/caracteristicas-de-um-bom-soldado.html, acesso em 13 de 

ago. 2013. 
16 Disponível em http://www.batistajesuseavida.com.br/novo/especiais/5106, acesso em 13 de set. 2014. 

http://www.irmaosdt.com/2013/09/mulheres-do-exercito-de-deus-derrubam.html
http://estudos.gospelmais.com.br/caracteristicas-de-um-bom-soldado.html
http://www.batistajesuseavida.com.br/novo/especiais/5106
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A procura de darmos embasamento ao imaginário da monarquia, apresentamos a tese 

do Dr. Renato de Almeida Vieira, intitulada God save the Queen: O imaginário da realeza 

britânica nas narrativas telejornalísticas contemporâneas, que busca explicitar de forma 

histórica, como a monarquia faz parte deste imaginário coletivo, e como esta formatação 

política da realeza advém da vontade de Deus, “professada pela fé nos princípios cristãos e na 

Igreja” (SILVA, 2014, p.36, 37). Daí a razão da figura do rei e da realeza se tornar cada vez 

mais forte em seus símbolos, e como estrutura sacramentada na dinâmica da fé cristã, com 

revestimento sagrado, trazendo maior legitimidade, durabilidade, e poder de transpor gerações 

como uma forma de governo divino.  

A sociedade Judaica, portadora desta cultura governamental monárquica acabou 

adquirindo um caráter mítico, incorporado nas culturas que se apoderaram da religião cristã, 

em diversas nações, que sairia das entranhas do judaísmo.  

 

A partir da formação dos impérios coloniais, onde, com destaque, ingleses, 

holandeses, franceses, espanhóis e portugueses levaram seu poder e influência a 

todos os cantos do mundo sob seus respectivos domínios, prolongando, dessa 

maneira, a projeção dos aspectos simbólicos das monarquias até hoje. (...) A 

infinita ritualização de cerimoniais da realeza, ainda visível e presente na 

contemporaneidade, decorre em parte daquelas inter-relações entre a Igreja 

Católica e os Estados nacionais que se formavam na Europa e que tinham essa 

estrutura de convivência no poder (SILVA, 2014, p.38,39). 

 

Essa tradição consolidada no processo de formação de culturas, agora num contexto 

fora da nação de Israel produziram signos e símbolos políticos sagrados em suas 

representações, conforme afirma Silva.  

 

Essas tradições criadas ou reinventadas produziram resultados de características 

híbridas em que ambos os lados – Monarquias, Igreja e estruturas da organização 

política - tomaram de empréstimo um do outro os símbolos políticos e sagrados de 

suas representações, materializados pela coroa, tiara, cetro, insígnias, paramentos 

diversos, manto, indumentárias – roupas e perucas - e estandartes, que de alguma 

forma também foram incorporados por outros membros do clero e da própria 

realeza, como cardeais e bispos, príncipes, duques, condes, entre outros 

pertencentes às estruturas eclesiásticas e da corte (SILVA, 2014, p. 39). 

 

A repetição de tais elementos dentro desta construção narrativa do rei, acaba por 

incorporar tal tradição monárquica à vida das sociedades onde se edificam e consolidam 

(SILVA, 2014, p. 40) fazendo com que todos nós sejamos orientandos desde a tenra idade nos 

assuntos da realeza. 
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Grande parte deste catecismo, devemos às histórias, fábulas e contos infantis que 

sempre vêm centrados em uma princesa que espera pelo seu príncipe, de um imponente 

cavaleiro que vem montado em seu alazão branco para salvar a princesa no cume de um 

castelo. Lutas de espada e o fascínio por filmes que remetem a épocas ligadas à monarquia, 

não somente fazem parte do imaginário infantil através de livros e desenhos, mas também do 

imaginário coletivo de adultos que deixam transparecer seu fascínio por castelos e as 

titulações de personagens “reais” que acabam saindo do enquadramento de uma época ou de 

um espaço único e ganha força em diversas áreas da sociedade. No Brasil, o sentido da 

realeza remonta ao seu descobrimento. 

 

Ao tomarmos o Brasil como exemplo, durante o longo período colonial brasileiro, 

o rei era uma figura distante, uma vez que o imaginário local era apenas 

referenciado pelas gravuras e imagens dos soberanos cunhadas em moedas e 

pinturas que chegavam nas embarcações. Quando a família real portuguesa chegou 

ao Brasil, já no início do século XIX, tivemos de fato a personificação de um rei e 

todo aparato de rituais simbólicos, hierarquias, títulos, vestuário e regras de 

etiqueta características da monarquia, os quais foram introduzidos pela corte aqui 

instalada (SILVA, 2014, p.63). 

 

Como resultado desta cultura monárquica, assimilamos e criamos nossas figuras reais: 

Rei e Rainha do Pop, Rei do Futebol, Rei do Rock, Rei do baião, Rainha dos caminhoneiros, 

Rainha dos baixinhos, Rei momo, Rainha da bateria, Rei da música, dentre outros. 

Mediante as razões propostas acima e com o fascínio que nutria os judeus narrados na 

Bíblia, em todo o status real e da necessidade de representatividade através de uma realeza e 

suas implicações, fica fácil entender a dificuldade da nação de Israel em aceitar um Messias17, 

ou um Cristo, tal como relatado no Novo Testamento. Este não nascera num palácio, não se 

vestia com as melhores vestimentas, não cavalgava num robusto cavalo, nem tão pouco usou 

uma coroa de pedras preciosas e também não tinha um exército ao seu dispor na intensão de 

exterminar os romanos.  

Transportando esta realidade imaginária monárquica para os fieis assembleianos, 

vemos que a religião vigente e as atitudes que a demonstra, denotam uma igreja fundamentada 

                                                           
17Messias: Com significado de Ungido, este nome bíblico, refere-se à Cristo. Trata-se de uma profecia contendo 

a promessa da chegada de um libertador de Israel, o Messias. Ao longo dos anos, os Judeus nutriam a 

expectativa deste libertador e muitas coisas foram escritas sobre ele, e consequentemente provocando a 

esperança de sua chegada. Porém quando este Messias chegou, não era exatamente como haviam “pintado” Jesus 

em suas imaginações. Como viviam sob o domínio Romano, esperavam um Rei com as características que 

sonharam a tantos anos: Poderoso e guerreiro. (ANA; WATSON, 1988, p. 122) 
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numa visão de monarquia, que assim como manda o “figurino”, preserva a ideia de um rei 

como representante e todo adereço que compete à vida Real.  

Todas estas relações do imaginário assembleiano brasileiro, e que se perpetua ao longo 

dos anos, busca trazer ao povo uma assimilação do papel e a concepção do Rei. O que se 

busca incutir de forma perene e com aceitação de “bom grado” é a qualidade natural do Rei, 

devendo a este o destaque e reconhecimento (SILVA, 2014, p.66), pois trata-se de um poder 

concedido ou recebido pelo próprio Deus, daí a legitimidade do Rei em ser o representante da 

nação, sendo o único capaz de unir os nacionais em torno de um ideal comum (SILVA, 2014, 

p.43) 

Além do Rei, temos os príncipes, nítidos em pregações que esboçam para a plateia a 

necessidade de se assentar em meio a estes, e reivindicar seu direito como tal. Ainda a alusão 

que se faz a nomes conhecidos neste contexto e que acabam ganhando pseudônimos que nos 

permitem lembrar uma monarquia: príncipe dos pregadores (assim chamado alguns que se 

destacam no espaço religioso como profícuos oradores).  

Também podemos pensar numa religião, cuja forma de expressão musical está 

vinculada, em grande parte, a um enredo imaginário da vida monárquica. Com grande 

investimento em bandas, como parte da tradição da igreja, canções semelhantes à hinos 

cantados e tocados em quartéis, um hinário com letras acerca de vitórias, batalhas, preparação 

de um guerreiro para guerra, como os hinos 212 da Harpa Cristã18, com a tradução para o 

português pelo pastor brasileiro assembleiano Paulo Leivas Macalão, e o hino de número 46, 

do hinário americano Daniel Webster Whittle, com tradução para o português por Henry 

Maxwell Wright: 

 

OS GUERREIROS SE PREPARAM (HINO 212) 

 

Os guerreiros se preparam para a grande luta 

É Jesus, o Capitão, que avante os levará. 

A mílicia dos remidos marcha impoluta; 

Certa que vitória alcançará! 

 

Eu quero estar com Cristo, 

Onde a luta se travar, 

No lance imprevisto 

Na frente m’encontrar. 

Até que O possa ver na glória, 

                                                           
18Harpa Cristã: A harpa cristã é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Trata-se de hinos que 

destacam os ensinamentos pentecostais e da denominação, com sua primeira edição em 1922. 
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Se alegrando da vitória, 

Onde Deus vai me coroar! 

 

Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, 

Não os vês com que valor combatem contra o mal? 

Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, 

Quando atacam outros a Belial? 

 

Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama 

Para vires pelejar ao lado do Senhor; 

Entra na batalha onde mais o fogo inflama, 

E peleja contra o vil tentador! 

 

A peleja é tremenda, torna-se renhida, 

Mas são poucos os soldados para batalhar; 

Ó vem libertar as pobres almas oprimidas 

De quem furioso, as quer tragar! 

 

 

UM PENDÃO REAL (HINO 46)  

 

Um pendão real vos entregou o Rei 

A vós, soldados Seus; 

Corajosos, pois, em tudo o defendei, 

Marchando para os céus. 

 

Com valor! Sem temor! 

Por Cristo prontos a sofrer! 

Bem alto erguei o Seu pendão, 

Firmes sempre, até morrer! 

 

Eis formados já os densos batalhões 

Do grande usurpador! 

Declarei-vos, hoje, bravos campeões; 

Avante sem temor. 

 

Quem receio sente no seu coração, 

E fraco se mostrar, 

Não receberá o eterno galardão, 

Que Cristo tem pra dar. 

 

Pois sejamos, todos, a Jesus leais, 

E a Seu real pendão; 

Os que na batalha sempre são fiéis, 

Com Ele reinarão. 
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Figura 9: Imagens de bandas marciais como tradição das ADs no Brasil 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.113 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.170,171 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.192 

 

 

Esta compreensão é identificada na contemporaneidade, por meio de músicas 

religiosas do repertório moderno, denominado gospel, como a composição de Adhemar de 

Campos e de Adilson Gigante: 

 

NOSSO GENERAL 

Pelo senhor marchamos sim 

O seu exército poderoso é 

Sua glória será vista em toda a terra 

Vamos cantar o canto da vitória 

Glória a Deus vencemos a batalha 

Toda arma contra nós perecerá 

O nosso general é Cristo 

Seguimos os seus passos 

Nenhum inimigo nos resistirá (2 vezes) 

Com o Messias marchamos sim 

Em suas mãos a chave da vitória 

Que nos leva a possuir a terra prometida 

 

UM RECADO PARA A IGREJA 

A muitas coisas penetrando na igreja, Jesus cristo não deseja, por isso manda 

falar.Não me importo se alguém fica zangado, o importante é o recado que ele 

manda entregar. Uma das coisas é a politica nos púlpitos, homens ímpios e 

corruptos, ocupando o altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como 

fariseus estão brincando de Pastor, E o trabalho não estão levando a sério, pensam 
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que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a 

igreja está esfriando, e quem sofre é o Senhor. 

O inimigo tem lançado seus modelos, hoje o corte de cabelos nas irmãs já é 

normal.Televisão, é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, assistir já 

não faz mal. E quando falo, dizem que sou um quadrado, sou cantor ultrapassado, 

sem futuro afinal.Modas estranhas de pinturas esquisitas, que o diabo acha bonitas, 

na igreja, estão entrando. 

E os responsáveis do combate desse mal, muitos dormem afinal, não estão mais 

exortando, Naquele dia que eles vão dizer, ante o Rei irão tremer, amargamente 

chorando. Se Jesus Cristo não tiver pena de nós, e calar a Sua voz, e mandar a 

provação. Mais da metade vai negar a sua fé, muitos crentes vão até blasfemar da 

salvação. Porém aqueles que guardarem deste mundo, vão sentir gozo profundo, na 

gloriosa Sião. 

 

Músicas, discursos, práticas, dentre outras formas, são meios que sublimam este 

imaginário coletivo monárquico em meio ao segmento Assembleiano. 

 

Figura 10: Imagens de CDs que representam como o discurso monárquico está presente nas músicas evangélicas 

 
Fonte: Página Planet Gospel19 

 
Fonte: Página Gospel Goods20 

 

Ainda poderíamos mencionar outros expedientes que legitimam esta ideia, como o de 

que a Bíblia é tida como um instrumento de guerra, uma espada. Uma arma que precisa ser 

bem utilizada ou manuseada de forma adequada para o êxito em batalhas espirituais. Algo 

também, amplamente conhecido neste contexto é o frisar de uma guerra travada constante, na 

qual cada fiel trava suas batalhas diárias contra o “mal”.  

Como qualquer reino monárquico, além de reis, príncipes e súditos, não poderíamos 

deixar de mencionar uma religião que faz questão de evidenciar um exército em semelhança 

                                                           
19 Disponível em: http://loja.planetgospel.com.br/products.php?product=CD-TRAZENDO-A-ARCA-%252d-

PRA-TOCAR-NO-MANTO, acesso em 02 de abril de 2014. 
20 Disponível em http://www.gospelgoods.com.br/produto/3001/Cd-Santa-Geracao-Deus-e-Glorioso, acesso em 

02 de abril de 2014.  

http://loja.planetgospel.com.br/products.php?product=CD-TRAZENDO-A-ARCA-%252d-PRA-TOCAR-NO-MANTO
http://loja.planetgospel.com.br/products.php?product=CD-TRAZENDO-A-ARCA-%252d-PRA-TOCAR-NO-MANTO
http://www.gospelgoods.com.br/produto/3001/Cd-Santa-Geracao-Deus-e-Glorioso
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aos exércitos declarados nos textos sagrados. Um exército que busca legitimidade pelas 

batalhas a serem vencidas. À frente está o Rei que os irá conduzir à vitória.  

E aqui nasce uma dificuldade que acaba sendo resolvida quando o foco é o Antigo 

Testamento e não o Novo Testamento. Que Rei seria este? Jesus Cristo, personagem central 

do Novo Testamento, apresentado de forma que com sua vida contrariou o pensamento 

vigente nutrido ao longo dos anos pelo povo de Israel. Não nasceu num palácio, sua família 

não era importante na época, disse que seu reino não era deste mundo; ao invés de imponentes 

cavalos, entrou na capital Jerusalém num jumentinho, ao invés de coroa de ouro teve uma 

coroa de espinhos. É por esta e por outras razões que a figura do Rei Davi e seus 

empreendimentos bélicos21, enfatizada nos relatos monárquicos do Antigo Testamento, ganha 

mais destaque nos discursos assembleianos, em detrimento à figura de Cristo. São realizações 

que fascinam o imaginário evangélico, pois a exemplo de Davi, inimigos serão vencidos, não 

com a demonstração de atos amor, mas num campo de batalha.  

Como dito, na configuração do cenário monárquico assembleiano está o exército. Mas 

não bastaria somente este, é necessário o inimigo, que num determinando momento histórico 

do segmento fora a televisão e tudo aquilo que o aparelho representava.  

 

3.3. Instrumento de Deus para evangelização e dominação 

 

“As instituições não se reduzem à dimensão simbólica, mas só existem no simbólico, 

pois são legitimadas por significações que encarnam sentidos reconhecidos pelas 

comunidades” (CASTORIADIS, 1982, p. 159). 

Mesmo diante de toda proibição baseada no imaginário social exposto acima, a 

televisão sairia de uma proibição formal (o que será abordado no terceiro capítulo), para uma 

aceitação paulatina e, consequentemente, se tornaria um instrumento sacro para evangelização 

e posteriormente de dominação. Com isso, sublimou-se ainda mais um imaginário social que 

fora se enraizando e configurando de forma maciça todo pensamento que esta igreja nutriria 

sobre a mídia televisiva. 

A década de 70 foi um divisor de águas na mudança do pensamento do segmento 

assembleiano brasileiro em relação à televisão. O mundo evangélico viveria o fenômeno dos 

televangelistas (assunto será enfatizado no terceiro capítulo), e no Brasil isso não seria 

                                                           
21Rei Davi: Considerado como o maior Rei de Israel e o "homem segundo o coração de Deus", este foi, e ainda 

é, aclamado pela cultura judaica por também ser pai do Rei Salomão e por suas muitas realizações de guerra: 

Lutou contra o gigante Golias e obteve vitória contra os filisteus (LANG, 1999, p.145). 
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diferente. Com facilidades de acesso a canais abertos (grade horária e custos baixos), muitos 

pregadores religiosos já utilizavam a televisão nos EUA como forma evangelística. Tal 

iniciativa tornou-se um grande fenômeno que mais tarde seria exportado para diversos lugares 

do mundo. “A partir de 1978, a mídia brasileira começou a vender tempo para alguns 

teleevangelistas norte-americanos. Essa explosão do teleevangelismo dos anos 60 e 70 

tiveram amplas repercussões sobre o campo religioso na América Latina” (CAMPOS, 2004, 

p. 159). 

Com a chegada de pregadores norte-americanos que tinham a televisão como grande 

aliada na propagação das doutrinas Bíblicas, alguns identificados diretamente com a 

Assembleia de Deus, como Jimmy Sweagart, as ADs, de forma gradativa e comedida, e, ao 

mesmo tempo, revolucionária e rebelde ante ao que fora estabelecido anteriormente, passaram 

a aderir à televisão. A mídia era agora interpretada como um instrumento de Deus na rápida e 

ampla divulgação de convicções teológicas. 

E é neste “andar de carruagem” que, em 1993, a Rede Boas Novas de Televisão 

(adquirida pelo pastor Samuel Câmara, de Belém/Pará) é inaugurada, rompendo ainda mais as 

proibições de outrora e evidenciando a nova “cara” assembleiana com relação ao universo 

midiático e suas implicações. O instrumento outrora proibido, agora passa ser um fonte de 

evangelização. O que antes fora vista como um instrumento do diabo para a perversão do 

povo de Deus, agora passa a ser um símbolo de um instrumento sagrado. Vale ressaltar, que 

esta compreensão não se dava em todo momento, mas somente quando a programação 

transmitida fosse evidenciada por detalhes e demonstrações do que se entende como 

evangelho. 

Com o passar dos anos, foi necessário o controle do meio para não somente uma 

explanação da convicção bíblica assembleiana, mas também, como forma de endossamento 

das novas convicções teológicas e, consequentemente, como uma forma de controle muito 

mais abrangente do que as formas já usuais. Conforme diz Baczko, o poder de influência dos 

imaginários irá depender em que proporção a difusão de tais pensamentos se propagam e de 

como os meios para tal propagação são controlados.  

 

A influência dos imaginários sociais sobre as mentalidades depende em larga 

medida da difusão deste e, por conseguinte, dos meios que asseguram tal difusão. 

Para garantir a dominação simbólica, é de importância capital o controle destes 

meios, que correspondem a outros tantos instrumentos de persuasão, pressão e 

inculcação de valores e crenças. É assim que qualquer poder procura desempenhar 

um papel privilegiado na emissão dos discursos que veiculam os imaginários 
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sociais, do mesmo modo que tenta conservar um certo controle sobre os seus 

circuitos de difusão. (BACZKO, 1985, p.309). 

 

Resumindo, o instrumento que chegou ao Brasil, em 1950, proibido nos espaços 

assembleinos em 1957, atitude reafirmada em 1968, que começou a ser usado de maneira 

tímida no início da década de 70 e que passou a ser sacralizado nos anos 90, agora passa a ser 

usado como instrumento político e de dominação. 

Foi preciso entender que a garantia simbólica de dominação estava, segundo a reflexão 

Bronislaw Baczko (1985), no controle dos meios que asseguram a difusão dos ideais da 

denominação. O investimento pesado na compra de equipamentos de vídeo, sistema de áudio, 

a compra de uma emissora como a RBN – Rede Boas Novas de Televisão, a obtenção de 

horários em TV aberta para divulgação e venda de materiais ou propagandas de eventos, o uso 

de programação como forma de debater temas polêmicos, a apresentação de candidatos da 

igreja para cargos políticos como uma posição visionária de futuras concessões, dentre outros, 

são alguns dos exemplos que nos remetem a pensar numa tentativa de controle deste meio 

pelas ADs.   

Com as mudanças de pensamento e de atitude, podemos perceber como a construção e 

a reconstrução do imaginário religioso foi peça fundamental no entendimento das razões de 

mudanças radicais, seja pelo veto ou pela aceitabilidade da TV no contexto do segmento. Isto 

porque as etapas vividas pela igreja na construção do que teríamos hoje como configuração 

midiática no pensamento assembleiano, constitui-se num complexo caminho de alternâncias 

perenes sobre a TV. Embasadas na religiosidade e na construção estética adquirida por 

mediações culturais, as ADs ainda aprendem com o mundo televisivo, e pelo que hoje se nota, 

o futuro ainda será de uma fiel aliança (o que será abordado com mais profundidade no 

capítulo 3). Enfim, a construção do imaginário televisivo assembleiano apesar de complexa, 

nos expõe um terreno fértil no que diz respeito à construção do imaginário social coletivo. 

 

4. A construção de uma identidade nacional 

 

Ao se observar as Assembleias de Deus e seus caminhos comunicacionais, além de 

estarmos tratando da construção do imaginário, também podemos visualizar um vasto mundo 

cultural, que se perpetuou com o tempo, e que nos possibilita a verificação da construção de 

uma identidade nacional dentro deste grupo social. Apesar das limitações, em torno de uma 

definição dos estudos culturais e abarcarmos seus aspectos, buscaremos apresentar neste 



88 
 

momento uma reflexão de forma sucinta, acerca da ligação histórico-cultural de idas e vindas 

das Assembleias de Deus com a televisão, baseado no referencial teórico dos estudos culturais 

e, consequentemente, da construção da “nação assembleiana”. 

Dentro de um espaço de tempo, que se inicia nos anos de 1957 até o presente 

momento, temos a negação da televisão por parte da igreja, mas também, temos, com o passar 

do tempo, o discreto acesso ao aparelho e, consequentemente, o uso em larga escala, até 

mesmo como instrumento de dominação, uma vez que o aparelho se transforma neste meio, 

num produto simbólico.  

Como é possível um grupo social conter tamanha variedade cultural moldando dentre 

tempos e decisões tão distintas, uma identidade segmentada, mas ao mesmo tempo tão 

robusta? Buscaremos traçar um paralelo, de como a cultura se evidencia nas características 

religiosas e tecnológicas desta denominação e como a identidade como nação fora sendo 

moldada e evidenciada. Os aspectos culturais, aqui analisados serão pautados a partir das 

reflexões sobre “nação” do teórico cultural Stuart Hall. 

 

4.1. Aspectos Culturais: histórico 

 

 A palavra cultura nem sempre expressou o sentido tal como conhecemos na 

atualidade. Sua origem expressava a ideia de plantio e campo, mas chegando no século XVIII, 

em pleno Iluminismo, a palavra que possuía em si, um sentido de cultura da terra, agora passa 

a adotar o princípio da cultura da mente e do espírito. 

 

Começando como nome de um processo – cultura (cultivo) de vegetais ou (criação 

e reprodução) de animais e, por extensão, cultura (cultivo ativo) da mente humana 

– ele se tornou, em fins do século XVIII, particularmente no alemão e no inglês, 

um nome para configuração ou generalização do “espírito” que informava o “modo 

de vida global” de determinado povo (WILLIAMS, 2000, p. 10) 

 

 Muitas foram as discussões acerca deste tema, levando por muito tempo este sentido 

da formação ou da educação do espírito em áreas específicas como artes, letras e ciências. Já 

em 1798, a cultura passa do bojo das áreas específicas, para a distinção dos que possuíam 

cultura ou não; ou seja, pessoas que não tinham condições de formar seus espíritos, eram 

consideradas sem cultura. O sentido de cultura, então passa a ser a soma de saberes 

acumulados, um estado mental desenvolvido. 

 O termo que sempre fora visto e estudado no singular, no século XIX passou a ser 

empregado por Herder (1784-91), no plural (WILLIAMS, 2000, p. 10), - e mais tarde a 
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palavra passou a ser apropriada pela antropologia. Como destaque neste estudo, temos a 

figura do antropólogo Edward Burnett Tylor, que via a cultura não como uma consequência 

hereditária, mas como algo adquirido como expressão da vida coletiva social. 

 

Em 1871, Tylor definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo 

aquilo que independe de uma transmissão genética, como diríamos hoje. (...) Tylor 

procurou, além disto, demonstrar que cultura pode ser objeto de um estudo 

sistemático, pois trata-se de um fenômeno natural que possui causas e 

regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capazes ele 

proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução 

(LARAIA, 2001, p. 30, 32). 

 

Como oposição à visão evolucionista, ou do método comparativo, temos Franz Boas 

(1858-1949), nascido em Westfália (Alemanha) e inicialmente, um estudante de física e 

geografia que mais tarde se transformaria num antropólogo. Franz Boas acreditava numa 

concepção particularista da cultura. Foi ele quem propôs, ao invés da comparação pura, uma 

comparação advinda dos estudos históricos das culturas em si e “das condições psicológicas e 

dos meios ambientes” (LARAIA, 2001, p. 36). 

 

São as investigações históricas — reafirma Boas— o que convém para descobrir a 

origem deste ou daquele traço cultural e para interpretar a maneira pela qual toma 

lugar num dado conjunto sociocultural. Em outras palavras, Boas desenvolveu o 

particularismo histórico (ou a chamada Escola Cultural Americana), segundo a 

qual cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes 

eventos históricos que enfrentou. A partir daí a explicação evolucionista da cultura 

só tem sentido quando ocorre em termos de uma abordagem multilinear (LARAIA, 

2001, p. 36). 

  

Ainda no processo de desenvolvimento da palavra cultura, Alfred Kroeber (1876-

1960), falou sobre a atuação da cultura no ser humano. 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 

de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada 

e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 

são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de 

toda uma comunidade. No parágrafo seguinte (LARAIA, 2001, p. 47). 

 

Muitos estudiosos ainda dariam grandes contribuições para o conceito de cultura: 

Richard Leackey, Roger Lewin, Claude Lévi-Strauss, Leslie White, Clifford Geertz, Roger 

Keesing, Emile Durkheim, dentre outros. 
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Mais tarde temos o surgimento do termo “indústria cultural” pela teoria crítica da 

Escola de Frankfurt, na Alemanha. Formada por pensadores, esta escola pontuou a 

importância dos meios de comunicação como mola propulsora da cultura de mercado e, 

consequentemente, um novo estilo de vida, o do consumo. 

Com a expressão de trabalhos significativos produzidos nesta escola, e como destaque 

de estudiosos como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Hebert Marcuse, Erich Fromm e 

Walter Benjamin, além da preocupação com o anti-semitismo. Falamos do período da 

Segunda Guerra Mundial, com trabalhos marcados pelo avanço da cultura de massa e pela 

luta de classes, e os intelectuais de Frankfurt, inicialmente, juntavam-se a Karl Marx pela 

condenação do sistema capitalista (WALTZ, 2006, p. 27). 

Já nos anos 50, surge na Inglaterra uma forma de analisar a cultura, trazendo-a para o 

cotidiano. No ano de 1964, fora criado o Centro Contemporâneo para Estudos Culturais 

(CCCS), na Universidade de Birmingham, com base nas pesquisas de Richard Hoggart, The 

Uses of Literacy, Culture and Society, de Raymond Williams e de Edward Thompson, The 

Making of the English Working Class.  

Sobre o surgimento do centro e dos textos considerados fontes dos estudos culturais, 

Carolina Escosteguy comenta: 

 

Ele surge ligado ao English Department da Universidade de Birmingham, 

constituindo-se num centro de pesquisa de pós-graduação da mesma instituição. As 

relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, 

instituições e práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e as 

mudanças sociais, vão compor o eixo principal de observação do CCCS. Três 

textos que surgiram nos final dos anos 50, são identificados como as fontes dos 

Estudos Culturais: Richard Hoggart com The Uses of Literacy (1957), Raymond 

Williams com Culture and Society (1958) e E. P. Thompson com The Making of 

the English Working-class (1963). O primeiro é em parte autobiográfico e em parte 

história cultural do meio do século XX. O segundo constrói um histórico do 

conceito de cultura,culminando com a idéia de que a "cultura comum ou ordinária" 

pode ser vista como um modo de vida em condições de igualdade de existência 

com o mundo das Artes, Literatura e Música. E o terceiro reconstrói uma parte da 

história da sociedade inglesa de um ponto de vista particular - a história "dos de 

baixo" (ESCOSTEGUY, 2010, p. 1,2). 

 

Dentre os pensadores deste centro temos Hoggart,Williams, Thompson e Stuart Hall. 

Com contribuições significativas, cada um introduziu focos apropriados para o entendimento 

dos Estudos Culturais. Hoggart foca sua atenção no que estava sendo desprezado pela cultura 

popular: os materiais culturais, ou seja, para Hoggart, não existia somente uma aceitação 

passiva, mas uma possível resistência popular.  



91 
 

A contribuição de Williams, advém da demonstração de que pela cultura é possível 

conectar a análise literária com a investigação social (ESCOSTEGUY, 2010, p. 2). Já para 

Thompson,  segundo Escosteguy (2010, p. 3), cultura seria algo vivido através de práticas da 

vida cotidiana, apesar de resistir o “entendimento de cultura enquanto uma forma de vida 

global. Em vez disso, preferia entendê-la enquanto um enfrentamento entre modos de vida 

diferentes”. 

Com a necessidade da investigação e das práticas de resistências de subculturas, 

cultura numa perspectiva plural, chegamos em Stuart Hall, que apesar de não fazer parte do 

trio fundador, substituiu Hoggart na direção do CCCS, e foi de grande importância para este 

centro.  

 

Embora não seja citado como membro do trio fundador, a importante participação 

deStuart Hall na formação dos Estudos Culturais britânicos é unanimemente 

reconhecida.Avalia-se que ao substituir Hoggart na direção do Centro, de 1968 a 

1979, incentivou o desenvolvimento da investigação de práticas de resistência de 

subculturas e de análises dos meios massivos, identificando seu papel central na 

direção da sociedade; exerceu uma função de "aglutinador" em momentos de 

intensas distensões teóricas e, sobretudo, destravou debates teórico-políticos, 

tornando-se um "catalizador" de inúmeros projetos coletivos (ESCOSTEGUY, 

2010, p. 3). 

 

Com embasamento em Stuart Hall, trataremos a seguir o tema da construção da 

identidade nacional, importante para a compreensão da identidade cultural das ADs.  

 

4.2. Aspectos Culturais: narrando a nação (assembleiana) 

 

Stuart Hall (1999) nos ajuda a compreender como se fundamentam as culturas 

nacionais e comunidades imaginadas, o que, por conseguinte nos fará ter uma visão mais 

apurada como estes termos e suas implicações se relacionam ao segmento assembleiano. Ou 

seja, como cada fiel, como um sujeito fragmentado, se formata em sua identidade cultural 

coletiva, refletindo em meio aos assembleianos uma cultura de identidade como nação.  

A sensação de pertencimento como uma identidade nacional, as representações 

fundantes, as constantes voltas às memórias e as ênfases doutrinárias/teológicas desta igreja, 

nos ajudam a compreender o seu crescimento em alta escala, as transformações e novas 

assimilações pelas ordenanças de seus líderes e que apontam para uma construção de sua 

identidade. Neste bojo, temos a televisão como um produto cultural simbólico que foi 

tomando diferentes formas ao longo dos anos e mediante as novas concepções.  
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Hall (1999, p. 47), diz que as culturas nacionais são as principais fontes de identidade 

cultural, uma vez que não nascemos assim, mas somos formados a partir do meio inserido. 

Assembleianos não nascem assembleianos, mas passam a ser em determinado momento, 

criando a sensação de pertencerem a este grupo e serem fiéis aos aspectos ali fomentados.  

 

O argumento que estarei considerando aqui é que, na verdade, as identidades 

nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que significa ser 

“inglês” devido ao modo como a “inglesidade” veio a ser representada – como um 

conjunto de significados – pela cultura nacional inglesa. Segue-se que a nação não 

é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos – um sentido de 

representação cultural (HALL, 1999, p. 49). 

 

Esta cultura nacional, seria responsável, desde a produção de toda a teologia 

engendrada em si e já usada no passado e ainda difundida, até a forma desta igreja lidar com o 

aparelho televisivo. Em todo este espaço, vamos perceber uma comunidade alicerçada no 

seguir das regras e das ordens, pois uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que 

explica seu “poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade” (SCHWARZ apud 

HALL, 1999, p. 49). 

 Entender a narrativa (ou como é contada) da cultura nacional das Assembleias de Deus 

e como isso foi imaginado e também como o senso comum de pertencimento foi construído, 

nos ajudará a compreender o embate entre igreja e TV e como o aparelho interferiu nas 

estruturas doutrinárias desta denominação. Usaremos os cinco princípios da construção de 

sentidos citados por Stuart Hall: narrativa da nação, ênfase nas origens, invenção da tradição, 

mito fundacional e ideias de um povo, na tentativa de encontrarmos os caminhos trilhados por 

esta igreja na construção de sua identidade. 

 

4.2.1. Narrativa da nação 

 

Através de uma trama que automaticamente nos prenderá no passado de forma 

invisível, porém, perene, a ênfase na tradição e na herança, são elementos importantíssimos 

no discurso de uma nação que queira se perpetuar e dar continuidade ao seu governo. 

Segundo Stuart Hall, para isso, histórias precisam ser contadas: 

 

Há a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas 

literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma série de 

estórias, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que representam as 

experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à 
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nação. Como membros de tal “comunidade imaginada”, nos vemos, no olho de 

nossa mente, como compartilhando dessa narrativa. Ela dá significado e 

importância à nossa monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas como 

um destino nacional que preexiste a nós e continua existindo após nossa morte 

(HALL, 1999, p. 52). 

 

 As ADs dedicam grande parte de seu poder literário, midiático e oral na busca de 

perpetuação de sua história. Cada membro precisa estar familiarizado com a história da igreja. 

Jornais, revistas, livros e programas televisivos, permanentemente, deixam claras as histórias 

de bravuras recheadas de tons sobrenaturais, quanto ao surgimento da denominação.  

Tais elementos favorecem uma comunidade imaginada, que está acima dos fiéis e que 

possui uma causa digna de ser explicitada. Um exemplo mais claro está nas proibições 

implantadas e cultivadas nesta igreja devido à dificuldade de assimilação com inovações. 

Proibições que são transferidas de pais para filhos como rituais nacionais, que dão sentido à 

“nação assembleiana” e que, para serem efetivados a cada tempo, é preciso que se volte às 

ordenanças daquilo que fora ensinado no passado e cultivado pelos que são chamados de 

pioneiros da igreja, como já trabalhado no tópico 3.2.1. Uma Igreja que nega.  

Como já observado acima, a igreja e seus fiéis passam a ser conhecidos não por aquilo 

que aceitam, mas por aquilo que negam. 

 

4.2.2. Ênfase nas origens 

 

Outro elemento na fundamentação da comunidade imaginada ou na identidade como 

nação, é a ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na atemporalidade. Apesar de 

toda e qualquer mudança que uma nação possa atravessar, os elementos essenciais como a 

ênfase nas origens, permanecerão imutáveis, sempre estarão lá. 

 

A identidade nacional é representada como primordial – “está lá, na verdadeira 

natureza das coisas”, algumas vezes adormecida, mas sempre pronta para ser 

“acordada” de sua “longa, persistente e misteriosa sonolência”, para reassumir sua 

inquebrantável existência. Os elementos essenciais do caráter nacional 

permanecem imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da história (HALL, 1999, p. 

53). 

 

A ênfase na história e nas origens através de livros, jornais ou de forma oral, é algo 

contínuo dentro das ADs. A epopeia e crescimento desta igreja em solo brasileiro são repletos 

de eventos e experiências de bravura, triunfos, ousadia, intrepidez e coragem. Elementos 

simbólicos que fornecem aos membros desta comunidade imaginada, a conexão entre si por 
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pontos em comum. Todos os anos, além dos veículos “naturais” da igreja, como a Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD22), através de seus jornais, livros e revistas, os 

fiéis são levados a refletir em quão árdua e divina foi a implantação desta igreja no Brasil. 

Como exemplo, temos a entrevista ao jornal mensageiro da paz, de 2008, com o Pastor José 

Pimentel de Carvalho. Quando a este foi perguntado, “quais os principais desafios da igreja 

no Brasil hoje?”, ele disse: “é renovar a mensagem original que recebemos no início do 

movimento pentecostal. Precisamos despertar, voltar ao verdadeiro pentecostes que ouvimos 

no principio da Assembleia de Deus no Brasil. (DELFINO et al., 2008, p.11) 

Este catecismo continuado faz com que dentro de pouco tempo, cada novo convertido 

esteja familiarizado com as raízes denominacionais, favorecendo assim, a um ponto maior que 

é a narrativa da nação na produção de sua identidade cultural. Elementos internos que 

sublinham ao fiel o caráter nacional que não muda, mesmo diante de todas as muitas 

mudanças da história. “A igreja não pode perder a sua identidade”, frase comum entre os fiéis. 

 

4.2.3. Invenção da tradição 

 

A invenção da tradição, como elemento base das culturas nacionais, se enriquece, por 

buscar “inculcar certos valores e normas de comportamentos através da repetição, a qual, 

automaticamente, implica continuidade com um passado histórico adequado” (HALL, 1999, 

p. 54). Tradições, que parecem ou alegam ser antigas, são muitas vezes, de origem bastante 

recente.  

Apesar das ADs serem uma denominação religiosa com características próprias, não se 

pode negar a ligação desta com muitos eventos da história do protestantismo e suas muitas 

vertentes, mesmo que indiretas. Não precisamos voltar muito no tempo para identificar 

historicamente, o surgimento de muitas práticas e posições teológicas adotadas por esta igreja, 

num período, relativamente, pequeno. 

Uma das grandes dificuldades está na falta de conhecimento de muitos fiéis no 

entendimento da denominação, dentro de todo este arcabouço histórico, negando uma história 

maior e resumindo a história de sua igreja, a partir de 1911, data de sua fundação. Quando isto 

acontece, podemos perceber muitas invenções de tradições, que hoje são cultivadas, tendo 

aparência de antiguidade bíblica ou na Reforma Protestante, mas que são recentes.  

                                                           
22CPAD: Fundada em 1940, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a editora oficial da denominação, 

produzindo livros, lições bíblicas, periódicos, eventos, cursos e novas mídias. A CPAD está presente hoje não 

apenas no Brasil, mas também na América Latina, Estados Unidos, Europa, Japão e África. 
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Um exemplo disto, é o não uso do crucifixo ou de qualquer objeto que se assemelhe a 

uma cruz pelas ADs. Sua liderança transformou tal veto, numa recomendação bíblica, o que 

se tornou algo muito difundido pela liderança assembleiana. Tanto os já iniciados como os 

simpatizantes desta denominação, provavelmente, não saibam que a proibição do objeto, 

advém de um acordo comercial realizado pela Inglaterra e Portugal, em 1810.  

 

Durante o século XVIII, houve uma intensificação das atividades católicas e a 

proibição da entrada de imigrantes que não estivessem a serviço da coroa ou da 

igreja católica romana no Brasil. Em 1810, a Inglaterra, considerada grande 

potência do mundo por ter vencido o exército de Napoleão, impôs um tratado com 

o governo português, então no Brasil para abertura dos portos ao comércio 

mundial. (SUANA, 2006, p. 146) 

 

Foi o acordo de aliança e amizade de comércio e navegação, que quebrou o 

monopólio português e favoreceu protestantes que não tinham liberdade de culto no Brasil, 

mas que agora, poderiam construir cemitérios e templos, desde que não se tivesse aparência 

externa de templos, assim como a Igreja Católica.  

 

Uma das cláusulas do Tratado foi que Portugal permitiria a abertura de casas de 

oração para os estrangeiros. Portugal cedeu, desde que não tivessem aparência de 

igreja e que não usasse a cruz. O curioso é que muitos evangélicos no país não 

utilizam ainda hoje a cruz como um símbolo do Cristianismo, acreditando que essa 

é uma decisão doutrinária e não histórica. (SUANA, 2006, p. 146) 

 

Esta recomendação tomou novas proporções com as igrejas pentecostais, que além de 

negar a história, não viam mais como uma proibição de um acordo, mas como uma ordenança 

divina.  

Além do crucifixo, muitas são as práticas que expressam e exprimem, valores que a 

partir da constante repetição através dos rituais, criam um passado histórico adequado, porém, 

não tão verdadeiro. Um exemplo é o uso da Harpa Cristã, hinário usado pelos assembleianos, 

com hinos que, para muitos, estão no mesmo nível de datação e inspiração da Bíblia. 

Também, o sistema de governo da igreja, a cerimônia para conversão de um novo fiel, dentre 

outras práticas que se originam num passado bem próximo.  

A visão monárquica, algo muito presente entre os assembleianos, como tratado 

anteriormente, também se configura num tradição inventada e já assimilada. O gosto pelo 

Antigo Testamento e fascínio pela pompa real palaciana, fizeram do segmento assembleiano 

refém de uma tradição monárquica, na qual o Rei Davi é a grande referência. Príncipes e 
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princesas são status a serem alcançados, e ter a representatividade de um Rei guerreiro é 

prova da superioridade desta nação (assembleiana) eleita.  

Tudo isso mostra, como a invenção da tradição está clara nas músicas, discursos, 

práticas, dentre outras formas, que são meios que sublimam este imaginário coletivo 

monárquico, no qual é preciso um rei que os represente em batalhas, que são travadas todos os 

dias contra inimigos específicos, escolhidos, conforme a época vivida.  

 

4.2.4. Mito fundacional 

 

O mito fundacional caracteriza-se num ponto importante na dinâmica da identidade 

cultural de uma nação. Os problemas, desastres, desacertos e confusões de um povo, podem 

ter sentidos completamente diferentes, quando juntos a uma tradição inventada. Muitas são as 

nações que acabam sendo formadas em mitos, construindo novas comunidades. 

 

Uma estória que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional num 

passado tão distante que eles se perdem nas brumas do tempo, não do tempo “real”, 

mas de um tempo “mítico”. Tradições inventadas tornam as confusões e os 

desastres da história inteligíveis, transformando a desordem em “comunidade” (...) 

Mitos de origem também ajudam povos desprivilegiados a “conceberem e 

expressarem seu ressentimento e sua satisfação em termo Inteligíveis”. Eles 

fornecem uma narrativa através da qual uma história alternativa ou uma 

contranarrativa, que precede às rupturas da colonização, pode ser construída 

(HALL, 1999, p. 54). 

 

As ADs estão relacionadas a este princípio de identidade. O mito fundante é algo 

presente na história desta igreja. Muitos são os pesquisadores que buscam vislumbrar pela 

história os pontos que diferem do que é ensinado e propagado pela liderança da denominação. 

A fundação com vislumbres divinos, a não clareza dos detalhes da chegada dos missionários 

fundadores, Daniel Berg e Gunnar Vingren ao Brasil, a isenção de problemas internos nas 

resoluções pela liderança, tão largamente difundida pelos veículos comunicacionais próprios, 

brigas internas de poder, resoluções baseadas em revelações, que mais tarde foram 

descartadas, têm sido apontados como características do mito fundacional e que não 

correspondem à verdade dos fatos históricos. 

Marina Correa afirma que analisando documentos e a caminhada da fundação das 

igrejas ADs, é possível perceber uma semelhança com a descrição de algumas etapas típicas 

de Odisseia, de heróis (CORREA, 2013, p. 48). A começar pelos diários de Gunnar Vingren, 
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em média 25, que foram organizados por seu filho Ivar Vingren e o diário de Daniel Berg, que 

contou com a supervisão de Emílio Conde.  

 

Os fatos narrados na construção do mito fundante dos missionários suecos, forma 

extraídos das anotações cotidianas feitas por eles. Posteriormente, essa anotações 

foram transformadas em diários. Vale ressaltar, porém que os diários dos 

fundadores suecos foram organizados por seus filhos Ivar Vingren e David Berg, 

(Ivar Vingren relata que examinou em média 25 diários de seu pai); o diário de 

Daniel Berg também contou com a supervisão de Emílio Conde, historiador oficial 

das igrejas ADs; sobre o de Daniel, não se tem relato das anotações originais 

(CORREA, 2013, p. 48). 

 

Com teor emocionante, estes diários foram publicados pela CPAD, não contendo 

nenhuma narrativa negativa, pelo contrário, contém narrativas cheias de milagres e prodígios. 

Dois jovens, com 30 e 26 anos, solteiros, que deixam tudo para traz, e resolvem viver o que 

haviam recebido por revelação profética (CORREA, 2013, p73). Porém, algo a se observar é 

que as narrativas dos missionários, não somente sobre a epopeia, mas nos feitos realizados, 

que muitas vezes, são contraditórios.  

 

As narrativas dos missionários suecos são muitas vezes contraditórias. Quando eles 

chegam a Belém do Pará, alteram visões a cada instante: no primeiro momento há 

um sonho, em que um deles vê em seus arredores um “mundo romântico”; outras 

vezes há uma cidade de enfermidades, repleta de leprosos vagando errantes pelas 

ruas. Pobreza sem igual, Belém é dona de um calor quase insuportável, que pouco 

a pouco foi melhorandoporém para piorar o clima, ainda há as perseguições 

religiosas. Entretanto, essas narrativas visam realçar um traço mítico dos 

missionários de Belém do Pará: um“caldeirão de fogo” de provações, realizações e 

vitórias. Nas palavras de Vingren e Berg, a região onde se deu a fundação da Igreja 

se transforma a cada momento, do tesouro aos perigos, como uma terra distante, ou 

como uma floresta encantada, como nas histórias de fábulas: em algumas narrativas 

eles parecem crianças perdidas; em outas, a de um vielho sábio, presença constante 

nos mitos e contos de fadas, onde sempre sabe o que irá acontecer; diante das 

teofanias, que por sua vez nos remetem à ideia de mudança do comportamento 

humano, que está presente no mito fundante, vinculada à visão do “nascer de novo” 

por meio da da conversão; então , quando ocorre o batismo no “espirito santo”, 

seus fiéis adquirem umanova postura, pois essa mudança os legitima como os 

“escolhidos de Deus”. Nesse sentido, quando da fundação da primeira igreja 

Assembleia de Deus, o mito é cristalizado, pois nasce uma igreja calcada em uma 

profecia que automaticamente se legitima como mito fundante, ou seja, toda igreja 

que pertencente a essa vertente, adota a profecia a exemplo dos fundadores, como 

meio independente de manter-se na tradição teológica validada. (...) Na realidade, o 

mito não é uma mentira e nem uma lenda; o mito é verdadeiro para quem o vive. 

(...) a intenção é de apresentar outra história bem diferente das ADs, descrevendo a 

outra face dessa denominação: sua origem, seu destino e suas transformações, em 

diversos momentos. A tentativa de, quem sabe, revelar outras “verdades” 

(CORREA, 2013, p.48,73,75,77).  
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Outra visão bastante comum nas explicações da chegada e das razões que levaram 

Berg e Vingren ao Brasil, é o feito miraculoso de todo enredo de suas chamadas. Nos relatos 

da história das ADs é fácil verificar como fora através de uma profecia que expressava um 

nome desconhecido: Pará. Através de confirmações, somente lhes restavam seguir a 

recomendação divina. Não sabiam que terra era essa e nem onde ficava, por esta razão foram 

até uma biblioteca para tomarem conhecimento da localização de seu destino posterior. No 

livro diário do Pioneiro, segundo as palavras de Gunnar Vingren se lê: 

 

Um outro irmão, Adolfo Uldin, recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas, e 

vários mistérios sobre o meu futuro lhes foram revelados. Entre outras coisas, o 

Espírito Santo falou através desse irmão que eu deveria ir para o Pará. Foi-nos 

revelado também que o povo para quem eu testificaria de Jesus era de um nível 

social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina 

do Senhor. Naquela ocasião tivemos o imenso privilégio de ouvir através do 

Espírito Santo a linguagem daquele povo, o idioma português. Ele também nos 

disseque comeríamos uma comida mito simples, mas Deus no daria tudo o que 

fosse necessário. (...) O que faltava era saber onde estava situado o Pará. Nenhum 

de nós o conhecia. No dia seguinte eu disse ao irmão Adolfo: “Vamos a uma 

biblioteca aqui na cidade para saber se existe algum lugar na terra chamado Pará”. 

Nossa pesquisa nos fez saber que no Norte do Brasil havia um lugar com esse 

nome (VINGREN, 2000, p.27). 

 

No livro escrito por David Berg, filho do fundador Daniel Berg, intitulado “Daniel 

Berg, enviado por Deus”, baseado nas memórias do fundador temos sobre o mesmo assunto. 

 

Pouco tempo antes, um pequeno e perseverante grupo de oração havia se reunido 

em sua casa. Deus, ali, revelara a esse homem que Gunnar tinha um chamado 

missionário para o Brasil. Agora, algumas pessoas buscavam uma revelação do 

Senhor. Que Ele lhes mostrasse o caminho etraçasse-lhes o futuro. Ali - na cozinha 

– o Espírito do Senhor veio de forma poderosa sobre Adolf Uldin, usando-o para 

intermediar a mensagem sobre o chamado missionário de Daniel, também para o 

Brasil. Claro como a luz, ele via a palavra "Pará", que entendeu ser o nome de 

alguma cidade. Nenhum dos presentes escutara tal nome, sequer imaginavam sua 

possível localização. Daniel e Gunnar foram à biblioteca da cidade, onde, pela 

primeira vez puderam ver a palavra "Pará", por escrito. Acharam-na em um país 

estrangeiro, logo ao sul da linha do Equador, na fronteira da selva quente e úmida. 

Seria realmente possível servir ao Senhor em lugar tão longínquo, onde tudo era 

absolutamente estranho – o clima tropical, o idioma, a cultura e as pessoas? De que 

maneira manteriam contato com tais pessoas? Suportariam aquele clima, ao qual 

não estavam habituados, com o risco de febres e outras doenças? (BERG, 1995, 

p.53) 

 

Diante do relato e do que comumente se ouve sobre a história das Assembleias de 

Deus, alguns questionamentos surgem quando analisamos a continuidade da história. Vingren 

e Daniel realmente não tinha nenhum conhecimento do Brasil e do Pará? Não conheciam 
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ninguém aqui no Brasil, como afirma a história de praxe contada? Belém do Pará era 

desconhecida e propensa a febres e doenças? Gedeon Alencar diz que antes que os 

missionários fundadores chegassem ao Brasil, já existiam quatro igrejas protestantes: batista, 

metodista, presbiteriana e luterana (ALENCAR, 2013, p.54). Justus Nelson era o Pastor 

metodista, havia chegado no Brasil, em 1885, e era sueco, assim como os próprios fundadores 

falam dele em suas biografias. Mas o curioso que outro sueco já estava na cidade do Pará. 

Desde 1891, o também pastor sueco, Erik Alfred Nilsson.  

Com possibilidades de também já haver experimentado o pentecostalismo, juntamente 

com Justus, denotava uma expressiva força pastoral sueca naquele lugar, 50%. Dos quatro 

pastores presentes na cidade, em 1911, dois eram suecos (ALENCAR, 2013, p. 54,55). Agora 

chegando mais dois.  

Seria milagre ou coincidência os fundadores das ADs irem para um lugar 

desconhecido, onde já existiam outros suecos como eles? Daniel Berg, diz em seu livro 

(BERG, 1995, p.70), que Vingren e Justus já haviam se encontrado certa ocasião no passado 

nos Estados Unidos, e que o Pastor Metodista ficou bastante surpreso em ver Gunnar por ali. 

Quanto ao pastor batista, Eric Nilsson, algo interessante acerca da amizade, ou não, 

deste com os fundadores, é que tanto Vingren como Eric estudaram, apesar de em épocas 

distintas, no mesmo seminário sueco teológico em chicago (ALENCAR, 2013, p.56). 

Outros fatos, que colocam por terra o suposto e completo desconhecimento dos 

fundadores sobre a cidade de Belém do Pará, é que esta cidade existia e era conhecida em 

diversas partes do mundo, por conta da exportação de borracha e de postes de iluminação para 

a cidade de Los Angeles (ALENCAR, 2013, p.57). Belém do Pará era conhecida como a Paris 

tropical e era ponto em comum para muitos estrangeiros.  

De acordo com Luciana Zenti, viver em Belém, no final do século 19 era coisa chique: 

 

Viver em Belém no fim do século 19 era coisa chique. No porto da cidade, 

atracavam navios abarrotados de queijos franceses, vinhos portugueses, vestidos 

italianos e serviçais europeus – como as requisitadas costureiras belgas. A cultura 

fervilhava, com exposições e espetáculos de música lírica. Inspirada no luxo da 

Belle Époque (a “bela época” que marcou a economia e as artes da França antes da 

Primeira Guerra), a capital paraense orgulhava-se de apelidos como “Paris 

Tropical” (ZENTI, 2006). 

 

Com uma grande produção de seringueira na floresta amazônica, Belém se tornou 

conhecida por fazer parte, como protagonista, do ciclo da borracha no Brasil, entre os anos de 

1840 e 1920 (ZENTI, 2006). Apesar da borracha, ser produzida em diversos locais da floresta, 
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era em Belém que era exportada, por conta do porto badalado. Por isso, nesta cidade temos a 

presença de financiadoras, exportadoras, bancos ingleses e americanos e muitos trabalhadores 

estrangeiros.  

As ruas da cidade foram alargadas, ganhou água encanada e luz elétrica, fazendo com 

que a velha vida de Belém fosse afastada para as zonas rurais; tudo isso para que a cidade 

ficasse parecida com Paris (ZENTI, 2006). O custo de vida ficou alto na cidade, que também 

abrigava muitos eventos artísticos.  

É certo que a busca pela verdade histórica, não dizima todo o enredo da vinda destes 

fundadores ao Brasil, porém, explica o mito fundacional (ALENCAR, 2013, p.57), - aqui 

proposto e ainda traz à tona, que tais características, não bem explicadas,aventuras carregadas 

de sofrimento, tormentas, que servem de mola propulsora para manifestação da graça, e outras 

razões já trabalhadas aqui, deram origem a uma teologia própria, baseada numa liderança 

leiga que negava a tecnologia e que, mais tarde, negaria a TV. 

 

4.2.5. Identidade Nacional/Popular 

 

A identidade nacional, é também, muitas vezes, simbolicamente, baseada na ideia de 

um povo, ou folk puro, original. Mas, nas realidades do desenvolvimento nacional, é 

raramente esse povo (folk) primordial, que persiste ou que exercita poder (Hall, 1999, p. 56). 

Este princípio da identidade popular, fica bem claro no sistema de governo das ADs. 

Na teoria, teríamos um governo congregacional, no qual toda a congregação teria a condição 

de impor suas necessidades e vontades. Porém, na prática, percebemos o sistema de governo 

eclesiástico episcopal, prevalecendo a vontade de um líder maior; ou uma oligarquia, com 

transparências de poder nas mãos de alguns. A figura do Pastor Presidente, que faz parte de 

uma diretoria, das igrejas sedes e das filiais, dos pastores auxiliares, dos cargos iniciais e 

continuados para se tornar um pastor, são exemplos de uma hierarquia do sistema de governo 

episcopal.  

 

As ADs nascem congregacionais, tanto em suas origens suecas como americanas, e 

se mantêm assim, até a década de 1930. Moderna em sua comunicação e liturgia, 

avançada na participação das mulheres e inclusiva com pobres e negros. Porém no 

final dos anos 1950, ela já é uma igreja conservadora e controlada ditatorialmente 

por uma elite sacerdotal, machista e refratária a todas e quaisquer mudanças. Há 

um substrato de “getulismo” no modelo assembleiano a partir de então, 

principalmente na passagem do modelo congregacional original para o episcopal à 

brasileira. Um típico “peleguismo assembleiano” na relação patronal, dirigista e de 
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obediência cega aos líderes das congregações aos pastores-presidentes nas Igrejas-

Sede (ALENCAR, 2013, p.103,104). 

 

Esta comunidade imaginada ou esta identidade e noção de pertencimento, é oriunda 

dos próprios fiéis, que criam seus símbolos e perpetuam ao longo das gerações, diretrizes 

capazes de formar a cultura desta igreja. Porém, como observa Hall, raramente, ou neste caso, 

quase nunca, é este povo que exercita o poder. O tema da dissertação de mestrado do Dr. 

Gedeon Alencar23, sobre as ADS, expressa esta afirmação: “todo poder aos pastores, todo 

trabalho ao povo, todo louvor a Deus” (ALENCAR, 2000). 

Todo este poder oligárquico, é nutrido pela lembrança constante dos primórdios 

gloriosos e de como o sistema (mesmo que não declarado abertamente) é perfeitamente 

autenticado pela Bíblia Sagrada, segundo suas próprias interpretações. “As culturas nacionais 

são tentadas algumas vezes, a se voltar para o passado, a recuar defensivamente para aquele 

“tempo perdido”, quando a nação era “grande”; são tentadas a restaurar as identidades 

passadas” (HALL, 1999, p. 56). Assim, é criado um ciclo mantido pelos próprios fiéis. 

 

5. A teologia da negação e do inimigo: uma posição assumida pelas Assembleias de 

Deus 

 

Como já frisado anteriormente, em evidência aos caminhos comunicacionais 

observados dentro da cultura nacional e do imaginário instaurado como uma comunidade 

assembleiana imaginada, fica indicado que os resultados foram a produção de embates, 

padrões de negação e a eleição sistematizada de inimigos, que se caracterizavam como 

contraventores de seus padrões doutrinários. Aqui, buscaremos traçar este arcabouço de 

eleição de inimigos, quais os padrões legitimadores desta prática tão corriqueira e 

inconsciente dentro da “nação” chamada Assembleia de Deus. 

Através desta imaginação monárquica ativa entre os assembleianos, um tecido fora 

construído de forma coletiva. A figura do inimigo, necessariamente, faria parte de toda esta 

trama originada por raízes efetivada pela aceitação mútua, que engendraria uma caraterística 

peculiar do que é ser assembleiano. 

 

Em suma, é a instituição da sociedade que determina o que é e o que não é real, o 

que tem um sentido e o que é desprovido dele. Sua própria identidade nada mais é 

                                                           
23 Bacharel em Filosofia pela UECE, mestre em Ciências da Religião pela UMESP e doutor em Ciência da 

Religião pela PUC-SP. É professor e diretor pedagógico do Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos 

(ICEC). Disponível em: http://www.novosdialogos.com/articulista.asp?id=22 

http://www.novosdialogos.com/articulista.asp?id=22
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que esse sistema de interpretação, esse mundo que ela cria. É por isso que (da 

mesma forma que qualquer indivíduo) ela percebe como um perigo mortal 

qualquer ataque a esse sistema de intepretação; ela o percebe como um ataque 

contra sua identidade, contra ela mesma (CASTORIADIS, 1987, p. 241). 

 

Segundo Bronislaw Baczko, é “pelo imaginário que se podem atingir as aspirações, os 

medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades esboçam suas identidades e 

objetivos e detectam seus inimigos” (apud MORAES, 2013, p.1). Para Baczko, explicar uma 

identidade coletiva é: 

 

delimitar o seu “território” e as suas relações com o meio ambiente e, 

designadamente, com os “outros”; e corresponde ainda a formar as imagens dos 

inimigos e dos amigos, rivais e aliados, etc. O imaginário social elaborado e 

consolidado por uma coletividade é uma das respostas que esta dá aos seus 

conflitos, divisões e violências reais ou potenciais. Todas as coletividades têm os 

seus modos de funcionamento específicos a este tipo de representações (BACZKO, 

1985, p. 309). 

 

Para Magali do Nascimento Cunha, é exatamente nesta linha de pensamento que 

podemos identificar a criação imaginária do inimigo.  

 

É nessa corrente de pensamento que podemos identificar a criação imaginária do 

inimigo, da negação do outro, um arquétipo derivado da oposição arquetípica bem-

mal. Para Jung o arquétipo da sombra é relacionado à falha pessoal (“gafe, 

deslize”), sendo atribuída à personalidade consciente como um defeito; é uma 

imagem que “personifica tudo o que o sujeito não reconhece em si e sempre o 

importuna, direta ou indiretamente, como por exemplo traços inferiores de caráter e 

outras tendências incompatíveis” (CUNHA, 2013, p. 58). 

 

É a partir deste entendimento que começam a surgir as lendas, os contos revestidos de 

expressões imaginárias. 

 

[...] narrativas mitológicas, as lendas, os contos de fadas, os romances revestem-se 

de expressões imaginárias nas quais a imagem do inimigo e a do diabo e do 

diabólico são fartamente desenvolvidas. [...] É assim que surgem as figuras dos 

vilões, como das bruxas, das madrastas (o lugar da mulher tem ampla reflexão), 

dos gênios, dos piratas, também associados a governantes e outras lideranças. As 

narrativas históricas e noticiosas, construídas a partir dos imaginários coletivos e da 

memória resultante de processos hegemônicos, também serão permeadas por estas 

imagens arquetípicas (CUNHA, 2013, p. 58). 

 

Como uma religião belicosa, inimigos são eleito se combatidos. É notória, com base 

na dificuldade de aceitar o novo, a demonização destes opositorese a apresentação deles como 
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inimigos em voga. Nas ADs, a cada tempo um novo inimigo tem surgido, uma vez que há a 

compreensão de que um grande exército está sempre à disposição para a batalha. 

 

A teologia de um Deus guerreiro e belicoso sempre esteve presente na formação 

fundamentalista dos evangélicos brasileiros, compondo o seu imaginário e criando 

a necessidade da identificação de inimigos a serem combatidos. Historicamente, a 

Igreja Católica Romana sempre foi identificada como tal e sempre foi combatida 

não só no campo simbólico, mas também no físico-geográfico (CUNHA, 2013, p. 

66). 

 

A partir de 1950, a televisão encaixava-se nos moldes, do que seria mais um inimigo a 

ser vencido. Para isso, representantes que estivessem à frente desta batalha foram aceitos e 

seguidos, e consequentemente, estratégias “de guerra” foram rascunhadas e postas em 

execução para a eliminação daquilo que seria um mal eminente, ou seja, um instrumento do 

diabo para destruição dos lares evangélicos. O Mensageiro da Paz, de 1969 publica a 

entrevista do Pastor Joaquim Marcelino da Silva, mostrando uma fala que evidenciava o 

pensamento da liderança assembleiana, desde a chegada da TV no Brasil, em 1950 

 

– Que pensa o irmão do mundanismo? E quanto ao uso da televisão? – Acho-o 

perigoso e ameaçador da doutrina. Uma vitória que tenho tido é que os irmãos têm 

reduzido o uso da televisão. Estive 3 anos orando ao Senhor para saber a vontade 

dÊle sobre o uso da televisão e o Senhor respondeu, porque entre 70 famílias que 

possuíam televisão atenderam aos nossos rogos e hoje apenas 3 famílias ainda 

resistem ao Senhor, apesar de terem sido grandemente castigadas. Quando comecei 

a agir o povo começou a vender seus televisores com a maior das facilidades e 

alegria (GOMES, 1969 p. 2). 

 

Esta entrevista, além de confirmar o apego dos fiéis ao aparelho, mostra que houve 

castigos aos que possuíam TV. Guardiões sagrados, como o Pastor Joaquim, foram 

protagonistas, por diversas vezes, no processo de legitimidade da proibição da TV como 

marca tradicional de identidade da igreja. Sobre estes representantes, fala Baczko: 

 
Ao produzir um sistema de representações que simultaneamente traduz e legitima a 

sua ordem, qualquer sociedade instala também “guardiões” do sistema que 

dispõem de certa técnica de manejo das representações e símbolos. Do mesmo 

modo os guardiões do imaginário social são, simultaneamente, guardiões do 

sagrado (BACZKO, 1985, p. 299). 

 

A partir deste contexto, é possível observar a necessidade de representatividade 

tangível e palpável que esta igreja possui, em se ter alguém que represente os ideais 

denominacionais, assim como um Rei que representa uma sociedade monárquica em seus 
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empreendimentos de guerra. Pastores midiáticos e com destaques nacionais acabaram sendo 

os eleitos para a nova frente da batalha. 

 

6. Investimento nas mídias 

 

Apesar da forma comedida no uso e investimento em mídias, as ADs, mesmo que 

atrasadas, sempre fizeram uso de recursos midiáticos para sua expansão. Aliás, muito se deve 

a estes recursos de mídia para rápida propagação das visões doutrinárias desta igreja aos 

lugares que posteriormente se tornariam uma base assembleiana, ou um templo.  

Até 1930, a ênfase era muito maior em tais recursos. Haja vista, estarmos falando de 

uma época, em que os missionários fundadores, não mediam esforços para fazerem uso de 

qualquer recurso que fosse favorável à expansão do que se pregava. Com o controle da igreja 

na mão dos pastores brasileiros, o uso passou a ser limitado ao crivo da interpretação bíblica 

do que se entendia, mas com o passar dos anos, o rigor das regras foi sofrendo flexibilizações.  

Desde o início, os fundadores e também, os pastores responsáveis pela liderança da 

igreja, após 1930, privilegiaram a imprensa. Isso ocorria desde 1917. 

 

A comunicação interna feita por meio de jornais de circulação interna dentro das 

AD, ocorria desde 1917. O jornal Boa Semente (ver figura 11), mais antigo, tinha a 

sua circulação no norte do país; já o jornal O Som Alegre, circulava na região 

sudeste. O primeiro jornal era coordenado pelos suecos Samuel Nystron e Nels 

Julius Nelson, e o segundo era dirigido pelo pastor Gunnar Vingren e sua esposa 

Frida Vingren. Em 1919, as igrejas Assembleias de Deus inauguraram os jornais de 

circulação interna. O Jornal Voz da Verdade no mesmo ano e o jornal Mensageiro 

da Paz de circulação nacional, unificando mais ainda a mídia impressa dentro da 

comunidade religiosa AD (CORREIA, 2013, p. 117,118). 

 

Além dos jornais, o rádio também seria motivo de discussões, acerca de sua 

aceitabilidade. Inaugurado no Brasil, em 1919, o veículo que, de início, era destinado às 

elites, devido seus altos cultos, não trouxe, de imediato, grandes preocupações ao segmento 

assembleiano. Porém, a partir da década de 1930, o desinteresse dos fiéis passou a sofrer 

alterações, uma vez que a programação radiofônica passou a atingir o público de massa 

(CORREA, 2013, p. 118). Foi uma questão de tempo, para que a liderança da denominação 

passasse a discutir o perigo que o rádio representava, mas ao mesmo tempo, as possibilidades 

de utilização do veículo para a propagação da fé assembleiana.  
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Em 1937, apesar das ressalvas de que nenhum fiel poderia ter o aparelho em casa, a 

Convenção Geral das Assembleias de Deus aprovou oficialmente, o uso do rádio como 

instrumento de evangelização. Em 1955, surgiu o programa Voz das Assembleias de Deus. 

 

Em 1955, o missionário Nels Lawrence Olson (1909-1993) lançou o programa Voz 

das Assembleias de Deus, na rádio Tamoio e, nos anos seguintes, também passou a 

ser transmitido pelas rádios Mayrink Veiga, Tupi, Relógio, Copacabana, Boas 

Novas e Universo de Curitiba. O programa Voz das Assembleias de Deus tornou-

se um marco importante na evangelização do país. A partir dessa época, todas as 

igrejas assembleianas começaram a implantar o sistema de evangelização nas 

rádios de suas cidades, com diversos nomes, criados por muitos de seus pastores. 

Era possível encontrar nos jornais assembleianos notas com anúncios de pastores e 

de igrejas, divulgando seus programas de rádio e horários. Uma curiosidade é que a 

maioria dos programas de rádio em diversos locais do Brasil mantinha o mesmo 

nome Voz das Assembleias de Deus. Ninguém mudou o nome, porém se criaram 

outras programações locais, tratando do mesmo assunto, ou seja, cada pastor 

cuidava do seu rebanho interno (CORREIA, 2013, p. 118,119). 
 

As histórias de acertos e desacertos com as mídias nas ADs não parariam por aqui. 

Com o passar dos anos, outras formas de observação dos recursos midiáticos, já vigentes, 

foram trabalhadas e outros meios de comunicação passaram a ser aceitos, mesmo que 

lentamente.  

Após o rádio, temos a trama da proibição televisiva e antes que houvesse o uso e 

aceitação do aparelho, surgiu a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A mídia 

escrita já era utilizada, desde o início por Vingren e Berg, configurando assim, uma origem da 

denominação alicerçada nos favores da tecnologia.  

 

Em 1937, organizou-se a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com 

redação na rua Figueira de Melo, 232, e posteriormente no Campo de São 

Cristóvão, 338, na então capital da República, o Rio de Janeiro. Três anos depois o 

Brasil estava sob a ditadura do Estado Novo, e um decreto governamental para 

maior controle da imprensa exigiu que os responsáveis pelos jornais e revistas se 

organizassem em pessoa jurídica. Um grupo de obreiros foi então incumbido de 

fundar, em caráter oficial, a editora da igreja. Seus nomes: Lauro Soares, 

Arquimedes Pinto de Vasconcelos, Cícero Canuto de Lima, Sansão Batista, Samuel 

Nystrom e Francisco Leopoldo Coelho (OLIVEIRA, 1998, p.150). 

 

Com a primeira redação do jornal Mensageiro da Paz, nasceu a CPAD,em 1930, com 

oficialização apenas, em 1936, pois foi somente na Convenção Geral realizada, na cidade de 

Belém do Pará, no referido ano, que o missionário sueco Nils Kastberg explicou aos 

convencionais os benefícios obtidos a partir da criação de uma casa publicadora.  
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Figura 11: Primeiras edições dos jornais, “Boa Semente” de 1919 e “Mensageiro da Paz” – órgão oficial das 

ADs, fundado em 1930. 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.145,146(HALL, 1999, p. 54). 

 

Em 1940, a lei de controle da imprensa decretada pelo presidente Getúlio Vargas, fez 

com que pastores e missionários suecos se reunissem, em caráter de urgência, na cidade de 

Salvador, Bahia, afim de que se regularizasse a CPAD, do contrário, os periódicos da 

denominação sairiam de circulação. Apesar de ser pessoa jurídica, a casa publicadora só 

torna-se propriedade da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1946 

(SOUZA, 2008, p. 33). Hoje, com equipamentos de última geração, em um expressivo parque 

gráfico grande efetivo de funcionários e com uma vasta produção de revistas para diversos 

públicos dentro da denominação, jornais, revistas para Escola Bíblica Dominical (EBD)24, 

DVDs, CDs e livros, a CPAD, localizada, na cidade do Rio de Janeiro (bairro de Bangu), tem 

como prioridade servir as ADs e sua teologia. 

Apesar da ligação conturbada, as mídias fizeram parte da formação assembleiana. TV, 

rádio, editora, gravadora, foram marcas midiáticas da denominação que comprovavam o 

desejo institucional de controle dos meios. É bem verdade, que a presença midiática sempre 

esteve muito mais ligada a uma demonstração de poder simbólico, do que qualquer outro 

motivo (ALENCAR, 2013, p. 244). Isto nos faz pensar que, com tamanho do número de fiéis 

                                                           
24Escola Bíblica Dominical: A EBD tem seu surgimento em 1780 na Inglaterra e com a proposta de trazer 

educação secular e cristã para crianças ociosas. As igrejas protestantes adotaram esta ideia como forma de educar 

seus fieis às instruções dominacionais. Nas Assembleias de Deus os Estudos Dominicais se iniciaram com o 

Jornal Boa Semente no ano de 1919. Os estudos ali publicados eram usados pelos alunos aos domingos, quando 

se reuniam para a EBD. A sistematização e comentário de estudos e revistas aconteceram em 1930 e em 1943 a 

CPAD lançou sua primeira revista de EBD para crianças. No ano de 1979 as ADs já contavam com mais de 

14.000 escolas dominicais no Brasil. (ARAÚJO; SILVA, 2006,p. 25) 
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e, consequentemente, grandes entradas em dinheiro, esta igreja sempre engatinhou na compra 

de emissoras de TV, editoras e outros recursos; em sua grande maioria alugou espaços, ao 

invés de adquiri-los, diferentemente, de outras igrejas pentecostais, como a Universal do 

Reino de Deus, por exemplo. O motivo, como afirma Gedeon (ALENCAR, 2013, p. 244), é 

provavelmente, o fascínio individual de cada líder e cada grupo ministerial, por seu próprio 

poderio midiático, que sempre foi maior que a unidade da igreja. 

 

6.1. Valorização do impresso 

 

É evidente, a ligação mais acirrada das Assembleias de Deus com a mídia impressa, 

em detrimento dos demais recursos midiáticos, isso desde seus primórdios. Tal aliança, tem 

raízes muito mais profundas e distantes da fundação das ADs, a começar, pela Reforma 

Protestante e suas implicações no movimento pentecostal. A aproximação na ênfase e no uso 

da imprensa, é perceptível no protestantismo com Martinho Lutero25(1483-1546) e João 

Calvino26 (1509-1564). Esta foi a religião do livro, introduzida no Brasil e com forte apego 

aos assembleianos. 

Já na pré e na reforma protestante, não poderíamos falar da rápida divulgação do 

protestantismo, sem mencionarmos o advento da imprensa e da proliferação da literatura 

protestante, na Era Guttenberg. O protestantismo europeu nasceu em plena era da escrita. 

Consequentemente, o protestantismo, que chega ao Brasil, era herdeiro desta religião da 

Bíblia, cuja leitura legitimaria, não simplesmente aquilo que se propunha a acreditar, no 

evangelho, mas numa causa que servia para derrubar uma tradição religiosa centralizada na 

autoridade papal, a Igreja Católica (CAMPOS, 2012, p. 37). 

 

Foi nesse contexto que o monge agostiniano Martinho Lutero (1483-1546) se 

tornou um leitor obstinado da Bíblia, procurando nela os elementos para contestar a 

autoridade do papado. Ao elaborar as suas célebres 95 teses, marco inicial da 

Reforma Luterana (1517), cujo quinto centenário se aproxima, Lutero, e depois os 

demais reformadores, fariam da Bíblia expurgada dos escritos considerados não 

                                                           
25Martinho Lutero: Monge e Professor, ganhou fama por dar início a Reforma Protestante. Acreditando que a 

Igreja Católica Romana havia-se desviado do cristianismo bíblico, em 1517 publicou suas famosas 95 teses 

relativas à corrupção da igreja. Sua grande contribuição foi a tradução da Bíblia, concluída em 1534. Traduziu o 

Novo Testamento em pouco mais de dois meses e foi durante séculos, considerado a Bíblia alemã. (LANG, 

2006, p. 199) 
26João Calvino: Criado no catolicismo romano, Calvino envolveu-se na Reforma Protestante e tornou-se um de 

seus líderes e, provavelmente, seu mais notável teólogo. Acreditava que a doutrina cristã deveria basear-se 

exclusivamente na Bíblia. Produziu as Institutas da religião cristã, obra teológica clássica que, segundo ele, se 

baseava unicamente na Bíblia. Também escreveu extensos comentários sobre a maioria dos livros da Bíblia e 

exerceu grande influência na cidade de Genebra, Suíça. (LANG, 2006, p. 200) 
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canônicos a principal ferramenta de ataque à fortaleza católica (CAMPOS, 2012, 

p. 41). 

 

Com desejos evangelísticos e também, apologéticos, as igrejas protestantes, a partir da 

liberdade de culto em solo brasileiro, fizeram da imprensa, sua grande aliada na proliferação 

de seus ideais. Consequentemente, as ADs, através de suas raízes, de seus fundadores e por 

seus seguidores, aproveitaram tal espaço como melhor forma de evangelização e incentivo a 

prática evangelizadora, e como proposta de manutenção dos dogmas denominacionais. 

Artigos e jornais, como marca da igreja, foram os grandes aliados. 

Além do jornal A voz da verdade (1917), mais antigo da denominação, e o jornal Boa 

semente(1919), mais difundido no norte do país, ainda temos, o jornal O Som alegre com 

circulação na região sudeste; e o ainda em circulação O Mensageiro da Paz (1930), jornal que 

serve tanto para o público interno, com informações de testemunhos, avisos e artigos, como 

para fins apologéticos e evangelísticos, sendo a principal marca externa da denominação. 

 

6.2. A mídia sagrada e a mídia profana 

 

Uma vez que esta grande organização seria incapaz de se manter sem as benesses da 

comunicação, desde o início houve uma cumplicidade com tais recursos. Porém, quando a 

linguagem religiosa ali pregada precisou, necessariamente, ser adaptada para os diferentes 

recursos midiáticos, a igreja e sua liderança passaram a analisar, de uma forma mais 

sistematizada, esta união, uma vez que o uso dos meios de comunicação estava afetando os 

padrões tradicionais das ADs, na interpretação de alguns líderes (CORREA, 2013, p. 225). 

Passou a ser exposta a dualidade entre uma mídia sagrada e uma mídia profana. 

Não se tratava, simplesmente do uso, mas das demandas sociais, políticas que 

advinham juntamente com os meios de comunicação. A mídia impressa, favorável, 

relativamente, fácil de administrar e usar, foi desde sempre catalogada como a mídia sagrada, 

conquanto expressasse as verdades bíblicas, já interpretadas pela liderança da igreja. O rádio, 

apesar da ojeriza inicial, caracterizando-o por certo tempo como algo profano, ganhou espaço 

entre os pentecostais e também em meio ao público assembleiano. Ao que parece, houve 

segundo Leonildo Campos: 

 

[...] um casamento ideal entre pentecostais e rádio no Brasil por causa da cultura da 

oralidade que aqui se desenvolveu. [...]O rádio cria a possibilidade do ouvinte gerar 

as suas próprias imagens mentais, tornando-se assim um cúmplice ou um agente 
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ativo no processo de comunicação, enquanto preenche com as suas fantasias e 

desejos, os claros do discurso e da linguagem falada (CAMPOS, 2004, p. 12). 

 

No entanto, mídia como a televisão, em dado momento da história, e ainda hoje em 

várias igrejas das ADs, foi considerada profana, pois nestes recursos, além da mensagem 

precisar ser adaptada para o meio, afetando os padrões doutrinários, eram recursos novos, e 

como tais, se encaixavam em supostos inimigos dos bons costumes e da fé cristã. 

A televisão, além de se encaixar no padrão de inimigo dentro da comunidade 

imaginada, também deveria ser negada, pois a Igreja Católica já fazia uso deste recurso. 

Assim, não seria prudente, segundo a liderança, fazer uso de um recurso usado por um grupo 

tido como herege, que, conforme as interpretações religiosas pentecostais, havia se afastado 

da sã doutrina.  

É fato ainda, que muitos outros motivos rondavam os fiéis assembleianos, quanto à 

negação da TV, como diz Campos: 

 

Já a televisão representa o advento da “civilização da imagem”, que gera, no dizer 

de McLuhan, “um meio frio de comunicação”, isto é a TV. Isto porque, nela as 

imagens se encontram prontas, acarretando o que os filósofos da comunicação 

humana consideram ser o abandono do discurso falado e o aparecimento de uma 

ditadura da imagem. A consequência disso tudo seria, a “desvalorização”, a 

“humilhação” e o “ódio” à palavra, conforme escreveu Jacques Ellul (CAMPOS, 

2004, p. 12). 

 

Hoje, com a necessidade, não somente evangelística, mas também de poder, e 

dominação dos meios, as ADs têm feito uso abrangente dos meios de comunicação. 

Legitimam a maior parte dos recursos midiáticos, desde que estes estejam expressando o 

evangelho, teologicamente correto, na avaliação dos líderes. 
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Capítulo III – DA PROIBIÇÃO, DA ACEITAÇÃO E 

INCORPORAÇÃO DA TELEVISÃO: CAMINHOS 

COMUNICACIONAIS 
 

Neste terceiro capítulo, o foco recairá no desconforto que a TV gerou na liderança 

assembleiana, com aprofundamento do que já foi introduzido no capítulo anterior. Serão 

analisadas as razões da proibição que regeram todo enredo de cisões e preocupações que 

passaram a tirar a possível ordem natural do meio denominacional. Em seguida, analisaremos 

o processo de aceitação posterior à proibição, e do avanço televisivo dentro das Assembleias 

de Deus, pois, após o veto formal, a igreja de forma comedida e perene passou a adotar a TV, 

agora, como meio de pregação do Evangelho. Também, enfatizaremos os líderes que fizeram 

de seus ministérios uma aposta ao crescimento e sucesso da televisão entre os fieis, 

contrariando, muitas vezes, as recomendações da instituição.  

 

1. A proibição da Televisão 

 

A proibição da TV dentro das igrejas Assembleias de Deus, aconteceu sete anos após a 

chegada do aparelho em solo brasileiro, em 1957, levando em consideração que o recurso 

midiático chega ao Brasil, em 18 de setembro de 1950, através de Assis Chateaubriand, 

conforme descrito no capítulo 1 deste trabalho. 

Apesar do início promissor da introdução da TV no Brasil e da rápida e tímida 

aceitação dos evangélicos de outras denominações quanto à existência de programas 

religiosos, como é o caso do programa “Fé para Hoje”, da igreja Adventista que foi ao ar em 

1951 (SANTANA, 2013, p. 50), não temos a mesma veemência no controle deste meio pelos 

fiéis assembleianos. Aliás, não fora encontrado nenhum registro nas fontes consultadas para 

esta pesquisa, nem no Mensageiro da Paz, sobre o uso do aparelho televisivo pelas igrejas 

Assembleias de Deus, no início da década que inaugura a TV no Brasil. 

Com uma população esmagadoramente rural, 80%  (MATTOS, 2002, p. 26), e com 

um maior crescimento assembleiano, na simplicidade do campo, fica evidente que a igreja que 

cresceria com características rurais, e mesmo chegando aos grandes centros, ainda 

permaneceria com expressões advindas daquele contexto, principalmente, ao que se refere a 

uma visão patriarcal e coronelista de liderança (ALENCAR, 2013, p. 88), - em que os 

recrutados (fiéis) se achegam em total dependência, características importante no 

entendimento da veemência na proibição posterior.  
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A estrutura patriarcal e estamental da liderança. No primeiro, os servidores “são 

recrutados em total dependência pessoal do Senhor”; e no segundo, as relações se 

baseiam em “privilégio ou concessão do senhor”. Um ministério ou uma 

convenção, mesmo nas grandes cidades com toda a tecnologia e administração 

profissionalizada, não perde este caráter: sua construção gira em torno de 

clientelismo e mandonismo. Herança do modelo coronelista das zonas rurais, onde 

o poder privado do dono da fazenda rivalizava e substituía o poder público ausente 

(ALENCAR, 2013, p. 88).  

 

Com uma comunidade simples, mas alicerçada num complexo sistema de coerção e 

liderança patriarcal, chegamos em 1957. Nesse ano, os dessabores nutridos pelos sete anos de 

observações, veio à tona, para que assim fosse resolvido o futuro do aparelho em meio aos 

lares dos assembleianos. Levou-se em consideração, que a partir desse momento histórico 

midiático em solo brasileiro, a televisão e sua programação passou a ser explorada, e cada vez 

mais difundida (veja descrição deste processo no capítulo 1 deste trabalho).  

A população aderia à mídia, que gradativamente, ganhava mais e mais lares. 

Automaticamente, a liderança das ADs tinha em mãos um crescimento vertiginoso do número 

de aparelhos nas casas, por conta do desenvolvimento econômico do país e do intenso 

processo de urbanização e modernização das cidades. Consequentemente, os membros 

assembleianos, como parte deste contexto, passaram a adquirir aparelhos. Não poderia ser 

diferente, muitos fiéis e pastores passaram a assistir televisão e também a comprarem, fazendo 

dessa mídia parte importante no contexto familiar. 

Com as preocupações calcadas no crescimento, desenvolvimento e na preservação da 

identidade da igreja, a liderança passou a ver no aparelho televisivo, nessa ocasião, já com dez 

emissoras de TV no país, e com o início das transmissões sistemáticas para o interior do País, 

um malefício a ser combatido. O Mensageiro da Paz, como um jornal que expressa as 

posições oficiais da igreja, não esconde o fato de que “inovações” são vistas como perigosas à 

sanidade cristã assembleiana.  

 

A verdade é que todos dispõem de tempo para ler jornais e revistas mundanas, e 

isso requer algumas horas de cada dia, mas não têm tempo, não querem reservar ao 

menos cinco minutos para ler um capítulo da Bíblia. Há sempre tempo disponível 

para assistir uma conferência de caráter mundano, para ir ao cinema, onde se 

aprende a corromper o caráter emanchar a dignidade; há sempre tempo para estar 

presente nos campos de esporte ou nos prados de corridas de cavalos, a embrutecer 

o espírito e a corromper o coração, porém não sobra tempo para assistir ao culto 

divino, na Casa de Deus. Ante essa inversão de valores; ante tal cegueira espiritual, 

temos que reconhecer que este é o tempo do fim (TEMPO, 1960, p. 1). 
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Muitos foram os testemunhos de fiéis (chamados “proféticos” no jargão religioso), que 

expressavam uma desumanização da membresia, por conta dessa nova prática. Parece claro, 

que as razões se relacionam à comunidade imaginada e também à cultura nacional, como já 

trabalhado no capítulo 2 desta dissertação.  

Dentre os diversos aspectos já apresentados como subsídios que fortaleceriam as 

decisões da liderança das ADs no veto do aparelho televiso, ainda teríamos testemunhos, além 

dos muros denominacionais. Outras igrejas evangélicas e também teólogos de outros países, 

que fizeram sucesso no Brasil com seus textos, também usaram diversos expedientes para 

criticar a TV. O escritor, dedicado ao tema da escatologia e pelos acontecimentos da nação de 

Israel, Win Malgo27, escreveu um texto bastante sugestivo, que circulou entre evangélicos e 

entre os assembleianos: Televisão – Instrumento do Anticristo.  

Neste, um folheto, publicado pela entidade fundamentalista estadunidense Chamada 

da Meia Noite, não foi possível encontrar datação, mas pelo teor, percebe-se um tempo que 

remonta entre as décadas de 70 e 80.   O autor expressa, afirmações que mostram o perigo 

mortal da televisão, baseadas, desde supostas pesquisas cientificas, até um certo poder 

espiritual mediúnico que envolve quem a assiste: 

 

Frequentemente já advertimos em nossas publicações sobre o perigo mortal da 

televisão, que é amenizado com veemência por muitos cristãos. Mas a ciência cada 

vez mais os contradiz. Verificou-se que principalmente crianças pequenas que 

assistem à televisão tem seu desenvolvimento retardado, porque não conseguem 

digerir espiritualmente tudo o que vêem diariamente.  

Mas os perigos da televisão são ainda maiores, como se conclui da seguinte notícia: 

“Numa palestra de J. Schootenmeijer foi provado biológica-cientificamente que a 

luz eletrônica emitida pelo tubo de raios catódicos do televisor literalmente fere as 

partes do cérebro humano, as pontas dos nervos finalmente seriam queimadas. 

Cada hora que ainda ficamos diante do televisor – portanto, também na escola – 

significa diretamente uma ainda maior degeneração dos indivíduos, e a longo prazo 

também uma degeneração de toda a humanidade”. 

Já há sete anos a revista alemã “Der Spiegel” publicou um artigo sobre a eletrônica 

da televisão, em que se lê: “Através de refinados efeitos de luz, que os homens da 

televisão criam na tela com ajuda de computadores, ela tem efeito tão psicodélico 

quanto uma viagem com LSD, pois as televisões coloridas confundem todos os 

sentidos (psicodélico significa aquilo que confunde o psiquismo e a consciência – 

expansão e dissolução hipnótica). Isso quer dizer que a vida enrijece sob os raios 

mortais da tela!”. 

Cientistas e médicos japoneses declararam num congresso psiquiátrico: “que a 

televisão, como tal, tem emissões hipnóticas diretas. Com a TV teria vindo sobre o 

mundo uma nova mediunidade, um poder espiritual, que estaria além da realidade 

da vida, gerando alienação depressiva. Seria gerada uma forma de comportamento 

                                                           
27Wim Malgo (1922-1992) - fundou a Obra Missionária Chamada da Meia-Noite internacional em 1955. Ele 

recebeu sua educação formal no instituto bíblico Beatenberg na Suíça. Dr. Malgo foi o autor de mais de 40 

livros, e uma autoridade em profecia bíblica. (NOITE, 2014) 
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contrária ao ser humano, sendo-lhe imposto o que ele na verdade nem quer. Os 

indivíduos tornam-se uma massa moldável! Para eles, anormal e contrário à 

natureza parece normal, por isso eles discutem e agem sob a influência mediúnica 

como sonâmbulos.” 

Em suas “Heresias Audiovisuais”, o periódico “ChristundWelt” (O Cristão e o 

Mundo”) fez a afirmação procedente: “Por mais alarmantes que sejam as 

experiências com a televisão – o telespectador não se impressiona. Ele não 

consegue mais libertar-se. O poder espiritual que veio sobre ele prende-o na sua 

camisa de força mágica-mediúnica!”. 

O falecido pastor L. Vogel, de Zurique, observa no seu livreto “Die Philosophieund 

das WortGottes” (A filosofia e a Palavra de Deus), entre outros, no prefácio: 

“vivemos hoje na véspera da “Grande Tribulação”, Mateus 24.21, na qual surgirá e 

governará terrivelmente o anticristo. Já hoje (isso foi no ano de 1960, NR) existe “o 

olho do anticristo”, nos 85 milhões de televisores sobre a terra. Em pouco tempo 

esse número vai decuplicar.” 

E finalmente, Hippel escreve em seu livro “Denn Deinistdas Reich” (Pois teu é o 

Reino): “Já os sacrifícios infantis do paganismo eram de bestialidade impiedosa. 

Muito mais terríveis são os sacrifícios infantis que se entrega inescrupulosamente 

ao atual fogo de imagens. Se antigamente queimavam nesse fogo idólatra os corpos 

mortais, hoje queimam almas imortais no fogo de Moloque “televisão”! A entrega 

a uma influencia das imagens, como também a uma revelação em imagens, o ser 

consumido interiormente por essa fogueira moderna de Moloque, perverte o íntimo 

do homem. Esse fenômeno criou uma humanidade que tem cada vez menos e 

finalmente não terá mais, acesso à palavra revelada de Deus. 

Homensinspiradosporimagens sucumbem ao espírito e caráter do sinal da besta de 

Apocalipse 13. Eles podem mesmo ter sido convertidos pela “imagem” – sua 

estrutura espiritual e psíquica interior permanece queimada. Aqui queima chamas 

espirituais estranhas”. 

O maior mal da televisão é que o telespectador – pequeno ou grande – aos poucos 

perde a capacidade de crer no Deus vivo e no seu Filho Jesus Cristo. Pois quando o 

hoem vê, ele não pode mais crer. Crer é o contrário de ver. A Bíblia ensina: 

“...andamos por fé, e não pelo que vemos” (2 Co 5.7). A fé em Jesus Cristo é 

importante, pois somente pela fé nele alcançarás a vida eterna. Por isso desfaz-te da 

televisão, para que possas olhar para longe, como fizeram os heróis da fé de 

Hebreus 11, e como é ordenado em Hebreus 12.2: “Olhando firmemente para o 

Autor e Consumador da fé, Jesus”, ao invés de olhar para o televisor (MALGO, 

s.d). 

 

Figura 12: Imagem do folheto escrito por Win Malgo, publicado pela chamada da meia noite. 

 

Fonte:MALGO, s.d 
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Diante das exposições sobre o assunto, de forma externa e interna, discussões, 

proibições e especulações informais continuaram a surgir entre os fiéis. Até que, em 1957, 

aconteceria a primeira discussão formal acerca deste assunto. 

 

As igrejas ADs mais uma vez estavam preocupadas com os seus adeptos. A 

televisão ganhava destaque entre os administradores assembleianos e mais uma vez 

a Convenção Geral das Assembleias de Deus entrou em cena. Sendo realizada em 

1957, sete anos após as primeiras transmissões da TV brasileira, a convenção 

reuniu-se em Belo Horizonte (MG), ocasião em que o tema do uso da televisão 

pelos crentes assembleianos foi debatido (CORREA, 2013, p.119). 

 

Dos dias 11 a 15 de novembro de 1957, a convenção presidida pelo pastor 

assembleiano Cícero Canuto de Lima, ficou marcada como aquela que vetou a televisão entre 

os fiéis assembleianos. “Em 1957, sete anos após as primeiras transmissões da TV brasileira, 

a CGADB, debateu o uso da TV. Decidiram-se pela proibição, sob pena de exclusão dos 

crentes que assistissem ou possuíssem o aparelho” (ARAÚJO, 2007, p.153). 

 

Figura 13: Pastor Cícero Canuto de Lima ao púlpito 

 
Fonte:Página de Mário Sérgio28 

 

Sendo a convenção mais concorrida, até então, com a presença de muitos delegados 

(qualidade dos pastores participantes), muitas foram as resoluções apresentadas com reflexos 

posteriores na dinâmica das ADs. Segue o texto acerca da convenção, conforme o Mensageiro 

da Paz. 

 

Belo Horizonte foi a sede da Convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil. 

(...) que se realizou nos dias 11 a 16 de Novembro de 1957. (...) os delegados 

                                                           
28 Disponível em http://mariosergiohistoria.blogspot.com.br/2013/10/cicero-canuto-de-lima-perfil-de-um.html, 

acesso em 25 out. 2013. 

http://mariosergiohistoria.blogspot.com.br/2013/10/cicero-canuto-de-lima-perfil-de-um.html
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participaram de cultos ao ar livre em várias partes da cidade. (...) O fato de haver 

sido a Convenção mais concorrida demostra o interesse do povo de Deus pelos 

problemas comuns, e o desejo de vê-los superados. Nos dias que se seguiram, o 

templo parecia uma colmeia; obreiros que entravam e saiam, comissões em 

atividades, o pastor, sua família, e os membros da igreja local, não paravam de 

atender a todos, (...) A 14ª Convenção foi, sem dúvida, não só a mais concorrida 

mas também a de maiores resoluções com reflexos no trabalho do Senhor em todo 

o país (DÉCIMA QUARTA CONVENÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS, 

1957). 

 

Figura 14: Fotos da Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1957, quando pela primeira vez o assunto 

televisão entra em pauta numa reunião. 

 
Fonte: MENSAGEIRO DA PAZ, 1957, p.2 

 

Após esta convenção, é perceptível, nos escritos e histórias das igrejas locais, o quanto 

este assunto ainda fora discutido entre os líderes e fiéis. Como pastor presidente da convenção 

e também pastor da igreja local, localizada no bairro do Belenzinho, Cícero Canuto de Lima29, 

fez deste assunto pauta de uma Escola Bíblica e Convenção Regional do Ministério Belém 

das ADs, com seus obreiros, no ano de 1962. Ali foi deliberado mais uma vez, apesar da 

regionalidade do assunto, mas que representava o teor do que já fora proposto de forma 

nacional, que a proibição compulsória era a melhor opção de preservação da igreja e 

                                                           
29Cícero Canuto de Lima: Cícero Canuto de Lima, com sotaque que marcava suas origens, se destacou como 

um homem que foi formado na forma “mais genuína” (como se cria) ao serviço pastoral, na luta diária e pela 

formação mais rígida que as Igrejas Pentecostais já tiveram no Brasil. Nasceu em 19 de janeiro de 1893 na 

cidade Mossoró, Rio Grande do Norte. Aos 25 anos converteu-se em Timboteua no estado do Pará. Em 1923, 

Cícero Canuto foi consagrado ao ministério Pastoral, em Belém do Pará, pelo missionário Gunnar Vingren. O 

pastor Cícero Canuto de Lima pastoreou a Assembleia de Deus de João Pessoa/PB, durante quinze anos, tendo 

início em junho de 1924. Em fevereiro de 1939 foi Pastor na AD de São Cristovão/RJ e posteriormente a igreja 

de Santos/SP. Em 1946, assumiu liderança da Assembleia de Deus, no Belenzinho em São Paulo/SP. Sendo o 

oitavo pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém (Missões). Foi líder da Convenção Geral 

das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB) por três vezes. Em 1980. foi jubilado pela igreja Assembleia de 

Deus (Belenzinho), em São Paulo, após 34 anos de pastorado, assumindo o seu lugar o atual presidente da 

CGADB, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Faleceu em 2 de outubro de 1982 aos 89 anos. Foi 

sepultado com as honras devidas ao último dos pioneiros brasileiros das Assembleias de Deus Ministério do 

Belém no Brasil (GABRIEL, 2010). 
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observação correta da sã doutrina, segundo eles. Sobre isso, escreve Mario Sérgio de 

Santana30 em seu blog: 

 

Talvez, uma das posições mais contrárias que se têm registro contra a TV, procede 

do Ministério do Belenzinho. No mês de setembro de 1962, em uma Escola Bíblica 

e Convenção Regional do Ministério do Belém, os obreiros deliberaram - sob 

a presidência do pastor Cícero Canuto de Lima - sobre o uso da televisão. 

Publicado no MP (2ª quinzena de agosto, p.6), transcrevo aqui na íntegra a decisão 

do ministério. Um dos assuntos resolvidos pela Convenção foi o uso da "televisão". 

Vários pastores expuseram à Convenção a inconveniência do uso de "televisão" 

pelos crentes, mal que esta penetrando sorrateiramente, na igreja, - o pior, são os 

"defensores intransigentes" a proclamarem as "grandes vantagens". Estudando o 

assunto, e tendo em vista a preservação da doutrina seguida pelas Assembleias de 

Deus, no Brasil, desde o princípio, e responsabilidade que têm os Obreiros no 

sentido de manter rigorosa vigilância ao rebanho do Senhor, guardando-o de 

modernismos perniciosos resolveu a Convenção: a) nenhum Cooperador poderá 

adquirir "televisão", caso o fizer será suspenso da Cooperação e o seu caso seja 

tratado pelo Ministério; b) que os obreiros proíbam aos crentes o uso de "televisão" 

e bem assim a compra, fiando sujeito a disciplina aquele que, avisado, desobedeça 

aos conselhos e recomendações; c) que a Convenção ao tomar as deliberações 

acima, visa resguardar o rebanho de Deus, dos efeitos negativos sobre a vida 

espiritual dos crentes que, infelizmente, têm adquirido televisões. (SANTANA, 

2013) 

 

As discussões sobre a TV e seus malefícios nos lares assembleianos, não parariam por 

aí. O ápice dos embates e resoluções aconteceu no final da década, em 1968, já no período do 

regime militar. Interessante que, mesmo sendo a TV um veículo de preferência do governo 

militar, “um grupo de maior expressão na CGADB elevou a tônica do discurso combatendo 

frontalmente a propriedade e o uso do aparelho” (SANTANA, 2013, p. 52). 

Além da convenção de novembro, que tocaria no assunto, podemos pensar em 

acontecimentos daquele ano, anteriores e externos à convenção, que provavelmente, 

contribuíram para uma pauta especial sobre o assunto. Em 1968, foi criada a Assessoria 

Especial de Relações Públicas, um órgão que passaria a controlar a propaganda política do 

governo militar. Também aconteceu a morte de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira 

de Melo (04 de abril), o que favoreceu a propagação da televisão. As telenovelas passam por 

reformulações, conquistando um maior público com suas abordagens de temas da atualidade e 

com a introdução da figura do vilão. Ainda dentro desse ano, a TV Globo inaugurou sua 

terceira emissora e iniciou o programa católico A Santa Missa em Seu Lar. 

                                                           
30Mário Sérgio de Santana: Pesquisador da história das ADs, formado em História pela Univille, pós-graduado 

em História Cultural, professor de História do Centro Evangélico de Educação e Cultura (CEEDUC) e da rede 

municipal de ensino de Joinville e presbítero da Assembleia de Deus em Joinville. (SANTANA, 2013) 
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Outro fato interessante é que dois meses antes da reunião da CGADB, o Mensageiro 

da Paz havia publicado uma matéria sobre a “CAMPANHA NACIONAL DE BOAS 

NOVAS”, um evento realizado em Uberlândia (SANTANA, 2013, p. 52). O jornal não 

somente divulgou o evento, como também fez menção da emissora de televisão local. 

 

As cinco emissoras de rádio da cidade, a rádio,televisão local e os jornais fizeram 

ampla propaganda com respeito a campanha. (...) Na abertura da campanha de 

Boas Novas, o coral da igreja apresentou vários hinos pela televisão local, e o 

pastor Bernhard Johnson saudou o povo da cidade. (...) Os evangelistas João de 

Souza e Joá Caitano foram especialmente convidados na ocasião para 

conferencitarem na televisão local com moços de outras Igrejas, sobre: SEXO, 

ALCOOL E ENTORPECENTES (A. FILHO, 1968, p. 3) 

 

A simpatia camuflada dos fieis, a contrariedade, mas também a rendição do 

Mensageiro da Paz frente ao assunto da televisão, e o crescimento da venda do número de 

aparelhos, levariam líderes a debaterem o assunto mais uma vez, agora, na convenção de 

1968. Algo que também tenha favorecido as deliberações dessa convenção se aplica ao pastor 

Bernhard Johnson Jr. (SANTANA, 2013, p. 52). Este foi fundador e presidente da Cruzada 

Boas Novas (um projeto de evangelismo em massa, que posteriormente passou a chamar-se 

“Cruzada Bernhard Johnson”) e um dos pioneiros das ADs a manter programa de cunho 

evangelístico na televisão brasileira.  

 

Missionário filiado a AG [Assembly of God], Johnson se inspirou no sucesso dos 

televangelistas estadunidenses a partir de 1960, para criar o programa “Palavras de 

vida”. No entanto, na mesma edição que anunciou o uso da TV pela Cruzada as 

críticas continuam: “o teatro e o cinema procuram explorar o Sexo, pois é o que o 

mundo deseja [...] O Diabo tem usado muito em grande escala a arma do Sexo para 

atrair a juventude e todos os homens à perdição eterna!”(SANTANA, 2013, p. 52). 

 

Ainda dentro desta mesma edição, o Mensageiro da Paz publicou uma entrevista com 

o pastor Agenor Alves de Oliveira, deixando o ambiente assembleiano ainda mais alvoroçado. 

Foi perguntado ao pastor: “– Que pensa sobre a televisão; ela é prejudicial, útil ou neutra à fé 

cristã?” O pastor Agenor então respondeu ao repórter: “– É prejudicial.” Repórter: “–Qual o 

perigo que ameaça atualmente a Assembleia de Deus?” Pr. Oliveira: “– O mundanismo” 

(SOUZA, 1968, p.3). 

De posse de tais acontecimentos e situações, não é de se estranhar que naquele ano o 

assunto voltasse a ser mencionado em uma convenção. Além disso, apesar da proibição de 

outrora, muitos fiéis ainda permaneciam com o aparelho em casa, inclusive pastores e 
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evangelistas31, contrariando o que havia sido proposto pelo órgão maior (CGADB) em 1957, 

e pelo mais enfático quanto à proibição do aparelho, pastor Cícero Canuto de Lima, 

presidente da convenção por três vezes.  

Acerca desse segundo momento formal de discussão sobre da TV nas ADs, trabalha 

Silas Daniel em historiografia oficial: História da Convenção Geral das Assembleias de Deus 

no Brasil. Nesta referida obra, o autor apresenta informações relacionadas às proeminentes 

discussões sobre o veto do uso da televisão entre pastores e membros nas ADs brasileiras, 

fornece detalhes dos principais debates sobre o tema, destacando os atores envolvidos na 

convenção dos dias 25 a 29 de novembro de 1968, ocorrida na cidade de Fortaleza, Ceará, 

agora presidida pelo pastor João Alves Corrêa, tendo como vice-presidente o pastor José 

Pimentel de Carvalho. “Encerrando a sessão daquela tarde, o pastor Moreira da Costa, de 

Nova Friburgo (RJ), perguntou: “-É lícito ao crente possuir televisão em sua casa?” 

(DANIEL, 2004, p. 397). 

Em resolução ao debate desta convenção ficou decidido que os pastores ou membros 

das ADs que tivessem o aparelho em casa teriam até a próxima convenção, que aconteceria 

entre os dias 18 à 23 de janeiro em 1971, na cidade de Niterói RJ, para se desfazerem dele, do 

contrário seriam excluídos do rol de membros da igreja. No ano seguinte, 1969, foram 

publicados pelo Mensageiro da Paz detalhes dessa convenção e a resolução formal: 

 

A linda e progressista cidade de Fortaleza hospedou condignamente a Décima-nona 

Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, durante os dias 25 a 29 de 

novembro de 1968. Foi a primeira vez que se realizou uma convenção Geral no 

Estado do Ceará e a impressão que se obteve foi a melhor possível. A Convenção 

foi presidida pelo pastor João Alves Corrêa (Santos, SP) e os seus companheiros de 

Mesa foram os pastores: José Pimentel de Carvalho (Curitiba, PR), vice-presidente; 

Armando Chaves Cohen (Brasília, DF) e Luiz Bezerra da Costa (Bela Vista, 

Fortaleza, CE), respectivamente primeiro e segundo secretários. 

 

PRINCIPAIS DECISÕES 

Sessão de 25-11: [...] A convenção manifestou-se oficialmente contrária ao uso de 

anticoncepcionais. 

A Convenção reafirmou por unanimidade sua crença na doutrina bíblica da 

Trindade Divina. 

Foi votada a condenação ao uso por pessoas crentes, de mini-saias, cabelos 

crescidos (por pessoas do sexo masculino, os cabeludos) e modas extravagantes. 

                                                           
31Evangelista: Visando o crescimento da igreja e com alicerce na tradição, a administração das ADs organiza 

sua liderança basicamente em: cooperador, diácono, presbítero, evangelista, Pastor e Pastor Presidente. Para cada 

fase o candidato ao cargo, elegido previamente pelo Pastor e depois numa reunião, necessita suprir alguns 

necessidades básicas: ser casado, dizimista, ser apto e dar bom testemunho. O Evangelista, segundo a Bíblia, é 

quem tem o ministério de evangelizar. Vive para anunciar o Evangelho de Jesus, em todos os lugares. Dentro das 

ADs, a palavra pode ter outros sentidos. Alguém que auxilia o Pastor, desenvolvendo um trabalho pastoral. Uma 

espécie de estágio de Pastor. 
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Sessão de 26-11: [...] Reafirmou-se a posição da Assembleia de Deus, contrária ao 

batismo em águas de pessoas que, não sendo viúvas ou solteiras, não são 

legalmente casadas. 

Sessão de 27-11: [...] 

Sessão de 28-11: [...] 

Sessão de 29-11: Considerando os efeitos maléficos que os programas de TV têm 

causado à comunidade evangélica, principalmente à família, a Convenção Geral 

resolveu aprovar a seguinte proposta: 1) Os pastores e evangelistas da Assembleia 

de Deus no Brasil não devem usar aparelhos televisores. 2) Os que já o possuem, 

devem desfazer-se deles até a próxima convenção. 3) Os obreiros devem 

recomendar às igrejas que se abstenham do uso da televisão. Que os que possuem 

desfaçam-se dos mesmos, a fim de evitar a suspensão. (MENSAGEIRO DA PAZ, 

1969, p. 2). 

 

Figura 15: Imagens do MP que retratam as resoluções da Convenção Geral das Assembleias de Deus 

de novembro de 1968 e Pastores em momento de culto na convenção de 1968 

 

 

Fonte: GOMES, 1968, p. 8,9 
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É possível identificar elementos comuns entre os mais veementes guardiões destas 

resoluções pregadas, como a “verdadeira identidade dos salvos”, e as palavras “mundo” e 

“mundanismo”. Em toda e qualquer alegação das razões de tais proibições, existia uma frase 

em comum: “Precisamos tomar cuidado com o mundanismo entrando na igreja”. Como 

exemplo, temos, além da entrevista com o pastor Agenor, descrita acima, na mesma edição do 

Mensageiro da Paz que trouxe as deliberações de 1968, na edição do jornal de janeiro de 

1969, uma entrevista com o pastor Joaquim Marcelino da Silva. Foi perguntado ao pastor: “– 

Que pensa o irmão do mundanismo? E quanto ao uso da televisão?” O pastor respondeu ao 

repórter “– Acho-o perigoso e ameaçador da doutrina”. (MENSAGEIRO DA PAZ, 1968, 

p.3). 

Há relatos de um testemunho que se tornou comum em pregações nos púlpitos das 

ADs, porém, não foi possível atestar a veracidade do fato. Vale, porém, o registro, descrito 

aqui como exemplar do imaginário em meio aos fiéis, que se tornou uma ilustração de 

tradição oral. Diz respeito à história de um pastor que recebeu a entrega de uma televisão que 

havia comprado. Quando esta foi descarregada em sua casa, viu a propaganda na embalagem: 

“Este aparelho traz o mundo para dentro de sua casa”. Bastante assustado e com um grande 

sentimento de culpa, o pastor mandou os mesmos homens que trouxeram o aparelho levarem-

no de volta. 

Após a convenção de 1968, o assunto voltaria a ser debatido na 22ª Convenção Geral 

das ADs, na cidade de Natal – RG, nos dias 22 a 26 de Janeiro de 1973, proibindo-se mais 

uma vez o uso do aparelho. Na diretoria da CGADB estavam: pastor presidente: João Batista 

da Silva; Vice-presidente: Túlio Barros Ferreira; Luiz Bezerra da Costa como 1° secretário, e 

José Apolônio da Silva como tesoureiro (ALENCAR, 2013, p.361). 

Dos dias 20 a 24 de Janeiro de 1975, na cidade de Santo André, reunida a CGADB, 

mais uma vez temos deliberações contrárias acerca do uso da televisão (ver anexo 2). 

Também no dia 16 de agosto de 1999, no Encontro de Líderes das Assembleias de Deus (ver 

anexo 3), quando estes pautados nas resoluções de Santo André acordam sobre diversos 

assuntos (ALENCAR, 2013, p.369, 375). 

 Vale lembrar que tais proibições, em sua grande maioria, não estavam fundamentadas 

em malefícios psicológicos ou técnicos, mas em interpretações teológicas do que seria algo 

abominado por Deus e instrumento de Satanás para extermínio da família, da igreja e dos 

bons costumes. Tudo isso endossado e ratificado por práticas religiosas denominadas 

revelações e profecias. Como exemplo, temos a entrevista do pastor Sebastião Rodrigues de 
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Souza, concedida para revista Igreja, em 2006.  Souza é 2° vice-presidente da CGADB, no 

ano de conclusão desta dissertação. Ao ser interrogado sobre a TV nas ADs, ele diz: 

 

“-Certa ocasião, estava na casa de uma prima, e as pessoas conversavam sobre esse 

assunto. Eles ainda não tinham televisão e eu jamais havia visto um aparelho de 

TV, mas, naquele momento, Deus me disse: televisão não é para o cristão. Levei 

um susto, mas, a partir daí, Deus tem-me falado várias vezes que televisão é uma 

coisa maldita”. [...] Ao visitar um irmão doente que tinha um aparelho de TV em 

casa, lá, fez umaoração. “-Deus me falou que somente o curaria, se ele tirasse o 

aparelho maldito de dentro de casa”, [...] O Senhor não aceita a televisão, por ser 

maldita. Você acha que Ele vai inspirar um programa? (SOUZA, 2006, p.42) 

 

1.1. Os líderes dissidentes das Assembleias de Deus 

 

É fato que existiram pastores e líderes que tiveram uma postura avessa à convenção, 

acerca do uso da televisão nas décadas de proibição. Dentre estes faremos um breve destaque 

de dois: Emílio Conde e João Trigueiro. 

Emílio Conde, de origem italiana, nascido em 1901 em São Paulo, teve seu primeiro 

contanto com o cristianismo na Igreja Congregação Cristã no Brasil (OLIVEIRA, 1998, 

p.123). Mudando-se para o Rio de Janeiro passou a frequentar a igreja Assembleia de Deus 

em São Cristovão, pastoreada pelo pastor Samuel Nyströn, tendo se tornado membro.  

Mais tarde se tornou, a convite de Nils Kastberg, colaborador, e em 1940, redator do 

Mensageiro da Paz, na CPAD. Gozou certo “status” em meio as ADs por sua capacidade e 

inteligência, como Doutor em Filosofia e com formação em Literatura Francesa em Paris 

(OLIVEIRA, 1998, p.123). Representou, de 1946 a 1958, as ADs em várias conferências 

mundiais pentecostais, tais como as de Londres, Estocolmo e Toronto. Faleceu em 5 de 

janeiro de 1971. 

Conde, como diretor da “voz” das ADs, o Mensageiro da Paz, deixa transparecer sua 

postura contrária à convenção acerca da televisão. A começar pelo ano de 1951, quando em 

menos de quatro meses que a TV chegara ao Brasil, o Mensageiro da Paz, através do redator 

Luiz Gonzaga, faz menção dela como um instrumento que estava sendo usado na pregação do 

Evangelho. “O EVANGELHO E A TELEVISÃO – O programa da “Hora Luterana” 

organizado pelas igrejas luteranas da América do Norte (Sinodo de Missouri), que é irradiado 

por 1150 emissoras, inicia agora programas suplementares através da televisão” (GONZAGA, 

1951, p.1).  
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Como diretor do jornal, Emílio Conde possuía responsabilidade com o que estava 

sendo dito. Isso fica mais claro quando, em outras ocasiões, a TV acaba por ter um espaço, 

mesmo que discreto, no Mensageiro da Paz.  

Outra evidência do posicionamento de Conde, encontraremos nos textos do pastor 

João Trigueiro. Um dos pioneiros da imprensa pentecostal no Brasil, o paraibano João 

Trigueiro, juntamente com Almeida Sobrinho, foi responsável pelo primeiro jornal 

pentecostal do Brasil, o jornal da AD “Voz da Verdade”, publicado no dia 1° de novembro de 

1917.  

 

Figura 16: Emílio Conde e João Trigueiro 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.151 

 
Fonte: OLIVEIRA, 1998, p.147 

 

Paraibano de Alagoas Grande, João Trigueiro teve um encontro com JESUS em 

São Félix da Vigia, o que mudou totalmente a sua vida. Ele evangelizou na região 

das ilhas (Marajó), cooperando com Daniel Berg e Gunnar Vingren, e também com 

o pastor José Cavalcante de Almeida Sobrinho.João Trigueiro foi ordenado ao 

ministério pastoral por Samuel Nyström, em 1930, tendo convivido de perto com 

os irmãos que formaram a primeira Assembleia de DEUS no Brasil. Jubilado em 

1976, quando era pastor da Igreja na Vila do Coqueiro, Ananindeua (PA), faleceu 

em novembro de 1978, com 90 anos. Ele achava-se incompetente para exercer a 

honrosa função de pastor. Era pura modéstia. João Trigueiro, em 1917, juntamente 

com Almeida Sobrinho, dirigiu o primeiro jornal evangélico da Assembleia de 

DEUS, o Voz da Verdade. O jornal Boa Semente, que o substituiu, continuou a 

publicar artigos de sua autoria (SILVA, 2011). 
 

 

Talvez pela posição de destaque que ocupava junto à liderança das ADs, por ser um 

pastor que outrora cooperou com os fundadores e sempre esteve à frente da imprensa 

assembleiana, Trigueiro se mostrou como um dos primeiros a sair em defesa da televisão. 

Acreditava que o problema não estava no recurso, mas o que se tornava maléfico era o mau 

uso dos meios de comunicação. 
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No periódico Mensageiro da Paz, após 1930, muitos foram os artigos doutrinários 

escritos por ele, que foi o primeiro pastor a defender o uso da televisão para o 

serviço de evangelização. Em excelente artigo naquele jornal, mostrou que a forma 

do uso indevido dos meios de comunicação é que os tornavam maléficos para a 

vida cristã (SILVA, 2011). 

 

Cinco meses antes da convenção de 1968, o pastor João Trigueiro, contrariou a 

maioria dos líderes opostos à televisão, quando escreveu matéria no Mensageiro da Paz, 

alertando a todos acerca do problema da demonização dos recursos que poderiam ser usados 

na pregação do Evangelho, quando usados com sabedoria. Insistiu que o papel dos pastores 

era de instruir os fiéis no uso do aparelho.  

 
Se a regra fosse condenar o bem conjuntamente com o mau, [...], ninguém se salvaria. 

Nesta sequência dos inventos maravilhosos da atualidade e que não são plenamente 

compreendidos [...] estão o rádio, a televisão. Julgamos, entretanto que um zelo semelhante 

ao daqueles que assim procedem, é tão amargo que só pode ser suportado por aqueles que 

já morreram e por isto não vê parte alguma do que se faz debaixo do sol. Cremos que todas 

as invenções e descobertas que se têm sucedido desde o alvorecer dos tempos modernos, 

estão no programa [...] estabelecido por Deus: A ciência se multiplicará. Este programa de 

Deus tem sido cumprido e continuará cumprindo-se plenamente conforme a Sua soberana 

determinação. Cremos que Deus ao fazer vir à luz o cumprimento dos [...] inventos 

científicos para deleite daqueles que servem, jamais teve o propósito de serem os mesmos 

aplicados para satisfação de homens corruptos e carnais que os pervertem à semelhança 

daqueles que torcem as escrituras para a sua própria satisfação (TRIGUEIRO, 1968, p. 2). 

 

 João Trigueiro ainda escreveria outros artigos sobre a televisão. Falecido em 1978, ele 

deixou um legado de textos que expressavam suas ideias e convicções. No ano de 1993, 

Manoel Castro de Melo juntou vários artigos do pastor João Trigueiro num único livro 

intitulado: “Os Pioneiros”. Nesse livro temos mais um texto acerca da proibição da TV e a 

indignação do pastor quanto às resoluções convencionais (ver anexo 4). 

Pela forma enfática e ousada, num ambiente hostil, quanto ao assunto delicado, 

percebe-se que o pastor João Trigueiro, mesmo com pensamento diferenciado, sempre tivera 

seu espaço em meio à imprensa assembleiana. Daí nossa percepção do papel e postura do 

Diretor Emílio Conde na aceitação de tais artigos a favor da televisão. 

 

2. A aceitação da televisão 

 

Apesar de todo aparato teológico e de política interna, expressos pela liderança das 

ADs na contenção da mídia televisiva, seria uma questão de tempo para que não fosse mais 

possível controlar os fiéis diante das proibições. O fato é que a TV e muitos fiéis 

assembleianos mantinham um “caso de amor” proibido. Apesar das preocupações e da 
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permanente proibição da liderança, a televisão ganhou forças, tornando-se dona dos lares 

assembleianos, obrigando muitos pastores a novas posturas em relação aos seus interesses 

internos (CORREA, 2013, p.120). 

Numa mudança gradativa, e até sorrateira, em contraste à proibição, percebemos um 

ascendente foco informal da AD ao contexto midiático televisivo na década de 70, conhecido 

como igrejas eletrônicas. Muitas foram as marcas impressas nessa década, que favoreciam, ao 

menos, uma reflexão sobre o uso do aparelho nos lares assembleianos. A começar, pelo fato 

de que foi nesta década, em 1972, que tivemos a chegada da TV em cores e a transmissão da 

primeira novela colorida, como tratado no capítulo 1 deste trabalho. Além disso, a TV já 

estava em 31% das residências brasileiras, cerca de 14.825.000 aparelhos televisivos. 

(MATTOS, 2002, p. 191). 

É possível também inferir, com base em explicações orais, comum em roda de 

pastores assembleianos, que hoje vêm as proibições do passado com arbitrariedade, que o 

contexto indica uma questão econômica32 envolvendo o caso. A partir da década de 60, mais 

precisamente final da década, as ADs, que eram compostas pela grande maioria pessoas 

pobres, agora começam a ter a presença de pessoas financeiramente abastadas . Muitas dessas 

pessoas possuíam TVs em seus lares. Ao abraçar a fé assembleiana, alguns se desfaziam do 

aparelho, mas outros não. Talvez, por não desejar perder a participação financeira (dízimos e 

ofertas) destes membros, a liderança passou a ser não tão incisiva com a proibição. Agora na 

década de 70, a proibição passa a ser mais contundente com obreiros e não tão ferrenhamente 

com os membros. 

Diante de tais acontecimentos internos, somados a fatores que regiam a forma de se 

fazer televisão em outros países, pela igreja ou não, o mundo evangélico e mais precisamente, 

os assembleianos brasileiros, viveriam um fenômeno que havia ganhado espaço internacional 

entre as décadas de 60 e 70, e que agora ancorava no Brasil e ficaria até a década de 80: os 

televangelistas.  

Com facilidades de horário e valores em canais públicos, muitos pregadores nos EUA 

passaram a utilizar a televisão como forma evangelística. Tal iniciativa tornou-se um grande 

fenômeno, que mais tarde seria exportado para diversos lugares do mundo. “A partir de 1978, 

a mídia brasileira começou a vender tempo para alguns televangelistas norte-americanos. Essa 

explosão do televangelismo dos decênios 70 e 80, tiveram amplas repercussões sobre o campo 

religioso na América Latina” (CAMPOS, 2004, p. 159). 

                                                           
32 Tais questões econômicas não serão aprofundadas neste trabalho, mas serão tema de futuras pesquisas. 
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Pastores estadunidenses, os chamados televangelistas, faziam um intenso uso dos 

meios eletrônicos, principalmente, a televisão, sempre de forma personalizada e basicamente, 

autônoma em relação às denominações cristãs convencionais. Pregadores como Billy Grahan, 

Rex Humbard, Pat Robertson, Jimmy Sweaggart, dentre outros33, foram evangelistas que 

ganharam notoriedade nacional. Apesar de usarem a televisão como forma de evangelismo 

eram também queridos pelos assembleianos, caracterizando assim algo paradoxal. Jimmy 

Sweaggart era um pastor da AD estadunidense. 

 

A presença dos evangélicos na mídia não é novidade. A investigação sobre a 

intensa inserção de grupos religiosos nos meios de comunicação social, em especial 

no contexto norte-americano dos 1970, determinou a busca de conceitos e 

terminologias que sintetizem o fenômeno em curso. De acordo com a pesquisa de 

Hugo Assmann, solicitada nos anos 80 [...] os termos mais utilizados para explicar 

a veiculação de programas religiosos pelos meios de comunicação social 

eletrônicos (TV e rádio) são: Igreja Eletrônica, Religião Comercial, Marketing da 

Fé, Messianismo Eletrônico e Assembleia Eletrônica. [...] A análise de Hugo 

Assmann contemplou a atuação dos principais televangelistas dos anos 70 e 80: 

Oral Roberts, Jerry Falwell, Jim Bakker, Robert Schuller, Paul Crouch, Robert 

Tilton, Bill Bright, RexHumbard, Jimmy Sweaggart e Pat Robertson. Destes 

apenas os três últimos fizeram sucesso no Brasil, com programas em horários 

comercializados com a TV Tupi, o SBT, a Rede Record e a Rede Bandeirantes, 

com a venda de publicações e com a realização de concentrações “evangelísticas” 

em estádios de futebol (CUNHA, 2007, p. 58-59). 

 

Com programas que desafiavam o veto imposto desde 1957, os televangelistas 

implantaram uma nova forma de ver a televisão. Assembleianos buscavam, então, meio de 

assistirem a estes programas, que acreditavam ser veículo de evangelização aos não crentes. 

No ano de 1974, os fiéis assembleianos seriam surpreendidos com uma nota publicada 

pelo Mensageiro da Paz. O redator fazia menção da cruzada evangelística do pastor 

americano Billy Graham que seria transmitida pela televisão para todo o Brasil.  

 

Billy Graham novamente prega o Evangelho pela televisão. Irá ao ar, em 

transmissão nacional pela Rede Tupi de televisão uma nova série de pregações, às 

20:00 horas, nos sábados 20 e 27 de julho e ainda em 3 de agosto. Como grande 

mensageiro de Deus foi visto e ouvido há alguns meses atrás em lugares 

especialmente escolhidos, agora poderá ser visto no país todo. Muitos crentes 

receberão os seus amigos e vizinhos para assistirem as pregações. Algumas igrejas 

têm planos de colocar APARELHOS DE TELEVISÃO NO PRÓPRIO TEMPLO e 

convidar a todos a assistirem juntos, fazendo da transmissão, verdadeiro culto 

evangelístico, inclusive com apelo para aceitar Cristo. Oremos para que esta série 

de pregações seja instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação de 

                                                           
33 Para melhor conhecimento sobre estes televangelistas recomendamos a leitura da obra clássica de pesquisa 

desse fenômeno na América Latina: ASSMANN, Hugo. A Igreja Eletrônica e seu impacto na América 

Latina. Petrópolis: Vozes, 1986.  
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muitos. Façam seus planos para assistirem pessoalmente as pregações no grande 

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no período de 2 a 6 de outubro deste ano 

(CRUZADA EVANGELÍSTICA BILLY GRAHAM, 1974, p.4). 

 

A surpresa recai, além da notícia em si, no fato de que a nota dada pelo Mensageiro da 

Paz, provocou nos leitores algumas interpretações incômodas: 1) Estaria o jornal 

apresentando a televisão como um instrumento do evangelho? - 2) Era legítimo templos 

instalarem televisores? - 3) Os crentes estão sendo convidados para irem num estádio de 

futebol, o Maracanã; mas ali não é um lugar impuro? 

Não demorou muito, para que a notícia gerasse desconforto e discussões acaloradas no 

meio dos fiéis e da liderança. No ano seguinte, o Mensageiro da Paz daria uma nota acerca da 

publicação de outrora. O diretor de publicações assim escreveu: 

 

O MP n° 8, de 1974 publicou a pedido, na coluna “Notas Importantes”, à página 4, 

uma nota [...] que nos foi encaminhada pelo responsável da parte de divulgação da 

Campanha “CRUZADA EVANGELÍSTICA BILLY GRAHAM – GRANDE 

RIO”. Como somos também “Imprensa Evangélica” vinculada aos periódicos que 

representam o evangelismo nacional, publicamos por deferência à citada campanha 

à qual estão ligados grandes líderes das “Assembleias de Deus”, particularmente da 

Guanabara, fato este, que por só, justificaria a publicação. No entanto, há chegado 

ao nosso conhecimento que alguns, por zelo sincero ou por estarem mal 

informados, têm censurado a referida publicação, dizendo que o MP não deveria 

nem deve “publicar propaganda sobre televisão”. Queremos declarar e o fazemos 

dentro do direito que nos assiste, que jamais publicamos ou publicaríamos qualquer 

propaganda sobre tal instrumento de divulgação, se para isso não estivermos 

autorizados, pois sempre nos primamos pelo cumprimento das decisões da Egrégia 

Convenção Geral, que em reunião passada, houve por bem eleger uma Comissão 

destinada a estudar o assunto “televisão”, portanto, cabe àquela comissão se 

pronunciar a respeito do fato em tela. Pelos motivos expostos, a publicação da nota 

[...], não pode nem deve ser considerada como “propaganda” ou estímulo para que 

membros de nossas igrejas comprem ou usem o citado instrumento de divulgação 

(TELEVISÃO, 1975, p.11). 

 

Todo este enredo fazia parte da desconstrução de critérios um dia fundamentados, mas 

que agora, não davam conta das demandas das novas concepções de entendimento sobre a 

TV, que se achavam entre os adeptos assembleianos. As pregações pela TV cresciam, novos 

programas surgiam, e os televangelistas se consolidavam como um fenômeno marcante e de 

transformações. Estavam na pauta programas como: Alguém Ama Você, de 1978, 

apresentado pelo pastor Rex Humbard, na Rede Tupi; Pela Rede Record, o programa Clube 

700, apresentado pelo pastor Pat Robertson. “Em 1988 pela TV Record e também 

Bandeirantes é exibido o programa Praise the Lord, das Igrejas Assembleias de Deus, 

apresentado pelo pastor Jimmy Swarggart” (FONTELES, 2007, p. 31). 
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As ADs também estavam sendo influenciadas pelo uso que outras denominações já 

faziam do recurso midiático. Na década de 70, outros segmentos evangélicos ampliavam suas 

transmissões, como o programa “Jesus, a Esperança das Gerações”, da Igreja Presbiteriana, 

com a apresentação do pastor Caio Fábio D’Araújo, e o programa “Reencontro”, do pastor 

batista Nilson Amaral Fanini (FONTELES, 2007, p.30). Como em nosso país a única forma 

de concessão de Rádio e TV, sempre fora através de uma aproximação pela amizade com 

lideranças políticas (FONTELES 2007, p.23), - não é difícil concluir que a liderança 

assembleiana correria na “estrada” política vigente e suas demandas. 

Chegando na década de 1980, se evidencia uma fase de desenvolvimento tecnológico 

para a televisão brasileira, como já referido no capítulo 1 desta dissertação. Aperfeiçoamento 

e profissionalismo são as grandes buscas das emissoras. E foi neste contexto, que evangélicos 

“compram” esta “ideia”, engendram de forma substancial seus programas, e se consolidam na 

TV com programas de televangelistas estadunidenses, de maior intensidade, especialmente as 

ADs, que viam na proibição da liderança algo ultrapassado e que precisava ser melhor 

analisado, uma vez que a televisão poderia ser um “instrumento de Deus” na pregação do 

evangelho; obviamente entendendo que a aceitação da TV não foi e ainda não é oficial, mas 

trata-se de um processo que se impôs à igreja, assim como a proibição.  

 

2.1. Possíveis razões na aceitação da televisão pelas ADs 

 

Analisando as possíveis razões da adesão à TV pelas ADs, contrariando as resoluções 

do passado, vamos verificar uma mudança de postura teológica gradativa, estimulada, dentre 

outras coisas, pela vinda de televangelistas, que ao passo que usavam os recursos da televisão 

no Brasil, abriam um caminho outrora fechado. Também estamos diante de uma igreja que a 

passos lentos se elitizava.  

Os meios tecnológicos ganhavam espaço. A TV com seu grande poder de conquista de 

pública, precisaria ser repensada, uma vez que também era outra forma de arrecadação 

Financeira. A própria Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) fora “abençoada” 

financeiramente por Jimmy Sweaggart, um pregador que usava a TV para cantar e pregar. 

 

Dentre tais tele-evangelistas, o de maior destaque foi Jimmy Swarggart. Parceiro 

da Assembleia de Deus brasileira, auxiliou financeiramente a editora da instituição 

- Casa Publicadora da Assembleia de Deus (CPAD). Devido a problemas pessoais, 

seu programa saiu do ar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, retornando 

períodos depois; porém, já sem grande credibilidade (FONTELES, 2007, p.31). 

 



128 
 

Outro fator para a gradativa mudança, fora o pensamento teológico desta igreja, que 

em muitas ocasiões se contradizia ao longo dos anos, criando nos fiéis a sensação de que as 

resoluções supostamente divinas do presente também poderiam não se sustentar no futuro. 

Para ilustrar a afirmativa, tomamos o artigo do pastor mineiro Antônio L. Cerqueira, 

publicado pelo Mensageiro da Paz, em 1972, Mensageiro da Paz (CERQUEIRA, 1972, p.3). 

Apesar da onda dos televangelistas e da evolução da aceitação da TV, o pastor escreve 

combatendo os males que a mídia estava provocando, apesar do uso considerado correto da 

mesma. Este pastor, ao buscar fundamentar o que queria afirmar, faz uso de um texto bíblico 

de Daniel 12.4, "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo; 

muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará".  

Como uma predição profética de acontecimentos escatológicos, de que nos últimos 

dias a ciência se multiplicaria, o pastor afirma que a televisão, era na verdade um avanço 

desta ciência, já descrita pela Bíblia Sagrada. Segue o texto do pastor Cerqueira: 

 

Entre os inventos tecnológicos mais adiantados, no presente século, está a 

televisão. Descrevê-la em si e seu funcionamento não é matéria para o momento. É 

um progresso da ciência, ou melhor, usando a expressão bíblica, “ciência 

multiplicada” Dn 12.4. Creio no progresso da ciência para o bem da humanidade e 

isto é bom. Quem não aprova a energia atômica para fins pacíficos? Por exemplo: 

Na agricultura, para impulsionar motores de navios, submarinos também para o 

funcionamento de energia elétrica, etc. Assim a televisão, para fins educacionais, 

para transmissão do Evangelho de Cristo e até mesmo de acontecimentos de 

interesse científico, porventura não é uma ótica coisa? Lembro-me da grande 

repercussão que teve o pastor NehemiasMarien, diante das câmeras da televisão, 

respondendo perguntas sobre a Bíblia. Foi de fato de uma penetração tremenda. 

Centenas de lares onde não existia uma Bíblia sequer, passaram a tê-la, onde 

existia e não era lida e meditada, passara a ler, acompanhando o programa. Sim, 

vemos com isto o grande poder da comunicação moderna, oxalá continuasse e 

surgisse centenas de programas iguais ou semelhantes. Infelizmente isso não está 

acontecendo. Os atuais programas de televisão anunciados em nossos jornais são 

novelas e mais novelas, filmes um após o outros; esporte, show de artistas e um 

pouco de notícias. Assim é a atual televisão do Brasil. Pergunto, tais programas são 

úteis ao homem espiritual? Porventura edificam? Não, creio que não. Então por que 

tomar o precioso tempo que temos com aquilo que vem nos prejudicar? (...) A XIX 

Convenção Geral das Assembleias de Deus realizada em Fortaleza (CE) 

pronunciou-se contra a televisão. (...) em consideração aos efeitos maléficos que os 

programas de televisão tem causado a comunidade evangélica, principalmente a 

família. Pergunto, tais efeitos maléficos, já se tornaram benéficos? Porventura há 

muitos programas evangélicos? Não, não há. Então a posição deve ser a mesma. 

Meu prezado, não se engane! Esse equipamento que ainda não está a serviço do 

Evangelho é prejudicial, não tenha dúvidas. O crente salvo, zeloso, que ama e 

aguarda a vinda de Jesus não deve perder seu tempo com coisas passageiras do 

mundo (CERQUEIRA, 1972, p. 3,11). 
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Sendo um órgão oficial das Assembleias de Deus e da CGADB, o Mensageiro da Paz 

expõe o que se considera ser a maior coerência bíblica, no tange à exegese e hermenêutica 

bíblica nas igrejas ADs. Porém, essa afirmação vigente no exemplar do Mensageiro da Paz de 

1972, dizendo que a frase “a ciência se multiplicaria” do livro de Daniel, trata-se do avanço 

tecnológico e consequentemente da chegada da televisão, cai por terra também por um 

instrumento que expressa toda interpretação das Assembleias de Deus, outro órgão oficial da 

denominação, porém numa outra época.  

No ano 2014, a CPAD lança, como tradicionalmente feito, mais uma revista da escola 

bíblica dominical (EBD), intitulada Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de 

Daniel para a igreja hoje. Nessa revista o comentarista, pastor Elienai Cabral, ao expor a 

lição de número 13, O tempo da profecia de Daniel (CABRAL, 2014, p. 93), faz um 

interpretação bastante diferente da que fora feita pelo pastor Antônio L. Cerqueira em 1972. 

Segue o texto: 

 

“A ciência se multiplicará”. Muitos pensam que esta expressão é uma profecia 

sobre os avanços do conhecimento científico e da tecnologia. Todavia, precisamos 

compreender a completude desse versículo. Estamos diante de um texto que 

menciona uma ordem expressa de Deus para Daniel: guardar a revelação até o 

tempo do seu cabal cumprimento. O senhor ainda diz a Daniel que “muitos 

correrão de uma parte para outra”, em busca da verdade. Entretanto, “a ciência se 

multiplicará”. O sentido da palavra “ciência”, no texto de Daniel, tem a ver com o 

saber das coisas, “ser ou estar informado” ou “ter conhecimentos específicos sobre 

algo”. Por isso, a multiplicação da ciência refere-se ao aumento do conhecimento 

sobre o conteúdo expresso da profecia de Daniel, não tendo relação alguma com o 

avanço da ciência formal (CABRAL, 2014, p. 93). 

 

Com tal disparidade hermenêutica em órgãos oficiais da denominação, percebe-se 

contribuições para que fiéis não se importem, de forma vagarosa, mas constante, com as 

deliberações de uma igreja que, por diversas vezes, alterou sua forma de pensar sobre diversos 

assuntos, entre eles o do acesso à TV. 

 

3. Os primeiros programas da denominação 

 

No dia 5 de setembro de 1981, a Assembleia de Deus de Belém do Pará, presidida pelo 

pastor Firmino Gouveia, comprou um horário na emissora TV Guajará, dando início ao 

programa Boas Novas no Lar.  No ano de 1982, surge no Rio de Janeiro o programa 

Renascer, um programa da Assembleia de Deus da Penha, apresentado pelo pastor Silas 
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Malafaia. Em seguida, temos a estreia do programa Espaço Bíblico, da Assembleia de Deus 

de Manaus, apresentado pelo Pr. Samuel Câmara. 

 

Ainda nesse mesmo ano, a Assembleia de Deus de Belém do Pará passou a 

produzir o seu primeiro programa de televisão, com o nome de Boas Novas no Lar. 

Depois foi a vez da igreja assembleia de Manaus (1988), com o seu programa 

Espaço Bíblico com apenas tiranta segundos de duração, apresentado pelo pastor 

Samuel Câmara, veiculado em quatro sessões por dia, na Rede Brasil Norte 

(CORREA, 2013, p.120). 

 

Apesar das comedidas, porém importantes contribuições de pessoas como Emílio 

Conde, pastor João Trigueiro e também do pastor Bernhard Johnson, como pioneiros na fala a 

favor, e pelo uso da TV pelas ADs, e também por investimentos em programação através dos 

pastores Silas Malafaia, Firmino Gouveia e Samuel Câmara, é no final da década de 80, e nos 

anos 90, que a TV ganharia grande espaço no meio dos assembleianos. 

Os que ainda buscavam manter o mesmo posicionamento de proibição, agora usavam 

posicionamentos diferenciados: os ataques passam a recair, na sua grande maioria, nos 

detalhes da programação. A revista A Seara, também meio de comunicação das ADs, 

publicou em março de 1989 a seguinte matéria: Televisão: Um brinquedo nada inocente. 

Numa linguagem apocalíptica, e com um enfático apelo, o autor Marcos Mattos (1989, p.6), 

busca, através de pesquisas e conceitos teológicos, chamar a atenção dos fiéis, e 

principalmente, dos pais. Inicia dizendo que não se importava com possíveis controvérsias 

que poderiam surgir através da pesquisa que seria apresentada. Diz que como “ministro do 

evangelho” teria a obrigação de alertar as pessoas sobre o perigo que corriam. Com uma visão 

comunicacional baseada em concepções estadunidenses, o autor buscava pontuar que a TV 

estava, nos últimos 25 anos, provocando alteração de comportamento nos seres humanos, 

principalmente, nas crianças (MATTOS, 1989, p.6).  

 

Quem é o principal responsável pelo suposto aumento da violência entre o público 

infantil de televisão? Até onde a televisão é causadora de males à família? Por que 

acelera-se o questionamento da autoridade dos pais sobre os filhos? A televisão, 

assim como o cinema, os livros e revistas, é multiplicadora de cultura e veio para 

ficar. Se omitirmos à criança de home a realidade que é a a TV, como poderá 

relacionar-se com esse fato quando adulta? Negar as transformações que ela 

provoca seria negar uma séria de mutações hodiernas que tem a TV como 

epicentro. Os inventores da televisão jamais imaginaram que ela seria acusada de 

corromper a juventude, causar indisciplina e desencadear a violência. [...] Não 

sendo bastante a nudez e o baixo nível moral da sociedade em que vivemos, as 

novelas que são mostradas diariamente pela TV atraem milhares e milhares de 

famílias brasileiras, e são verdadeiras aulas de adultérios, roubos, luxúrias, 

assassinatos, lascívias, sensualidade e discórdia (MATTOS, 1989, p.7). 
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Não mais levantando o questionamento de ser pecado ou evitar possuir televisão em 

casa, o autor lembra os fiéis para refletirem acerca do que ainda ouviam nos púlpitos de suas 

igrejas, por pastores que mantinham as firmes orientações do passado: “Um crente não deve 

amar o mundo” (MATTOS, 1989, p.7). Continua dizendo: 

 

No entanto, muitos levam o mundo e os seus ensinamentos para dentro do lar, e 

acabam corrompendo-se. Em quase todos os lares brasileiros há um aparelho de 

televisão trabalhando em média seis horas diárias, quando crianças, adolescentes, 

jovens e adultos assistem passivamente a toda espécie de programas, sejam bons ou 

maus (MATTOS, 1989, p.7). 

 

Na busca de ser ainda mais contundente em sua exposição, Marcos Mattos, passa a 

falar do teor e da influência que os programas da TV causam nas crianças.  

 

Na fase pré-escolar, a criança, desde seus três anos de idade, é moldada pela 

televisão. Seu desenvolvimento simbólico já não é mais enriquecido através das 

lindas histórias contadas pelos pais como antigamente, mas sim empobrecido 

através dos quadros mostrados pela TV. Desde pequenina a criança imita seus 

heróis, como se fosse capaz de fazer o mesmo. As fábricas de brinquedos, também 

colocam nas mãos das crianças protótipos que fortalecem essa atitude inocente e 

infantil (MATTOS, 1989, p.7,8). 

 

Em seguida, o autor, faz uma análise, incluindo uma epígrafe, de personagens de 

desenhos animados como He-Man, Uma contradição à Bíblia; She-Ra e suas raízes no 

paganismo egípcio; Thunder-Cats e as semelhanças com os demônios.  

 

O herói dos desenhos animados tem dupla personalidade. [...] para se transformar 

em He-Man, evoca os “poderes de Grayskull”, que quer dizer; “os poderes da 

caveira cinzenta”, ou seja, os poderes da morte, He-Man é conhecido como o ser 

mais poderoso do Universo. Mas, na verdade só o Senhor tem a força e o poder. 

[...] Outro fato importante é que sua conselheira é uma feiticeira. [...] A Bíblia nos 

fala sobre a feiticeira e seus conselhos do seguinte modo: “A feiticeira não deixará 

viver”, Ex 22.18. [...] He-Man tem ainda um amigo por nome Gorpo, uma espécie 

de duende [...] Contra essa classe, a dos mágicos, a Bíblia contém duras sentenças. 

Um suposto inimigo de He-man é Esqueleto. [...] Entendem agora para o que estou 

chamando a atenção dos irmãos? Satanás está preparando o reino do Anticristo 

sobre a terra, e o faz de forma sutil. Sem chamar muito a atenção, [...] procurando 

inclusive conquistar as crianças. She-Ra [se transforma] no mesmo local onde He-

Man se transmuta [...] podemos concluir que a fonte dos poderes de amigos é a 

morte. Thunder-Cats [...] tal qual os dois personagens que enfocamos, estes 

também possuem afinidades como satanismo. [...] Depois de Lion, o principal 

personagem do desenho, há um que se destaca: a Múmia, um ser morto que após a 

evocação de espíritos demoníacos, transforma-se em outro ser, que é nada menos 

demoníaco: Moon-Ra. Este se intitula “o ser eterno”. Moon-Ra, cujo nome é 
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composto de dois substantivos, quer dizer: “Moon = Lua; Ra = Sol. Ou seja, o deus 

sol dos egípcios. [...] Moon-Ra não é outro senão um demônio de estatura elevada, 

forte de aparência e com poderes incríveis. [...] O ocultismo, o satanismo, a 

bruxaria, enfim, toda a sorte de relacionamento com Satanás tem sido difundida e 

pregada de forma aterradora e exorbitante nos desenhos de TV. Não assistimos a 

sessões nos centros de macumba, entretanto, permitimos a relação desses cultos 

dentro de nossos lares, disfarçados em desenhos animados. [...] Crente, 

DESPERTE! Acorde enquanto é tempo de salvar o seu próprio filho (MATTOS, 

1989, p.8,9). 

 

Após também mencionar outros “perigosos” tipos de entretenimento como, Jaspion, 

Caverna do Dragão, Transformers e Rambo, o autor, começa finalizar, não fazendo menção 

da proibição do aparelho, mas para que os pais proíbam seus filhos de assistirem tal 

programação perniciosa. “Não os deixem participar dos cultos à Satã. Livre sua casa daquilo 

que não convém a um lar cristão” (MATTOS, 1989, p.10). Encerra com uma charge. 

 

Figura 17: Imagem da charge publicada na Revista A Seara em março de 1989. 

 

Fonte: MATTOS, 1989, p. 10 

 

Diante das circunstâncias, como reflexo das décadas de 70 e 80, a década de 90 foi 

marcada pela desvalorização da proibição de outrora, e palco de empreendimentos televisivos, 

explicitando a nova visão teológico-midiática da denominação. 

Os televangelistas estadunidenses começam a desaparecer da TV brasileira, dando 

espaço a uma presença mais intensa dos grupos evangélicos brasileiros no ar como as ADs, na 

figura do pastor Silas Malafaia, com os programas Renascer e Vitória em Cristo, o pastor 

Samuel Câmara, com sua emissora Rede Boas Novas (CUNHA, 2007, p. 63), e o programa 

Movimento Pentecostal, como marca institucional das ADs. 

Cada vez mais ADs caminhavam para uma amplitude na presença midiática. 

Primeiramente, baseando-se em caminhos que cristãos, de uma forma geral, vinham abrindo, 

e posteriormente, com empreendimentos particulares. Assim, desde o veto, temos a abertura 



133 
 

para o uso, que depois é caracterizada pela adesão, e, em seguida, surgem as novas propostas 

não somente em se ter um espaço, mas comprar de se um espaço.  

E é neste contexto que, em 1993, a Rede Boas Novas de Televisão é comprada, 

rompendo ainda com mais as proibições de outrora e evidenciando a nova “cara” 

assembleiana com relação ao mundo midiático e suas implicações. 

 

A Rede Boas Novas representou um importante papel na decisão da maioria dos 

pastores da Assembleia de Deus de romper com o interdito da televisão. Essa rede 

foi fundada em 1993, em Manaus, pelo pastor Samuel Câmara. A rede foi 

comprada por US$ 3 milhões, que foram pagos em 24 parcelas. Posteriormente 

compraram uma emissora em Belém, onde está a Igreja mais antiga da 

denominação, iniciada em 1911. A rede tem três emissoras próprias (Manaus, 

Belém e Rio de Janeiro) e 82 estações repetidoras, cobrindo mais de 100 cidades 

brasileiras e a Amazônia. Pela quantidade de assembleianos que há no Brasil e a 

proposta midiática de Câmara, pressupomos nós que será inevitável a sua ascensão 

dentro da hierarquia da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. 

Principalmente porque está em andamento a implantação de muitas outras estações 

da Rede Boas Novas, em diferentes regiões do Brasil, neste momento. Além do 

mais, há cerca de nove milhões de fiéis das duas convenções da Assembleia de 

Deus no Brasil (CAMPOS, 2008, p. 15-16). 

 

Com parte da liderança fazendo uso da TV, para muitos fiéis a proibição já não tinha 

mais sentido. As portas de guarda-roupas foram abertas para que televisores escondidos e 

assistidos nos quartos ganhassem um espaço de notoriedade nas salas dos crentes 

assembleianos.  

O Mensageiro da Paz, acompanhando os ditames televisivos da nova fase 

assembleiana, passa a dedicar suas páginas à fala de pastores favoráveis a TV, defendendo-a, 

de forma não agressiva. Tal atitude fazia-se necessária, uma vez que as ADs cogitavam planos 

futuros para um investimento maior. Dentro de algum tempo, estrearia, o Programa 

Movimento Pentecostal, um programa televisivo oficial da denominação, transmitido 

semanalmente (sábados), pela Rede Manchete, para todo o Brasil.  

De forma democrática, porém estratégica, os editores ainda permitiam a publicação de 

cartas de leitores contra o uso da TV, mas havia número em dobro de cartas a favor da mídia. 

Isso pode ser constatado nas edições do Mensageiro da Paz: n° 1292 de novembro de 1994, 

n°1297 de abril, n° 1300 de julho e n° 1301 de agosto, do ano de 1995. 

Com teor e tônica modicados, na edição de novembro de 1994, coube ao pastor 

Fernando Grangeiro de Menezes (1994, p.18), da Assembleia de Deus em Boa Vista, 

presidente da Convenção no Estado de Roraima e membro do Conselho Administrativo da 

CPAD, expor suas convicções favoráveis à TV através do artigo: Televisão: Uma questão de 
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sinceridade. O autor busca explicar que muitos líderes têm usado o argumento do manter os 

bons costumes da igreja para rechaçar a televisão, que na verdade tem sido um “instrumento 

de Deus, se usado com propriedade e temor”. Também faz declarações que pontuam a 

ignorância dos companheiros em tão veementemente negar o aparelho, “em nome da 

santidade, porém cometiam delitos pecaminosos muito piores”. Ele busca mudar o foco do 

que deveria ser a preocupação dos mais enfáticos e contraditórios líderes. 

 

Numa dessas reuniões em que se discutia a problemática da televisão, um líder 

condenava com muita veemência o seu uso. Suas palavras eram grosseiras; tão 

contundentes que chegavam a revoltar os que as escutavam. Em dado momento, 

um dos dois pastores sentados à minha frente, que por certo conheciam aquele 

líder, interrogou ao outro; “Quer dizer que não se pode usar televisão, por ser 

pecado, mas pode-se espancar a mulher? A palavra de Deus claramente expressa: 

“Igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra a 

mulher, como vaso mais fraco”, I Pe 3.7. Paulo, numa visão espiritual, determinou: 

“Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si 

mesmo se entregou por ela”, Ef. 5.25. Há líderes que, quanto à obra, estão dando 

tudo de si para ver o crescimento e o avanço; infelizmente, porém, dentro do seu 

lar não exercem uma convivência sadia com a espoa. Eles se suportam para não 

haver separação e gerar escândalo, mas quando chega a hora de aplicar a doutrina 

aos membros, agem como despostas e donos da igreja, proibindo tudo, tomando a 

atitude própria dos fariseus e hipócritas (MENEZES, 1994, p.18). 

 

O pastor Fernando Menezes, com duras palavras aos líderes contrários, deixa evidente, 

qual era o posicionamento em curso da CPAD e, consequentemente, de muitos outros líderes 

da CGADB. Como forma de suprir todos os questionamentos acerca do que a TV 

representava, se as questões se pautassem no conteúdo da programação, o pastor cita um outro 

líder eclesiástico, o Pr. José Menezes, que dera resposta a alguém que lhe perguntou sobre 

esse assunto: “A televisão tem um botão, portanto, desligue quando não lhe interessar” 

(MENEZES, 1994, p.18). Ainda fez críticas à suposta necessidade de representatividade da 

igreja na política, dizendo que muitos evangélicos estavam envolvidos em escândalos e 

muitos dos pastores que falavam mal da TV, eram os mesmos que por interesses diversos 

apoiavam tais políticos corruptos. 

 

Ora, enquanto a televisão é combatida sem trégua, chegando-se ao extremo de ser 

alvo de afirmativas sem procedência, constata-se, algures, que políticos e 

politiqueiros são apoiados com a “benevolência” e a “benção” de líderes 

interessados em aparecer como importantes e poderosos, quiçá em manter 

convênio com os mesmos. [...] A realidade lamentável e triste é que hoje há lideres 

estreitamente envolvidos com a política, procurando eleger parentes principalmente 

filhos, fazendo com que às vezes o púlpito pareça um palanque e a igreja e o 

ministério “currais eleitorais”. [...] E não é preciso uma consideração profunda para 
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se deduzir que isso é muito mais maligno e prejudicial do que a televisão 

(MENEZES, 1994, p.18). 

 

Ainda com a publicação de textos desta natureza, muitos fiéis da igreja, atuantes como 

legitimadores de todas as proibições, empreenderam uma guerra de argumentos laicos, na 

tentativa de se fazerem ouvidos, quanto aos perigosos rumos que as ADstrilhavam. A CPAD, 

através do Mensageiro da Paz, ao que parece, buscou mostrar sua nova parcialidade no 

assunto, como se percebe nas edições n°1297 de abril e n° 1300 de julho de 1995, quando as 

cartas dos leitores Samuel P. M. Borges, de Dona Inês (PB) e Antônio Donizeti Romualdo, de 

Paranaguá (PR) são publicadas (ver anexos 5 a 17). 

 

É preocupante o quanto nós assembleianos estamos divididos acerca do uso ou não 

da televisão. [...] É impossível, biblicamente, se esboçar a “Doutrina da televisão”, 

porque quem tentar não encontrará os textos óbvios que definidos contra este 

aparelho de comunicação. Portanto, nosso humilde parecer é que, na verdade, 

estamos tratando de costume e não de doutrina bíblica. [...] há pecados que deixam 

de ser pecados porque realmente nunca forma pecados, todavia, produto da mente 

de alguns. E o próprio o tempo se encarregou de extingui-los. Por exemplo, 

citamos o uso do rádio por evangélicos, que foi tanto criticado em épocas passados. 

[...] ficamos extasiados e tristes quando a ênfase do ensino no seio da igreja, de um 

modo geral, está centrada nos costumes, ao invés de ser na doutrina sistemática.[...] 

Parto do princípio de que o problema da televisão não consiste nela mesma, pois é 

um objeto. Entretanto, o seu mau uso é o motivo que a tem levado a ser 

considerada instrumento de satanás. [...] o crente em Jesus, que sabe discernir a 

mão direita da esquerda, o bem do mal, a luz das trevas, a verdade da mentira, 

certamente saberádiscernir, no aparelho de televisão, o que edifica e o que não 

edifica (Hb 5.14. Pelo que foi exposto, podemos trazer a tona uma interrogação: Se 

o cristão de hoje não tiver esta capacidade de discernimento, qual será o nível de 

consciência cristã atualmente no seio da igreja do Senhor? (BORGES, 1995, p.12). 

 

Quero expressar minha opinião sobre a corajosa carta do irmão Samuel Borges, de 

santa Inês, PB, pela clareza e equilíbrio espiritual com que se manifestou acerca do 

controvertido aparelho. O referido irmão chegou onde muitos obreiros queriam 

chegar, mas tinham temor da fogueira da nossa “santa inquisição”. [...] a família 

evangélica brasileira, hoje, é muito grande; somos milhões. Temos condições de 

“virar a mesa” Do que temos medo? Vamos mudar este país, passando-o 

espiritualmente a limpo. [...] Vamos fazer ecoar a nossa voz de protesto contra a 

baixar amoral da televisão, nem que para isso tenhamos que ir ao presidente da 

República. [...] Vamos, através da televisão, mostrar que o nosso “modus vivendi” 

é correto, ético e moral (ROMUALDO, 1995, p.13). 

 

Nessa mesma edição do jornal, ainda foi publicada outra carta, na sessão Palavra do 

Leitor. A carta de um obreiro auxiliar da Assembleia de Deus em Núcleo Pilar, Jaguarari 

(BA), José Adauto de Jesus da Cruz. 
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Como o assunto do momento é a televisão, quero dizer que Jesus está voltando e 

não podemos passar nosso tempo discutindo um assunto sem solução. [...] Na 

minha opinião, em lugar do polemico assunto de TV, o MENSAGEIRO DA PAZ, 

deveria publicar o evangelho aos 2,5 bilhões de pessoas no mundo [...] crente salvo 

que espera Jesus, não existe tempo para a TV. Faço um apelo à mesa da CGADB 

que este assunto seja resolvido internamente, pois sua publicação está causando 

discussões que não levarão a nada (CRUZ, 1995, p.13). 

 

A direção do MP resolveu, nessa mesma edição, publicar uma nota explicativa sobre 

tais cartas: “As cartas com opiniões sobre a televisão continuam chegando, mas, por 

entendermos que o assunto já foi suficientemente enfocado nesta sessão, decidimos, pelo 

menos por ora, não publicar mais qualquer carta alusiva ao tema. Contamos com a 

compreensão dos irmãos” (NOTA, 1995, p.22).  

Apesar da nota, não demoraria muito para que o assunto voltasse às páginas do jornal 

assembleiano. Agora de forma crítica, contrariando as cartas anteriores, a edição n° 1301, 

abre espaço, em agosto de 1995, com direito a chamada de capa, à carta escrita pela leitora 

Maria Schimitt Vieira (1995, p.26), de Porto Alegre (RS). Nessa carta, intitulada “Porque não 

sou amiga da televisão”, ela afirma estar acompanhando a acirrada discórdia sobre a televisão; 

por isso iria contar um testemunho da relação da TV com sua família. Com uma explanação 

que buscava atingir a emoção paterna dos leitores de sua carta, a referida mãe argumenta 

acerca da influência do aparelho na formação de seus filhos, que, na procura de todo o 

conhecimento sobre a TV, e com base numa declaração de um artista, de quem não se 

lembrava a identidade, 9 entre 10 artistas eram drogados e com envolvimento com macumba. 

Completa: “Ao ligar o televisor, seriam essas as companhias dos meus filhos”. 

 

Um pastor do norte do país, em visita à nossa casa, contou-nos que um cunhado 

seu, funcionário de uma das maiores redes de televisão do país, informou-lhe que o 

dono não começava o dia sem invocar a inspiração dos demônios na elaboração 

dos programas. Também não eram esses programas que eu desejava que fizessem 

parte da personalidade dos meus filhos (VIEIRA, 1995, p.26). 

 

Figura 18: Carta da leitora Maria Schimitt Vieira acerca da televisão enviada à CPAD 

 
Fonte: VIEIRA, 1995, p.26 
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Enfatizando o “porquê viera”, Maria Schimitt Vieira, faz alusão às resoluções 

contrárias à TV, da 22ª CGADB, e também do testemunho do pastor Joaquim Marcelino da 

Silva, de Santo André SP, que teria orado durante três anos, “pedindo que Deus lhe revelasse 

se os crentes deveriam ou não fazer uso da televisão. E Deus lhe revelou que não deveriam” 

(VIEIRA, 1995, p.26). Vieira ainda pondera, sobre suas convicções, pois, não fazendo uso do 

aparelho em casa, criou novas formas de entreter e educar seus filhos. Encerra agradecendo à 

CGADB pelas deliberações do passado e agradece a Jesus por ela ser obediente aos pastores. 

O ano de 1996, foi emblemático para a comunidade assembleiana. Além do importante 

registro da fabricação de 9,2 milhões de aparelhos de TV em cores, um acréscimo, com 

relação ao ano anterior, de 47%, e consequentemente a convicção de que a TV ganhava 

espaço entre os assembleianos, nesse ano, o Mensageiro da Paz, publica, na edição de janeiro, 

o que fora definido no Encontro de Líderes das Assembleias de Deus (ELAD) (1996, p. 4,5). 

Por quatro dias (27 a 30/11/1995), líderes assembleianos se reuniram em águas de Lindóia, 

sob a convocação da CGADB. Nessa reunião voltaram a debater sobre a televisão. O pastor 

Silas Malafaia, ainda membro dessa convenção, defendeu o uso total dos meios de 

comunicação, principalmente a TV: “segundo ele, está nas mãos do diabo e deve ser retomada 

pelos crentes” (ELAD, 1996, p.4). O pastor Joel Freire da Costa, filho do presidente das ADs, 

José Wellington Bezerra da Costa, quando da conclusão desta dissertação, também fez 

apologia à TV como recurso legítimo para a evangelização. Já o pastor Sebastião Rodrigues 

de Souza de Cuiabá (MT), defendeu sua já conhecida argumentação sobre o assunto em pauta, 

de que o crente não deve possuir um aparelho de televisão em sua casa e nem tão pouco usá-

lo para pregar o Evangelho (ELAD, 1996, p.5).  

 

Figura 19: Fala dos Pastores Silas Malafaia, Sebastião Rodrigues de Souza, e Paulo Freire sobre a TV no 

Encontro de líderes das Assembleias de Deus (ELAD) em 1996 

 

Fonte: ELAD, 1996, p.4,5 
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Os acertos dessa reunião foram preponderantes aos novos rumos midiáticos, já em fase 

de engendramento para aquele ano. A fala do pastor Valdir Bícego expunha os acertos para 

tais mudanças. 

 

Para o pastor Valdir Bícego, a exposição das questões da Assembleia de Deus na 

forma em que se procedeu, foi uma oportunidade concedida por Deus aos líderes 

da igreja. “Creio que este ELAD é uma das últimas oportunidades dadas pelo 

Senhor aos líderes da Assembleia de Deus no sentido de refletirem e se 

reposicionarem daqui para frente, uma vez que, se deixarmos para faze-lo mais 

adiante, poderá ser tarde demais. Nos reunimos com os pés no chão, a cabeça bem 

fria e sem nenhuma emoção, mas com o coração bem quente para saber o que 

somos realmente, o que está acontecendo em nosso meio, o que deixamos de ser, 

quem somos nós, afinal, qual é o raio-X das Assembleias de Deus, e qual é o 

remédio para nossas falhas. Estamos com uma doença. Precisamos colocar os pés 

no chão”, declarou Bícego. (ELAD, 1996, p.5) 

 

Após as demandas das reuniões passadas, sem nenhum tipo de comunicado ou 

explicação formal das mudanças deu-se em 12 de outubro de 1996, a estreia, pela extinta TV 

Manchete, da programação televisiva que seria marca das ADs: o Programa Movimento 

Pentecostal. Apresentado por Maria Cecília Ferreira e com pregações do presidente CGADB, 

o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o programa ia ao ar aos sábados, às 10:30 h, pela 

TV Manchete, e às 7:30h, na CNT Rio (canal 9). Sobre isso a revista Seara, de junho de 1998 

(NADALUTTI, 1998), publica a matéria: “O Evangelho está no ar: Assembleias de Deus 

investem pesado na pregação da Palavra pela TV e pelo Rádio”.: 

 

Nos estúdios da CPAD e da produtora Rainbow Vídeo é produzido o Movimento 

Pentecostal, programa das Assembleias de Deus no Brasil que em outubro 

completa dois anos no ar. Sob direção do irmão Ronaldo Rodrigues de Souza 

(diretor-executivo da CPAD) e supervisão dos pastores José Wellington e Antonio 

Dionísio (presidente da CGADB e do Conselho Administrativo da Casa, 

respectivamente), [...] As estatísticas dão conta de que a repercussão tem sido 

muito boa. Em fevereiro, o programa alcançou 2.4 de audiência – o que significa 2 

milhões e 400 mil pessoas ligadas em Movimento Pentecostal, dado que o coloca 

entre um dos mais assistidos entre os programas evangélicos (NADALUTTI, 1998, 

p.21). 

 

Os testemunhos agora eram legitimadores dessa nova fase e importantes recursos no 

assentamento das comprovações de que a TV trazia profundos benefícios. 

 

A equipe de produção fala do programa como se estivesse falando de um filho. “É 

importante colaborar para que as pessoas vejam que Deus faz mudanças”, comenta 

Daniel, ao lembrar de um programa sobre a recuperação de presos. “Outro que 

marcou foi o filme institucional “Ide e pregai” que fizemos sobre o nascimento das 
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Assembleias de Deus no Brasil”, assinala. Vale a pena também lembrar a 

conversão de um travesti, ocorrida logo depois que assistiu a apresentação do 

testemunho do pastor Willian Lourenço, ex-mestre sala da Mangueira (escola de 

samba carioca). Ele procurou o pastor Willian dias depois para falar de sua decisão. 

Outro episódio interessante foi o protagonizado por um pastor do Espírito Santo. 

Um não crente assistiu ao programa, logo após procurou a Assembleia de Deus 

mais próxima de sua casa e, aflito, pediu ao ministro do evangelho que fosse até 

sua residência para que fizesse uma oração (NADALUTTI, 1998, p.22). 

 

 

Em 1998, o programa passou por reformulações. Carla Ribas assumiu a coordenação e 

a apresentação da programação, que voltou ao ar, agora pela RedeTV, permanecendo até 

dezembro de 2013, quando deixou de ser transmitido, sem nenhum explicação oficial. Este 

programa evidenciou a nova forma de pensar da liderança assembleiana, que não somente via 

a TV como um instrumento evangelístico, mas também de disseminação de doutrinas, venda 

de produtos e força política. 

Na mesma época, dois líderes ainda se destacavam na condução espaços na TV. O 

pastor Silas Malafaia, líder da AD na Penha (RJ), mantinha o programa Renascer, havia 16 

anos, e em 1999, o transforma no programa Vitória em Cristo, então pela Rede TV. Como 

uma referência evangélica na mídia, sua programação era assistida por mais 500 mil pessoas 

em todos os sábados, das 8:15 h. às 8:45h.na TV Manchete e das 8:30h. às 9:30h. pela CNT.  

 

Silas Malafaia acha que as Assembleias de Deus demoraram muito para despertar 

para o uso da televisão. “A igreja não pode ficar distanciada da realidade. A TV 

não é de Deus nem do diabo depende de quem usa”, defende. “Gostaria de ter mais 

tempo na TV para aumentar os quadros do programa, como também mais tempo 

em rede nacional para poder transmitir o que é gravado na igreja”(NADALUTTI, 

1998, p.24,25). 

 

Assim como Malafaia, o pastor Samuel Câmara, líder da AD em Belém do Pará, 

continuava seus empreendimentos televisivos e com proposta de crescimento, presidindo a 

Rede Boas Novas de Televisão. Fazia transmissões por uma emissora de Manaus e mais 35 

repetidoras na Região Norte (NADALUTTI, 1998, p.22). Em maio de 1998, foram iniciadas 

as transmissões digitais da TV RBN via satélite, 24 horas. Sobre isso Carlos Lucena, diretor 

da RBN fala. 

 

“O sinal está disponível para parabólicas com receptor digital. Depois, o sinal 

poderá ir para as TVs a cabo. Temos a possiblidade de transmissões simultâneas 

em Belém e Manaus a qualquer hora. Queremos colocar mil postos fixos de 

recepção de TV em igreja se auditórios, revela Lucena, ao falar das mudanças e dos 

planos da RBN. “O desafio é aumentar o tempo de programação, para 100% 
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evangélica. Isso demanda recursos, equipamentos e pessoal. Este é, de fato, um 

momento histórico, a despeito do atraso dos evangélicos com relação aos meios de 

comunicação. Mas antes tarde do que nunca”, assinalou (NADALUTTI, 1998, 

p.23). 

 

 

Mesmo dentro de toda esta abertura pregada na década de 90, muitos pastores opostos 

às mudanças, desde o início, e contrários qualquer exposição de um fiel à TV, ainda 

permaneciam com a mesma forma de pensar. Contrário a todo o aparato tecnológico e 

também à exposição de um fiel à programas de televisão, está, o já citado, e o maior 

representante da ala conservadora, o pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Como 2° vice-

presidente das ADs, no mesmo ano em que as ADs resolveram possuir um programa que 

representasse a face da denominação, não cedeu quando o assunto era televisão. 

 

“Poucos descrentes assistem à mensagem evangelística através da TV. Quem 

assiste são os crentes. Veem os programas da igreja e depois tudo o que tem na 

televisão, em seguida. Isso tem dado um prejuízo incalculável para a denominação. 

Tudo começou com o pastor Samuel Câmara e hoje já atinge igreja em diversos 

estados e vários pastores. Se o televangelismo consegue salvar uma pessoa, destrói 

cem mil. O crente esfria na fé e acaba se desviando”, dispara (NADALUTTI, 1998, 

p.23). 

 

A igreja estava mudada. Muitos de seus pastores não conseguiram acompanhar as 

transformações que ocorreram em muitas esferas, e principalmente nas mídias. Muitos 

pastores passaram a se queixar da abertura e do uso da TV pela própria convenção, e da 

inexistência de qualquer tipo de pronunciamento sobre a permissão. O pastor Raimundo 

Soares de Lima levantou esta questão. Sua maior indignação, apesar de não concordar com a 

programação da TV, estava sobre a CGADB 

 

“Na década de 60, começou-se a discutir nas Assembleias de Deus o uso da TV, 

até que em 1975 foi publicado a 22° Resolução de Santo André, cujo item 7 

aconselhava o membro da denominação a não usar a TV, já por causa da 

programação, que era ruim. Hoje, ela continua ruim”, destaca. Segundo ele, a 

liderança das ADs, naquela ocasião, nada fez para mudar a programação ou 

adquirir seu próprio canal, o que seria uma maneira de não se misturar à 

programação secular mundana. “-Agora, promover uma abertura repentina ao uso 

da TV sem um pronunciamento oficial, tem minha total reprovação. O povo está 

reclamando, alguns querem, outros rechaçam..., E a gente, que pastoreia igreja, 

principalmente no inteiro, como é o meu caso, como é que fica?” questiona 

(NADALUTTI, 1998, p.23). 

 

Ainda hoje, podemos perceber o intenso engajamento das ADs neste universo das 

mídias e em especial na televisão. Seus pastores estão sendo preparados para adentrarem neste 
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campo e seus membros instruídos no auxilio de programações que possam evidenciar a marca 

da denominação. 

 

4. Líderes midiáticos 

 

Sem a amplitude histórica dos caminhos midiáticos das ADs, fica difícil entender 

como uma denominação, com tanta ênfase midiática na atualidade, e com tantos pastores 

expostos ao meio televisivo, tenha tido tantos problemas de aceitação deste contexto 

tecnológico no passado. Porém, uma vez que temos tal conhecimento, é tangível a percepção 

de uma mudança gradativa e emblemática acerca do uso da televisão pelas ADs.  

A mudança deve-se a homens e mulheres que resolveram enfrentar as regras impostas 

e mergulharam nas possibilidades midiáticas. Dentre os vários pastores que se destacam como 

lideranças midiáticas assembleianas temos: Manoel de Melo, posterior fundador da igreja O 

Brasil para Cristo, com o programade rádio A voz do Brasil para Cristo; Bernhard Johnson, 

natural de Alameda, Califórnia, USA, com o programa Palavras de Vida; Silas Malafaia, do 

Rio de Janeiro, um dos mais antigos pastores na TV, com os programas Renascer e Vitória em 

Cristo; Samuel Câmara, Belém do Pará, dono da Rede Boas Novas de Televisão; José 

Wellington Bezerra da Costa, São Luiz do Caru (CE), presidente da CGADB, quando da 

conclusão desta dissertação, criador do Programa Movimento Pentecostal; Marco Feliciano, 

de São Paulo, com um programa que leva seu nome, tendo se tornado um dos deputados 

federais mais votados do estado; e Cesino Bernardino, com o programa Voz Missionária, em 

Camboriú, SC. 

Outra contribuição para a ampliação da participação das ADs em programas 

televisivos, vem do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus (IBAD), instituição que forma 

pastores para a igreja. Fundado em 1958, pelos pastores João Kolenda Lemos, natural de 

Pelotas (RS) e Ruth Doris Lemos, de Wisconsin (EUA), que vieram para o Brasil, em 1951, e 

atuaram em programas de rádio e na CPAD, auxiliando na produção de material da Escola 

Dominical (ALENCAR, 2013, p.185,189). Num período em que as Assembleias de Deus não 

aprovavam a educação teológica formal, tampouco considerava o uso dos recursos midiáticos, 

em sua condição de jornalista, Doris Lemos, sempre instruíra seus alunos com aulas de 

jornalismo.  

No ano de 1996, o pastor Kolenda passou a administração do seminário para seu filho, 

pastor Mark Jonathan Lemos (IBAD, 1996, p.13). Foi através dele que, no ano de 2004, foi 

construído no IBAD, um estúdio televisivo, e ampliadas as aulas de Mídia Cristã. Nas aulas 
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de Mídia, os alunos, futuros pastores da igreja, passaram a ser instruídos acerca das técnicas 

básicas de rádio e televisão, sobre bastidores, iluminação, câmeras, edição, e outros assuntos 

relacionados. A prática chamou a atenção da revista Veja, que foi ao local, e fez uma 

reportagem sobre este investimento.  

 

Para conseguir pular dos bancos dos templos para os púlpitos, os jovens candidatos 

a pregador das igrejas evangélicas de linhas pentecostal e neopentecostal aprendem 

de noções de teologia a oratória, passando por técnicas para apresentação em rádio 

e televisão e até etiqueta. [...] Todos os anos, o Ibad forma 210 novos pastores que 

vão comandar os mais de 180.000 templos que a Assembleia de Deus – hoje a 

maior igreja evangélica do Brasil, com 8,6 milhões de fiéis – tem espalhados por 

todo o país. [...] Fundado em 1958, o Ibad tem estrutura semelhante à de uma boa 

universidade. Como grande parte dos alunos vem de regiões distantes do país, seus 

três prédios abrigam dormitórios com capacidade para até 100 pessoas: homens, 

mulheres e casados são acomodados separadamente. Além das salas de aula, o 

instituto dispõe de um moderno estúdio de gravação de rádio e TV com cinco 

câmeras e duas ilhas de edição, onde são ministradas as aulas de "mídia cristã". 

Nelas, os alunos aprendem as mesmas técnicas usadas por apresentadores de 

programas de televisão. "Termine as frases sempre sorrindo", diz o professor 

Helton Souza à aluna Simone Imroth, que veio de Santa Catarina para cursar os 

três anos de preparação. "É mais agradável para os telespectadores", explica. "É 

importante também olhar diretamente para a câmera. Dessa forma, você passa 

confiança para o público." (LINHARES, 2006, p. 84,85) 

 

Figura 20: Imagem referentes as aulas de Mídia Cristã no IBAD 

 

 
Fonte: Página do IBADTV no facebook34 

 

                                                           
34Disponível em: <https://www.facebook.com/Ibadtv> Acesso em 11 ago. 2014. 
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Dentre os alunos formados pelo instituto, estão muitos pastores, hoje midiáticos, 

alguns já citados: Samuel Câmara, dono da RBN e genro do fundador, Josué Gonçalves com 

o programa família debaixo da graça, e Samuel Ferreira com o programa palavra de vida, esse 

Pastor da AD no Brás, filho do Pastor Manoel Ferreira, político, filiado ao Partido Trabalhista 

Brasileiro, no estado do Rio de Janeiro. 

Conforme visto neste capítulo, a TV percorreu um longo caminho para apresentar-se 

tal como na atualidade. Por diversas razões fundamentadas no discurso de uma comunidade 

imaginada, os embates vividos entre fiéis e a mídia televisiva, nos permite observar um 

complexo e interessante caminho da ligação das ADs com a televisão e nos dar perspectivas 

de como será daqui para frente. 
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CONCLUSÃO 
 

Chegamos ao final deste trabalho, cujo objeto é o processo de proibição, uso e 

aceitabilidade da televisão nas ADs. Essa pesquisa buscou apontar os caminhos da televisão 

nas ADs, e consequentemente, as construções simbólicas e culturais, que essa ligação 

proporcionaria ao segmento assembleiano. Na estrutura de todo o enredo, está uma igreja que, 

por motivos diversos, proibia a televisão entre seus fiéis e que, posteriormente, não sustentaria 

tal recomendação, fazendo uso de forma gradativa do aparelho, provocando em seguida, a 

perda de sentido dessa proibição, e transformando completamente a visão fechada para uma 

visão de empreendimento e de visionarismo entre os líderes assembleianos. Por isso, o 

objetivo deste trabalho esteve na análise da dimensão simbólica que engendraria, não somente 

a proibição, mas também, o uso e a aceitação do aparelho diante das novas concepções 

teológicas, entre os anos de 1957 até o ano de 1996, quando surgiu o programa de TV 

Movimento Pentecostal, como prova da perda de sentido ao veto anterior. Procuramos 

compreender e analisar as manifestações simbólicas expressas por fiéis e líderes no 

entendimento dos fatores da época que acabaram interferindo nas estruturas doutrinárias dessa 

igreja, corroborando com a identidade nacional das ADs 

Na busca pela compreensão da proibição imposta, e da lenta aceitabilidade, na procura 

da resposta do porquê a televisão interferiu nas estruturas doutrinárias das ADs, e quais foram 

os caminhos comunicacionais que tornaram possível uma negação tão ferrenha e uma 

aceitação informal, a hipótese dessa dissertação esteve alicerçada na crença de que, devido à 

fundação das ADs e suas construções imaginárias advindas das matrizes do pentecostalismo e 

da nova face assembleiana com características bem brasileiras, a televisão, como algo novo, 

ameaçou as bases doutrinárias da igreja. Uma vez que pelos processos comunicacionais da 

cultura e do imaginário, uma nação fundamentada no imaginário coletivo monárquico teria a 

televisão considerada um inimigo, pois representava algo pernicioso para o contexto.  

 Cada capítulo teve a intenção de trazer as respostas desafiadoras que essa pesquisa 

apresentou. No capítulo 1, “A consolidação da televisão no Brasil e sua relação com o 

segmento cristão”, procuramos apresentar um panorama histórico da televisão, bem como a 

chegada do aparelho em solo brasileiro, buscando embasamento acerca da chegada, história 

da televisão no Brasil, e o impacto social proporcionado. O capítulo teve referencias de 

autores como: José Marques de Melo, Sérgio Mattos, Sandra Reimão, dentre outros e uma 

metodologia que esteve alicerçada na pesquisa bibliográfica. A inauguração e dados 

relevantes de cada década, como um momento histórico, tendo a TV como ponto comum, e as 
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diferentes recepções, foram apresentados nesse capítulo, que se preocupou em esclarecer as 

reações, não somente do povo brasileiro e suas instituições como um todo, mas também, de 

católicos e evangélicos, como pano de fundo aos capítulos seguintes.  

Como conclusão preliminar, vemos um complexo caminho de desbravamento da 

televisão, e que as posturas contrárias de parte dos evangélicos, mais especificamente dos 

assembleianos, possuem uma construção sócio-histórica, pautada num espaço e num tempo 

específico. 

 Já no segundo capítulo, foi trabalhada “A relação das Assembleias de Deus e a 

televisão”. A fundamentação foi o no surgimento das ADs no Brasil, sua expansão como 

resultado das práticas tradicionais adquiridas pelas raízes do pentecostalismo americano, 

trazida pelos missionários fundadores, também a construção do imaginário religioso 

assembleiano e a construção da identidade nacional. Uma crescente construção simbólica, que 

tatuou nessa igreja características de negação, uma teologia monárquica, uma identidade 

nacional aflorada pela ênfase nas origens, invenção da tradição, num mito fundante e na 

identidade popular. Como resultados destes caminhos, também foi considerada a teologia do 

inimigo, o investimento em outras mídias e as razões da valorização dos impressos. As 

referências estiveram nas obras de Gedeon Alencar, Isael Araújo, Magali do Nascimento 

Cunha, Silas Daniel, Leonildo Campos e Emílio Conde para assuntos ligados às ADs em sua 

fundação, história e relação com os meios de comunicação. Cornelius Castoriadis, Bronislaw 

Baczko, Michel Maffesoli, Gilbert Durand e Magali do Nascimento Cunhaforam os autores 

que ajudaram na compreensão dotema do imaginário social, e Stuart Hall,foi referência à 

abordagem identidade nacional. Como metodologia, o capítulo esteve embasado nas 

pesquisas bibliográficas. 

Nesse capítulo, foi possível perceber os variados argumentos das proibições e como o 

imaginário religioso favoreceu as tomadas de decisões, os endossamentos e também as 

quebras de paradigmas nas ADs acerca da televisão. Essa igreja buscou trabalhar, através de 

uma postura tradicional e também inconsciente,a formulação de padrões doutrinários que 

regeriam os fieis quanto à proibição da TV. No entanto, o tempo exigiu desta comunidade 

uma nova postura ante as novas tendências religiosas, sociais, políticas e econômicas. A 

teologia monárquica adquirida pela supervalorização do Antigo Testamento, e pela fascinação 

da realeza, comum aos seres humanos, tivera grandes contribuições no pensamento sobre a 

TV que seria arquitetado com o passar dos anos.  

Fica evidente, que numa denominação alicerçada nos conceitos monárquicos, em que 

se elegem meios de comunicação sacros e profanos, rituais do entendimento e aceitação do 
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que se evidencia como novo, são formados como expressão do poder e de um coronelismo 

disfarçado que se perpetua por laços de uma união nacional. Ou seja, uma identidade nacional 

que possui como narrativa constante a ênfase nas origens como forma de inculcar nos fieis a 

lembrança perene e constante de suas bases, invenção da tradição. Pondera-se fatos bem 

próximos à passados distantes, num mito fundante, avolumando e dando novos contornos ao 

início não tão glamoroso, e na identidade popular, na qual toda coerção deve ser legitimada 

pelo povo, para que haja aceitação das leis. A construção deste pensamento assembleiano 

sobre a TV não somente fica restrito ao campo religioso e teológico, ou somente na 

preservação de uma identidade ideal, mas também pelo expediente político-econômico35 à 

medida que as conveniências futuras da denominação encontram guaridas nos corações de 

fieis que são lapidados por um passado conveniente e empolgante. Assim o pensamento 

assembleiano contemporâneo sobre a TV se alimenta de todo um engendramento 

comunicacional e social que se legitima pela busca e continuidade de uma “nação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

assembleiana”36. 

Ainda no segundo capítulo, fica evidente como a teologia da negação do inimigo é 

trabalhada dentro das ADs, o que se pode observar em tamanha veemência na eleição de 

novos inimigos de tempos em tempos, configurando entre os fiéis a posse das “armas 

espirituais” e do exército necessário, bem como seus devidos representantes. As ADs desde 

sua fundação possuíram um discurso de guerra espiritual, o que as caracteriza como uma 

igreja que peleja por seus objetivos, e que possuiu o dinamismo necessário para que novos 

“soldados” queiram lutar numa causa divina. Na continuidade, outro fator importante 

abordado nesse capítulo e que nos ajuda na compreensão da negação da TV em sua chegada, 

foi a preferência desta igreja, desde tempos, pelos impressos.  

Desde a inserção da religião protestante no Brasil, os primeiros missionários deixavam 

claro o apreço pela leitura, e sendo a forma mais usual de se comunicar com os possíveis fiéis, 

apesar da aparente contradição, pois estamos falando de um país que tinha, à época, alta 

porcentagem de analfabetos. Porém, todo o arcabouço e “aura” da religião do livro era ainda 

mais valorizada, a cada novo fiel que se interessava pela leitura, motivados por algo sagrado. 

Não foram poucos os testemunhos de analfabetos que aprenderam a ler com a Bíblia. Estamos 

falando de uma religião que, no Brasil, deixa a configuração mais intelectual cultivada outrora 

na Europa, mas que agora ganha força no teor mais emocional, e é marcada na piedade e no 

                                                           
35 Questões políticas e econômicas não serão aprofundadas neste trabalho, mas serão tema de futuras pesquisas. 
36 Conforme conceito de Hall (1999), abordado na p. 90,91 deste trabalho. 
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apego ao livro. Entidades como a Escola Dominical, as sociedades bíblicas, despertamento 

para missões estrangeiras, contribuíam cada vez mais para a leitura de conteúdos bíblicos. 

Os missionários fundadores das Assembleias de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingren, 

haviam sido impactados por essa religião do livro através do pentecostalismo, uma vez que a 

“divulgação da obra através da impressão e distribuição de jornais foi um marca do 

pentecostalismo desde os primórdios” (ALENCAR, 2013, p. 138). Motivados pelo entrave 

existente com a Igreja Católica, a literatura evangélica, não somente nas ADs, mas em meio 

aos demais protestantes, ganhava cada vez mais força, pois suas pregações pela mídia escrita 

tinham um caráter apologético. A valorização do impresso fica evidente através dos jornais A 

Voz da Verdade e, posteriormente, o oficial intitulado Boa Semente, sob a liderança de 

Gunnar Vingren, que ganhou notoriedade e espaço evangelístico não somente entre os fieis, 

mas como causa apologética assembleiana de confronto com outras denominações, 

considerando o valor simbólico da palavra escrita nesse momento, como afirma Alencar. 

 

Era o meio de comunicação mais moderno e eficiente da época. Uma demonstração 

de modernidade: palavra escrita. Gente de letra era gente da cidade, do mundo 

evoluído da tecnologia. Assembleianos pobres na periferia tinham a seu dispor 

neste momento um elemento incontestável de distinção social, mesmo muitos 

sendo semiletrados (talvez a grande maioria), mas de posse de um livro grande – a 

Bíblia – e de um jornal, ascendiam em importância: “Você (delegado sindical) está 

todo falante, aprumado, cheio de explicações. É por isso que eu digo: quando o 

cabra entra para o Sindicato ou quando vira crente, vira logo cidadão. Ergue a 

cabeça, até parece que tem estudo!” (2013, p. 138).  

 

Apesar do uso atual da televisão, investimento e busca de controle deste recurso, os 

fieis assembleianos ainda possuem forte apreço pelo rádio, e principalmente a mídia impressa. 

Por serem uma comunidade que preserva e cultua a escrita e a oralidade, é possível entender a 

dificuldade desta igreja em buscar com ímpeto recursos evangelísticos que expressam novas 

formas de expor seu caráter missionário. As estratégias missionárias desta igreja, ainda são 

pautadas em métodos do passado que se fundamentam na escrita e na fala, daí a razão de uma 

liturgia que se centraliza na leitura da Bíblia e na pregação.  

Evangelismo, através das artes e de esportes, se configura ainda como um tabu na 

igreja, e que nos ajudam a compreender e a endossar a preferência midiática como tradição 

inculcada dentro da igreja. 

Já no terceiro capítulo: “Da proibição, da aceitação e incorporação da televisão: 

caminhos comunicacionais”, a pesquisa fundamentou-se nos desafetos entre a TV e a 

liderança assembleiana. De forma mais abrangente, as razões que levaram a liderança da 
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igreja à proibição foram expostas, dando maior sentido ao trabalho. Também fora analisado o 

processo de aceitação comedido da TV, agora como ferramenta da pregação do Evangelho e 

consequentemente de dominação entre os fiéis. Os líderes dissidentes foram considerados, 

aqueles que usaram seus ofícios pastorais na defesa da mídia televisiva, e pastores lançaram 

mão da TV, como parte de seus ministérios. Para a sustentação do que fora dito nesse 

capítulo, as bases teóricas foram Gedeon Alencar, Isael Araújo, Magali do Nascimento 

Cunha, Leonildo Campos, Silas Daniel, Emílio Conde, Jornal Mensageiro da Paz e 

documentos contidos no centro de estudos pentecostais da CPAD. 

Este capítulo foi importante na compreensão das razões que levaram empreendimentos 

proibitivos pela liderança assembleiana. Uma vez que temos uma igreja que trabalha com 

atendimentos terapêuticos, nos chamados atendimentos pastorais, o surgimento da TV, foi 

uma ampliação da oferta de consolo deste atendimento terapêutico por parte de grupos 

pentecostais. Agora, o atendimento não se restringiria ao gabinete pastoral, mas a liderança 

pastoral poderia estar na casa de muitas pessoas para os devidos conselhos, como indicou 

Antônio Fausto Neto (2001, p. 3).  

As ADs como uma religião pentecostal, faz uso de práticas terapêuticas dentro de sua 

lógica confessional. Uma vez religião de contato, se percebe a necessidade das igrejas se 

modernizarem, segundo os novos vieses de contato da pós modernidade, entre eles a televisão 

(FAUSTO NETO, 2004, p. 164). As igrejas passam a ter a demanda de saírem da esfera do 

abrigo da instituição e pelas portas que somente a mídia poderia promover, agora com 

possibilidades pastorais de escuta e aconselhamento (FAUSTO NETO, 2001, p.3). Emergem 

também, novas possibilidades de regulação e controle dos fiéis e novos formatos simbólicos 

na dinâmica da construção a cultura nacional e o imaginário coletivo. 

Agora, esta nova compreensão religiosa na pauta das AD será algo a ser conquistado, 

mesmo que de maneira informal. Um galgar de novas possibilidades que poderiam ser 

favoráveis à pregação assembleiana e à praticidade do que se propunha. 

Enfim, acreditamos que os caminhos comunicacionais, como respaldo no 

entendimento das proibições e aceitação da TV, proposta do objetivo a ser alcançado, fora 

percebido na identidade cultural assembleiana e no imaginário social, cada vez mais 

edificados pela construção de narrativas solidificadas ao longo dos anos, incorporando 

mudanças amplas e significativas. Com uma identidade fluida e com características de rótulo, 

como destaca Stuart Hall, esta igreja tem se mostrado disseminadora de histórias contadas e 

recontadas na dinâmica em que se perpetua como uma comunidade imaginada, centrada em 

suas raízes.  
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Obviamente que os desdobramentos desses caminhos comunicacionais, resultariam em 

atritos e fragmentações, como observado, desde a chegada da TV e ainda o é, entre líderes que 

não somente por esta mídia, mas por muitas outras razões e focos, travam batalhas orais, 

sempre alegando que essas discussões são pela pureza de uma identidade. É inegável que tais 

acertos e desacertos, como diria Leonildo Campos, daria margem para o aparecimento de 

novas interpretações que a cada dia poderia tomar novas proporções e ampliações pelas 

tradições.  

Acreditamos que a hipótese de que a gênese da igreja e também seu contexto 

monárquico, como grandes expoentes e formadores das resoluções da liderança assembleiana 

aos vetos e ter a TV como inimigo naquele contexto, fora confirmada. Ao fixar nosso olhar 

aos resultados que advêm da ligação da TV e das ADs, sob o aspecto da monarquia, 

acreditamos que o que fora trabalhado nesta pesquisa, possibilitará um entendimento mais 

abrangente, e que não deve ser desconsiderado. Destaca-se, neste sentido, a força dos 

elementos simbólicos, das cerimônias e dos rituais presentes na monarquia evangélica, e que 

se mostra como a principal face assembleiana, alicerçada nos exércitos, nas lutas, nos reis, e 

em tudo o que compete a este contexto, em contraposição ao que necessariamente deveria ser 

a base do cristianismo, e tão diferentemente ensinado por Cristo, como seu inspirador.  

É certo que uma vez analisadas, as ADs perderiam muito do seu sentido simbólico, 

adquirido em mais de 100 anos de história, se a “aura” cerimonial da realeza não existisse 

entre os assembleianos. Talvez, isso explique o crescimento vertiginoso e a capacidade de 

mudanças de pensamentos quanto às novidades tecnológicas, uma vez que os inimigos eleitos 

estão em constantes mudanças, e o “reino” também vive de alianças políticas e acertos 

administrativos, tudo com legitimação divina. 
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